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Abstract 
The purpose of this thesis is to achieve a greater understanding of how the social workers at 

the family unit in one of Stockholm municipalities comprehend the work environment at the 

workplace. Our aim is also to find out how the work environment can affect the health of the 

social workers in the form of their wellbeing and comfort at the workplace. In order to answer 

our purpose we conducted interviews of all social workers at the family unit in one of 

Stockholm municipalities that describe how they experience the work-environment in the 

workplace and how it influences their health.  We have analyzed the interview material in a 

thematic analysis based on three theoretical perspectives; SOC, claim – control - support and 

Human relations. We have also coupled the interview material to the background chapter in 

this thesis that describes how a good working environment should be structured.  The chosen 

method characterizes an abductive process. Our finding shows a relation between work-

environment and health. This is evidence for that all social workers at the family unit 

experiences that the work- environment affects their health in the form of wellbeing and 

comfort. Furthermore, it appears that the unity among the group at work is perceived as an 

important factor within the work-environment as it has an influence on the health of social 

workers. In the discussion part, we highlight possible formulated questions that have not had 

space earlier in the thesis.  
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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att få en ökad förståelse för hur kontaktsekreterarna på 

familjehemsenheten i en av Stockholms kommuner uppfattar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi 

vill även ta reda på hur arbetsmiljön kan påverka kontaktsekreterarnas hälsa i form av 

välmående och trivsel på arbetsplatsen.  För att besvara vårt syfte har vi intervjuat samtliga 

kontaktsekreterare på familjehemsenheten som redogör för hur de upplever arbetsmiljön på 

arbetsplatsen samt hur de upplever att arbetsmiljön påverkar deras hälsa. Vi har analyserat 

intervjumaterialet i en temaanalys utifrån tre teoretiska perspektiv; KASAM, krav-kontroll-

stöd modellen och Human relations. Vi har även återkopplat intervjumaterialet till vår 

bakgrund som redogör hur en god arbetsmiljö ska vara utformad. Metoden för studien präglas 

av en abduktiv ansats. Vår slutsats visar ett samband mellan arbetsmiljö samt hälsa. Det vill 

säga att samtliga kontaktsekreterare på familjehemsenheten i en av Stockholms kommuner 

upplever att arbetsmiljön påverkar deras hälsa i form av välmående och trivsel. Vidare 

framkommer att sammanhållningen i gruppen upplevs som en viktig faktor i arbetsmiljön som 

påverkar kontaktsekreterarnas hälsa.  I diskussionen lyfter vi fram eventuella frågeställningar 

som inte har fått utrymme tidigare i uppsatsen.  
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1. Inledning 
Idag är det ingen som tvivlar på att en bra arbetsmiljö leder till minskad  

ohälsa för de anställda. Arbetsmiljöns betydelse för företag och samhälle 

har däremot inte alltid varit lika självklar. Men det håller på att förändras. 

Fler företag inser att friska medarbetare som trivs på arbetet, bidrar till  

ökad produktivitet och lönsamhet 

(Arbetsmiljöverkets årsredovisning, 2011:1) 

 

Arbetsmiljöverkets årsredovisning (2011) lyfter upp dem ställningstaganden som vi själva 

hade i början av denna uppsats. Under socionomutbildningen har vi elever blivit informerade 

om arbetsmiljöfrågor samt vilka konsekvenser som kan uppstå för anställda i samband med en  

bristande arbetsmiljö. Vi har blivit informerade om att stress, utbrändhet och arbetsbelastning 

förekommer på socialkontor men upplever att kunskapen kring bakomliggande faktorer 

brister. I Sverige regleras arbetsmiljön framförallt genom arbetsmiljölagen (1977:1160) . 

Arbetsmiljölagens främsta mål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö (AML 1 Kap). Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet 

som ansvarar över att alla arbetsplatser uppfyller arbetsmiljölagens mål (Arbetsmiljöverket, 

2012c). Arbetsmiljöverket ansvarar bland annat för att arbetsplatser uppfyller dem krav som 

syftar till att alla anställda får en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2012a). 

Dock förekommer det enligt arbetsmiljöverkets årsredovisning (2011) hög arbetsbelastning i 

hela Sverige (arbetsmiljöverkets årsredovisning, 2011:30). 

 

I och med att arbetande människor tillbringar en stor del av sina liv på arbetet har vi som 

framtida socionomer blivit intresserad av arbetsmiljöns betydelse och de faktorer som är 

avgörande för att bevara hälsan i arbetslivet. Vi har valt att belysa detta ämne för att få en 

djupare förståelse kring hur arbetsmiljön påverkar socialarbetarens hälsa i form av trivsel och 

välmående. Vi tänker oss att det finns vissa faktorer inom arbetsmiljön som är avgörande för 

socialarbetarens trivsel. Genom vår studie hoppas vi kunna bidra med kunskap kring vilka 

faktorer som kan vara avgörande för att förebygga eventuell ohälsa på arbetsplatser. 

 

Uppsatsens disposition inleds med en inledning för att sedan övergå i en presentation av syfte, 

frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och metod. Dispositionen forstätter därefter med 

en presentation av bakgrund och tidigare forskning. Sedan presenteras resultatet samt en 

temaanalys av resultatmaterialet. Uppsatsen avslutas med en slutsats, diskussion samt förslag 

till framtida forskning.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kontaktsekreterarna på familjehemsenheten i 

en av Stockholms kommuner uppfattar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi vill även ta reda på 

hur arbetsmiljön kan påverka kontaktsekreterarnas hä1sa i form av välmående och trivsel på 

arbetsplatsen.   

1.1.1 Frågeställningar  

 

 Vilka faktorer anser kontaktsekreterarna är avgörande för en god arbetsmiljö? 

 Hur upplever kontaktsekreterarna att arbetsmiljön påverkar deras hälsa?  

1.2. Avgränsning  

1.2.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på en arbetsplats kan ses från olika perspektiv. Den fysiska miljön kan uppfattas 

olika och individuellt. Oavsett hur den fysiska miljön är utformad ligger själva uppskattningen 

av trivsel hos individen (Zanderin, 2005:137). Därför har vi avgränsat begreppet arbetsmiljö 

till psykosocial arbetsmiljö som sammanfattar olika psykiska och sociala faktorer vilka kan 

påverka en arbetstagares hälsa även om den fysiska miljön också har betydelse.  

1.2.2 Hälsa 

I denna studie kommer vi att avgränsa begreppet hälsa till välmående och trivsel på 

arbetsplatsen.  

1.3 Begreppsförklaringar 

För att underlätta för läsaren har vi valt att förkorta återkommande begrepp i vår studie.  

AML: Arbetsmiljölagen 

HR: Human Relations organisationsteori 

KKS: Krav-kontroll-och stöd-modellen  

KASAM: Sence of coherence (SOC), känsla av sammanhang 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras våra teoretiska utgångspunkter; Human relations teorin, Krav-kontroll-stöd 

modellen samt teorin om känsla av sammanhang. Vi väljer även att ta hjälp av Zanderins (2005) 

definition av vad en god arbetsmiljö är. 

1.4.1 Zanderins definition av en god arbetsmiljö  

Lars Zanderin är universitetslektor i statsvetenskap och har skrivit flera läromedel. Zanderin 

(2005) förespråkar för att en god arbetsmiljö kännetecknas av att individen får vara med och 
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påverka olika frågor på arbetsplatser vilket kan främja arbetstagarens trivsel. Arbetstagare 

som i hög grad är kontrollerade samt styrda i arbetet trivs oftast sämre i sitt arbete (Zanderin, 

2005:173). En god arbetsmiljö präglas av att anställda har eget ansvar i sitt arbete vilket kan 

främja arbetstagarens välmående. Arbetstagarens beslutsutrymme kan vara avgörande för 

hans/hennes välbefinnande (Zanderin, 2005:173). En obalans mellan de krav som ställs på en 

arbetstagare samt den anställdas förmåga att uppfylla kraven kan resultera i att han/hon 

utvecklar stress. Stress kan i det långa loppet leda till kronisk stress som i sin tur kan resultera 

i utbrändhet (Zanderin, 2005:15). Gemenskap på arbetsplatsen är en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna samt avgörande för en god arbetsmiljö (Zanderin, 2005:172). Andra 

motivationsfaktorer i form av feedback eller belöningar har därför ingen större påverkan 

(ibid). Nya gruppmedlemmar kan bidra med konflikter vilket kan hota gruppers gemenskap 

(Zanderin, 2005:173).  Rollskapandet är en förutsättning för att en grupp ska fungera. Det är 

viktigt att alla gruppmedlemmar hittar en tillhörande roll i gruppen. Genom att en arbetstagare 

upplever mening med sitt arbete trivs han/hon också i arbetet (Zanderin, 2005, 175).  

1.4.2 Organisationsteorier 

I detta avsnitt har vi avgränsat organisationsteorier och redovisar det vi anser är det mest 

relevanta för vår studie. Organisationsteorier innehåller begrepp och definitioner som 

förklarar sammansättningen och uppbyggnaden av organisationer. Organisationer kan 

definieras på olika sätt. Vi väljer att använda oss av den definition av organisation som Flaa 

m.fl. (1998) använder: 

 

En organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor(Flaa 

m.fl., 1998:9). 

 

Organisationsteorin hjälper oss förstå (1) hur organisationer är uppbyggda samt hur de 

utvecklas, men också (2) hur de kan förbättras genom utvecklandet av nya kunskaper, 

tekniker osv. Organisationsteorin har en tvåsidig funktion. Den ska kunna vara utforskande 

och reflekterande och samtidigt bidra med utveckling och lösningar till problem (Flaa m.fl., 

1998:11). Analyser av organisationer kan ske på olika nivåer. Individnivån hjälper oss förstå 

individuella egenskaper och beteenden i organisationer men också relationerna mellan 

individerna. Organisationsnivån belyser hur olika fenomen inom organisationer påverkar de 

enskilda individerna inom organisationen. Organisationsnivån förklarar hur organisationer är 

uppbyggda samt hur olika delar inom organisationen samverkar som exempelvis 
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arbetsbelastning och kommunikation. Interorganisatorisknivå förklarar förhållandet mellan 

organisationer samt hur organisationsbeteenden påverkas av andra organisationer (Flaa m.fl., 

1998:15). Vi avgränsar organisationsteorier till Human relations- teorin.  

1.4.2.1 Human relations 

Human relations- teorin sammanfattar studier av gruppbeteenden i arbetsgrupper. Human 

relations främsta skapare är australienska psykologen Elton Mayo. Human relations- teorin 

utvecklades i samband med att Scientific management teoretikerna misslyckades med att 

bevisa att den fysiska miljön var den primära orsaken för produktivitet inom organisationer. 

Scientific management teorin förespråkar organisationer som maskiner där effektivitet och 

produktion ligger i fokus och ska maximeras, målsynen på organisationer är att de ska vara 

perfekta maskiner (Flaa m.fl., 1998:35). Human relations- teorins utveckling medförde en 

period som kom att kallas organisatorisk humanism där organisationen skulle ses som ett 

socialt system. Tillskillnad från tidigare organisationsteorier förespråkade Human relations- 

teorin för att arbetsgivare skulle ta hänsyn till arbetsgruppernas attityder och tankar vid 

bedömning av organisationsproblem. Även relationerna mellan ledare och arbetare skulle 

beaktas i större mån än tidigare. Teorin har bland annat bidragit med att vetenskapligt 

definiera människan som ett socialt väsen inom arbetslivet (Abrahamsson & Andersen, 

2005:56). 

 

Human relations- teorin redogör för gruppdynamiken som den avgörande faktorn för 

organisationens framgång, där arbetarna inte ska arbeta som enskilda individer utan som 

tillhörande gruppmedlemmar. Senare studier visar att arbetare påverkas i större mån i grupp 

än som enskilda individer. Inflytandet sker som enklast då individen känner delaktighet och 

ömsesidig kommunikation (Flaa m.fl., 1998:46). Även motivationssystemet präglas av sociala 

faktorer. Medan traditionella organisationsteorier menar att materiella belöningar som pengar 

motiverar arbetare, förespråkar human relations- teorin för de sociala belöningarna. 

Tillhörighet till gemenskapen i gruppen, ökad självkänsla och beröm är exempel på sociala 

belöningar som human relations- teorin förklarar är viktigare är de materiella belöningarna för 

organisationers framgång (ibid). 

 

De informella organisationsstrukturerna anses vara viktiga inom organisationer. En ledare kan 

inte få auktoritet via en titel utan måste ha en viss personlighet och utveckla naturlig 

auktoritet. Utan naturlig auktoritet spelar det ingen roll vilka resurser som en individ har fått 
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tillhanda, ledarrollen kommer inte fungera lika effektivt och i värsta fall skapa problem. 

Därför är de informella ledarna lika viktiga som formella inom organisationer enligt human 

relations- teorin (ibid).  Human relations forskare förklarar att varje arbetsgrupp har normer 

och regler som kan vara outtalade och som bestämmer hur gruppmedlemmarna ska agera. En 

gruppmedlem ska varken prestera för mycket eller för lite. Normerna upprätthålls genom 

straff som kan vara förklädda i olika beteenden som utskällning, utfrysning m.m. Human 

relations- teorin var den första bland organisationsteorier som lyfte fram de informella 

organisationsuppbyggnaderna och processerna (Flaa m.fl., 1998:45). 

 

Undersökningar visar att arbetarnas produktivitet och effektivitet styrs av arbetsgruppen. 

Alltså spelar de fysiska faktorerna i miljön eller individens personlighet ingen avgörande roll. 

Om gruppdynamiken är bra då ska även produktiviteten vara bra (ibid). 

1.4.3 Krav-kontroll-stöd modellen  

Krav-kontroll-stöd modellen (KKS) är en av de vanligaste modellerna som används för att 

kartlägga psykosociala arbetsförhållanden. Modellen är utvecklad av Robert Karasek och 

Töres Theorell. Den ursprungligen modellen som Karasek skapade kan delas upp i två 

dimensioner, arbetets krav samt kontroll (Karasek & Theorell 1990:32). Modellen 

publicerades under 1970-talet med syfte att analysera arbetsrelaterade stressorsaker till hjärt-

kärlsjukdomar. Under 1980-talet utvecklades modellen till krav-kontroll-stöd modellen 

genom ett samarbeta mellan Karasek och med professorn Theorell (Arnetz & Ekman, 

2005:73). Karasek och Theorell anser att modellen har blivit bättre sedan stöd komponenten 

fördes in i modellen till skillnad från innan. Detta med tanke på att olika undersökningar visar 

på att bra stöd på arbetet minskar risken för sjukdom (Karasek & Theorell, 1990:69). 

 

Målet med krav-kontroll-stöd modellen är att belysa hur människors hälsa påverkar deras 

arbetssituation eller tvärt om, hur vissa arbetssituationer kan medföra negativa hälsoeffekter 

hos individen. Med hjälp av modellen kan organisationer analysera psykosociala 

arbetsförhållanden och dess effekter på hälsa (Karasek, & Theorell, 1990:31). Vidare 

förespråkar modellen relationen mellan yttre psykiska krav samt individens möjlighet till 

kontroll och stöd från andra människor (Theorell, 2003:17). 

 

Modellen visar förhållandet mellan bredden av den kompetensen/färdigheten en arbetare kan 

ha användning av i sitt arbete samt en arbetstagaren kontroll i form av beslutsfattande. 
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Relationen mellan arbetskrav, individens kontroll över arbetet samt det sociala stödet används 

i figuren nedan.(Karasek & Theorell, 1990:31)  

 

Figur 1. Krav-kontroll modellen. 

Källa: Karasek, R., Theorell, T. Healthy Work. New York: Basics Books, 1990 

 

Begreppet krav i krav-kontroll-stöd modellen omfattar dem krav som ställs på varje enskild 

arbetstagare för att han/hon ska lyckas utföra sitt arbete. Fysiska krav innebär den fysiska 

ansträngningen som arbetet kräver. Med andra ord olika risker i arbetet samt föroreningar i 

arbetsmiljön. De psykologiska kraven handlar om upplevd tidspress samt stor arbetsmängd 

(Eriksson & Larsson, 2002:135). Psykologiska krav kännetecknas vidare av mängden 

arbetsuppgifter, mental belastning, rädsla för att bli av med arbetet samt rädsla för att 

konflikter på arbetsplatsen ska uppstå. De psykologiska kraven består främst av 

arbetsbelastning. Alla arbetsplatser ska ha en jämn fördelning av mängden arbetsuppgifter 

med hänsyn till antalet anställda samt varje individs kompetens. Med andra ord ska det vara 

rimligt för arbetstagare att uppnå de psykologiska kraven (ibid).  

 

Kontroll handlar om individens möjlighet att själv påverka och fatta beslut i det dagliga 

arbetet. Kontroll kan delas upp i två delkomponenter; beslutsutrymme samt stimulans. 
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Kontroll i form av beslutsutrymme handlar framförallt om arbetstagarens utrymme vid beslut 

men också om den anställdas möjlighet att påverka till exempel i vilken tur och ordning olika 

arbetsmoment ska genomföras. Kontroll i form av stimulans syftar till individens möjlighet att 

i arbetet utnyttja och tillämpa den enskilda förmågan för att utöka den individuella 

kompetensen (Karasek, & Theorell, 1990:31). Om en arbetstagare har kontroll innebär det att 

han eller hon har makt över sin arbetssituation. Vidare förklaras att om en anställd förlorar sin 

kontrollmöjlighet kan det resultera till ökad risk för ohälsa i form av stressreaktion (Theorell 

2006:42).  

 

Utifrån denna modell har relationen mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetet en 

avgörande roll för om arbetet leder till ångest och depression. Enligt krav-kontroll-stöd 

modellen har höga krav negativa hälsoeffekter framför allt om möjligheten till kontroll är låg. 

Höga krav kan resultera i negativa hälsoeffekter (Karasek & Theorell, 1990:31). Graden av 

kontroll är avgörande för om en arbetssituation uppfattas som utmanande eller slitsam av 

personalen. Höga krav tillsammans med hög kontroll kan bidra till situationer som underlättar 

utveckling och inlärning hos individen (Karasek, & Theorell, 1990:35). 

 

Kombinationen mellan krav och kontroll kan ses utifrån fyra olika typer av psykosociala 

arbetserfarenheter och har inflytande på individens hälsa och utveckling i arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990:32). Arbete som kännetecknar hög kontroll och låga krav benämns som 

”avspända arbeten”. I avspända arbeten är risken för ohälsa i form av stress och sjukdom liten 

(Karasek & Theorell, 1990:36) (Theorell, 2009:17). Arbete där det förekommer höga krav och 

hög kontroll benämns som ”aktiva arbeten”. Kontrollen minskar risken för negativ stress och 

kraven medför möjlighet till utveckling. Aktivt arbete upplevs oftast som tillfredställande hos 

individen (Karasek & Theorell, 1990:35). Det ”passiva arbetet” kännetecknas av att individen 

har låg kontroll samt låga arbetskrav vilket kan leda till att individen inte utvecklas och att 

tidigare lärd kunskap och färdigheter går förlorad (Karasek & Theorell, 1990:36). Arbete där 

det förekommer höga krav och litet beslutsutrymme benämns som ”spända arbeten” (Karasek 

& Theorell, 1990:31). ”Spända” arbetssituationer ökar risken för sjukdom och kan förhindra 

utveckling bland arbetstagarna vilket i sin tur kan öka risken för ohälsa (Theorell, 2003:17). 

 

Stöd är en viktig del i modellen med tanke på att det är en faktor som kan minska riskerna för 

stress. Stöd kan minska risken för stress genom att de sociala relationerna på en arbetsplats 

tillgodoser olika huvudsakliga behov till exempel samvaro och en vi-känsla (Karasek & 
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Theorell, 1990:69). Stöd förekommer i olika former från arbetsplats till arbetsplats men de två 

vanligaste formerna är emotionellt och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet 

kännetecknas av en känsla av tillit till arbetskamrater, överordnade eller en känsla av 

tillhörighet i arbetsgruppen (Karasek & Theorell, 1990:70). Det instrumentella stödet 

innefattar materiella resurser som utrustning, material eller tid (Karasek & Theorell, 1990:71).  

 

Stöd i form av sociala relationer förklaras utifrån Karasek och Theorell som en förutsättning 

för en produktiv arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990:68). Genom stöd kan individen känna 

mål och mening med arbetet som vidare förklaras kunna bidra till positiv effekt på individens 

välmående. Stöd kan också leda till lärande, vilket i sin tur främjar känslan av kontroll 

(Karasek & Theorell, 1990:69). En kombination av höga krav, inget beslutsutrymme samt 

dåligt socialt stöd ökar risken för att en arbetstagare ska råka ut för ohälsa. Den värsta 

situationen för hälsan är det som kallas ”iso-spända” vilket innebär en situationen med spända 

arbeten och avsaknad av stöd vilket genererar störst risk för sjukdom (Theorell, 2006:39). 

 

1.4.4 Sence of coherence (SOC) KASAM 

Professorn Aaron Antonovsky myntade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som 

grundar sig i hans forskning från 1970-talet. Forskningen handlade om en jämförelse av 

hälsan mellan en grupp kvinnor från Centraleuropa och en kontrollgrupp från ett 

koncentrationsläger. Forskningsresultaten visade att båda grupperna av kvinnor hade både god 

fysisk och psykisk hälsa. Antonovsky ansåg att det var obegripligt hur kvinnorna kunde ha 

god hälsa efter flera år i koncentrationsläger och därefter ha levt som flyktingar (Antonovsky, 

2005:11). Ur forskningsresultatet formulerades den salutogenetiska modellen som handlar om 

att människor kan växa och vidareutvecklas ur kriser de upplever (ibid). 

 

Antonovsky redogör för att människan mot slutet av vuxenlivet har fått en bestämd placering 

på KASAM skalan. I ungdomen brukar endast en tillfälligt stark KASAM ligga till grund för 

bemästringen av stressorer och vårt hälsotillstånd. Antonovsky menar vidare att arbetet har en 

viktig del i att utforma en människas KASAM. Teorin är uppbyggd av tre delkomponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005:37). 

 

Det förstnämnda handlar om hur inre och yttre stimuli upplevs. En person som har hög känsla 

av begriplighet kan uppleva stimuli som hanterbar och tydlig. Stimuli kan även upplevas som 

förutsägbar och om den är oväntad kan den möjligen struktureras och förklaras. Om det till 
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exempel förekommer ett dödsfall eller något annat tragiskt i en persons liv, kan han eller hon 

göra det begripligt (Antonovsky, 2005:39). Antonovsky anser med andra ord att svåra 

livshändelser kan bli begripliga. Om en person däremot har låg känsla av begriplighet, kan 

stimuli bli en förvirrad och obegriplig upplevelse (Ibid). En person med låg känsla av 

begriplighet skulle till skillnad från en person med hög känsla av begriplighet uppleva 

tragiska händelser som katastrofala och som något man aldrig kommer över. Utifrån 

arbetslivet förstärks känslan av begriplighet när arbetsstrukturen är relativt förutsägbar och 

arbetsplatsens regler är tydliga. Det är även viktigt med kommunikation och feedback på 

arbetsplatsen. Genom att en arbetsgrupp har gemensamma värderingar, en känsla av 

grupptillhörighet samt klara förväntningar leder det till att arbetsgruppens känsla av 

förutsägbarhet blir starkare som i sin tur resulterar i högre begriplighet (Antonovsky, 

2005:159). 

 

Hanterbarhet handlar om att individen har resurser för att klara av svåra händelser i livet. 

Enligt Antonovsky (2005) avgörs graden av hanterbarhet genom upplevelsen av balansen 

mellan de resurser som står till ens förfogande och de stimuli individen utsätt för. Det kan 

handla om resurser som exempelvis kontrolleras av en själv eller ens egen hustru, vänner eller 

arbetskolleger som individen kan räkna med och känner tillit till. En människa med hög 

känsla av hanterbarhet upplever att han/hon har tillräckligt med resurser antingen ifrån sig 

själv eller från sin omgivning för att möta och klara av olika problem och krav.  När individen 

möter svåra livshändelser kommer han/hon därmed inte känna sig som ett offer utan i stället 

använda sina resurser för att möta händelserna och gå vidare i livet (Antonovsky, 2005:40). 

Inom arbetslivet handlar känslan av hanterbarhet om hur stor arbetsbelastningen är på varje 

enskild arbetstagare och hur mycket arbetaren upplever att han har resurser att använda sig 

utav. Resurserna i form av den kunskap och de färdigheter som arbetstagaren har samt de 

materiella resurser och den utrustning som finns tillgänglig (Antonovsky, 2005:154). Dessa 

resurser består av den kunskap och de färdigheter som arbetaren besitter samt de materiella 

resurser som finns att tillgå (ibid).  

 

Den tredje komponenten, meningsfullhet syftar till i vilken grad individen känner att 

arbetslivet har en känslomässig innebörd och att i alla fall en del av de utmaningar och krav 

som individen ställs inför är värda att engagera sig i. Enligt Antonovsky kan individen där 

med se olyckliga händelser som en utmaning i stället för påfrestningar(Antonovsky, 2005:41). 
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Meningsfullhet benämns oftast som KASAM-begreppets motivationskomponent. Enligt 

Antonovsky är meningsfullhet mest betydelsefull med tanke på att den dels är en förutsättning 

för beständig begriplighet och hanterbarhet och dels är den drivande kraften i uppfattningen 

av ens värld av de tillgångar som finns tillgängliga. En arbetstagare som får besluta och välja 

arbetsuppgifter, arbetsordning och arbetstakt uppfattar sitt arbete som meningsfullt 

(Antonovsky, 2005:152). Arbetstagaren kan förstås inte bestämma fullt ut på arbetsplatsen, 

men att individen känner sig delaktig och har inflytande på beslut som fattar är av stor 

betydelse. Arbetstagaren ska känna att det är kul att gå till arbetet. En känsla av glädje och 

stolthet i arbetet stärker känslan av meningsfullhet (ibid).  

De tre komponenterna är beroende av varandra och får därför inte ses som självständiga 

enheter utan de ska ses i relation till varandra(Antonovsky, 2005:44). En hög känsla av 

begriplighet och hög känsla av hanterbarhet behöver inte per automatik betyda en hög känsla 

av meningsfullhet. Det är angeläget att ha i åtanke att en människa inte alltid behöver ha hög 

grad utav alla de tre beståndsdelarna för att ha en hög KASAM, utan det är individuellt och 

beroende på hur individen mår vid ett särskilt tillfälle. Det kan också bero på i vilken social 

roll en individ befinner sig i (Antonovsky, 2005:47). 

Med hjälp av KASAM teorin kan graden av känsla av sammanhang mätas. Höga värden 

innebär att individen har en stark känsla av sammanhang vilket betyder en hög förmåga att 

hantera utmaningar och krav. Om resultatet visar exempelvis låg meningsfullhet kan det 

innebära att individen är deprimerad. Låg begriplighet handlar i stället om att individen kan ha 

dåligt självförtroende eller språkliga och sociala svårigheter (Antonovsky, 2005:90).   

1.5 Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom syftet med denna studie är att få en djupare 

förståelse av kontaktsekreterarnas egna uppfattningar kring upplevelsen av arbetsmiljön. Den 

kvalitativa metoden hjälper oss att nå respondenternas individuella upplevelser genom deras 

egna berättelser och tolkningar kring fenomenet som studeras (Larsson  m.fl., 2005:92). I vår 

studie har vi samlat empirin med hjälp av kvalitativa intervjuer för att nå kontaktsekreterarnas 

individuella upplevelser av arbetsmiljön på arbetsplatsen, men också för att förstå hur 

kontaktsekreterarnas upplever att arbetsmiljön påverkar hälsan.  Den kvalitativa metoden 

hjälper oss att se kontaktsekreterarnas arbetsmiljö utifrån deras egna ögon. Genom deras 

utsagor kan vi genom en reflektionsprocess förstå hur kontaktsekreterarna tänker, känner eller 

upplever arbetsmiljön på arbetsplatsen (ibid).  
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Vår studie präglas av ett abduktivt förhållningssätt genom att forskningsprocessen 

karakteriseras av en kombination av teori och empiriskt material där båda delar påverkar 

varandra. Den abduktiva metoddesignen präglas av både induktiv och deduktiv strategi. 

Studien är induktiv i och med att vi i analysen uppmärksammade gemensamma utsagor från 

våra respondenter som vi kunde hitta stöd för i vårt teoretiska material.  Samtidigt är studien 

deduktiv i och med att vi hade två av våra teorier (Krav-kontroll-stöd modellen och Human 

relations) som tolkningsmall vid utformandet av intervjufrågor. Vi har valt abduktiv 

metodstrategi för att både kunna lyfta upp kontaktsekreterarnas egna upplevelser av 

fenomenet men samtidigt styra forskningen med hjälp av vår teoretiska ram (Larsson m.fl, 

2005:23).  

 

Payne (2008) redogör för att alla människor uppfattar världen på olika sätt och därmed 

utvecklar en individuell sanning. Vidare förklaras att det inte finns en allmän sanning utan att 

kunskap är människors uppfattningar av verkligheten. Det postmoderna och 

socialkonstruktionistiska tänkandet förklarar att människor tillsammans kan skapa en 

gemensam sanning inom det sammanhang de befinner sig i. Verkligheten förklaras via 

konstruktioner med hjälp av språket som verktyg. Vår studie präglas av det postmoderna 

tänkandet eftersom vårt syfte är att ta reda på hur kontaktsekreterarna uppfattar sin verklighet, 

det vill säga sin arbetsmiljö på familjehemsenheten (Payne, 2008:98).  

1.5.1 Val av analysmetod 

Den kvalitativa metodanalysen är enligt Larsson .m.fl. (2005) ingen lätt uppgift. Forskaren 

måste hitta en lämplig strategi för att lyckas sortera sina data samt hitta aktuella mönster och 

kopplingar. I och med att det inte finns tydliga metodregler kring hur den kvalitativa 

metodanalysen ska utföras kan forskaren uppleva svårigheter med att skapa ett tydligt 

resultat(Larsson m.fl., 2005:107). Vår empiri har analyserats med hjälp av 

meningskoncentrering där respondenters uttalanden har omformulerats och förkortats till mer 

sammanfattande utsagor (Kvale 1997:170).  Sortering av data kan se olika ut, exempelvis kan 

varje fall eller respondent analyseras var för sig (fallanalys, case study) eller i annat skede kan 

forskaren analysera flera fall tillsammans som grupperas under ett tema (temaanalys, 

jämförande fallanalys) (Larsson m.fl., 2005:108). I vår studie har vi valt att använda 

temaanalys vilket underlättade för oss att sortera och analysera vår empiri. Genom temaanalys 

kategoriserade vi vår empiri i sex följande teman: Krav, kontroll, stöd, stress och 

arbetsbelastning, samarbete/sammanhållning och arbetsmiljö/välmående. Materialet i 
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analysen har dels analyserats utifrån våra teoretiska perspektiv; KASAM, Krav-kontroll-stöd 

modellen och Human relations teorin men också utifrån Zanderins definition av arbetsmiljö 

som hjälper oss definiera vad och hur en god arbetsmiljö ser ut.  

1.5.2 Urval 

Antalet intervjuer kan avgöras beroende på tid och resurser. Kvale & Brinkmann (2009) 

redogör för att kvalitet är viktigare än kvantitet vid intervjuer och att forskaren kan genomföra 

intervjuer tills han/hon känner att intervjuerna fortfarande bidrar med viktig information och 

kunskap för studien (Kvale & Brinkmann, 2009: 129). Respondenterna i vår studie präglas av 

ett snöbollsurval genom att en av oss har kontaktat en bekant som i sin tur har kontaktat 

urvalsgruppen (Larsson m.fl., 2005:103). Därefter kontaktade vi en av respondenterna med ett 

informationsbrev via e-mail där vi framförde vårt syfte med studien samt vad deras 

deltagande skulle innebära (se bilaga 2). Via denna e-mail kontakt bestämdes framtida 

intervjutider för samtliga respondenter. Vår urvalsgrupp består av en arbetsgrupp på 

familjehemsenheten där samtliga respondenter är anställda kontaktsekreterare, förutom en av 

respondenterna som ytterligare har ett samordningsansvar på 20 procent i sin tjänst.  

 

Respondenterna har olika erfarenheter av arbetet på familjehemsenheten i och med att alla har 

varit anställda olika länge. I och med att vår tid är begränsad har vi valt att undersöka enbart 

familjehemsenhetens arbetsmiljö och därmed blir vår urvalsgrupp lämplig för vår studie. Vi är 

medvetna om att vår urvalsgrupp är liten men i och med tidsbrist valde vi att undersöka en hel 

arbetsgrupp istället för ett fåtal utspridda informanter på olika familjehemsenheter. Trost 

(2005) redogör för att ett litet urval kan bidra till att empirin blir hanterbart och att viktiga 

detaljer uppmärksammas (Trost, 2005:123).   

  

Urvalsgruppen består av fyra respondenter. I vår studie var det viktigt att kunna intervjua alla 

i arbetsgruppen för att kunna studera deras arbetsmiljö. Samtliga respondenter är på begäran 

anonyma i vår studie, vi är dock medvetna om att anonymiteten brister mellan respondenterna 

i och med att de känner varandra väl och kan känna igen varandras åsikter i studien.  

1.5.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Vi har format våra intervjufrågor med hjälp våra teoretiska perspektiv för att det empiriska 

materialet senare ska kunna mätas i analysen. Med hjälp av krav-kontroll-stöd modellen samt 

Human Relationsteorin har vi format intervjumaterialet. Intervjuerna utfördes på 

familjehemsenheten enskilt med varje respondent. Vid intervjuerna använde vi oss av den 
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standardiserade intervjuguiden med öppna frågor (Larsson m.fl. 2005:105). Frågorna var 

semistrukturerade vilket innebär att alla frågor var likadant utformade till varje respondent i 

samma turordning. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter vilket gav utrymme för att få en 

fråga-svardialog (se bilaga 1) (Aspers, 2011:143).  

Vårt tillvägagångssätt gav oss material som senare kunde granskas och jämföras mellan 

respondenterna i och med att alla hade svarat på samma frågor. Alla intervjuer spelades in 

med bandspelare genom respondenternas samtycke för att fånga upp all information som 

respondenterna gav. Under intervjuerna förde en av oss anteckningar för att notera 

minnesvärda händelser, medan den andra intervjuade respondenten. En fördel med att vara två 

vid en intervju är att en kan koncentrera sig på respondenten och hålla en levande dialog, 

medan den andra kan anteckna minnesvärda händelser. En nackdel med att vara två vid 

samma intervju kan vara att respondenten som intervjuas känner sig utsatt.  

Intervjuerna varierade i tid mellan en halvtimma till en timma. Innan varje intervju 

informerade vi respondenten med vårt syfte för studien samt hur vi har tänkt gå tillväga. 

Respondenterna fick även utrymme att ställa eventuella frågor och efter intervjun kommentera 

med eventuell information som vi kan ha användning för i vår studie (Kvale & Brinkmann, 

2009:144). Under intervjuerna försökte vi kommentera med eventuella kommentarer för att 

respektive respondent skulle uppleva samtalet skulle som en behaglig fråga-svardialog.   

Senare transkriberades allt material, genom att det inspelade materialet omvandlades till 

textform. Transkriberingen valde vi att göra för att få en bättre överblick över materialet men 

också för att inte någon information skulle utebli. (Aspers, 2011:155). För att underlätta 

analysen kodades allt material till nyckelord som respondenterna använt. Senare studerades 

koderna för att hitta samband mellan koderna, det vill säga hitta gemensam information hos 

respondenterna (Aspers, 2011:169). Det kodade materialet presenterades under resultatet i vår 

studie och för att hålla anonymiteten valde vi att benämna alla informanter för respondent A, 

B, C och D. I analysen analyserades resultatet av kodningen utifrån våra teoretiska perspektiv 

under våra valda teman.   

1.5.4 Motivering för val av teorier  

För att höja trovärdigheten och kvaliteten av vår analys har vi använt oss av teoritriangulering 

i analysen (Larsson m.fl., 2005:111). Teoritriangulering syftar till användningen av olika 

teoretiska perspektiv vid analysen av samma data (Larsson m.fl., 2005:109). I och med att vi 

analyserar samma data med olika teorier har vi fått en mångsidig bild av arbetsmiljöns 

påverkan på hälsan (Larsson m.fl, 2005:112).  De teoretiska utgångspunkterna som vi använt i 
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vår studie är känsla och sammanhang (KASAM), organisationsteorin: Human relations och 

Krav-kontroll-stöd modellen.  

Med hjälp av Human relations vill vi få en djupare förståelse för uppbyggnaden av 

arbetsgruppen i organisationer samt hur samspelet i gruppen påverkar gruppmedlemmarna. 

Krav-kontroll-stöd modellen har hjälpt oss förstå hur förhållanden på arbetsplatser påverkar 

de anställda. Krav, kontroll och stöd är tre variabler vars värde kan vara avgörande för en 

arbetstagares arbetsmiljö. Med hjälp av KASAMs tre delkomponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet har vi studerat personalens känsla av sammanhang genom 

olika förhållanden på arbetsplatsen.  

Både KASAM och Krav-kontroll-stöd modellen ger oss förståelse för hur människan mår på 

sin arbetsplats. Båda teorierna ger oss ett samband mellan arbetsliv och hälsa.  Medan Human 

relations redogör för vikten av gemenskap för organisationers välmående. Vi tänker oss att 

dessa teorier kan hjälpa oss förstå hur arbetsmiljön påverkar de anställdas hälsa i form av 

trivsel och välbefinnande. 

1.5.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig en studie är, det vill säga om mätningen i studien är 

korrekt utförd (Thurén, 2007:26). Vi är medvetna om att reliabilitet kan brista i kvalitativa 

studier i och med att intervjupersonen inte behöver ge en sann beskrivning av sin subjektiva 

veklighetsuppfattning.  Respondenter kan ge olika utsagor till olika intervjupersoner beroende 

på personkemi. Med andra ord kan en annan intervjuperson få ut annan information av våra 

respondenter om respondenterna känner sig mer bekväma och upplever större tillit till 

honom/henne. Larsson m.fl. (2005) redogör för att reliabilitet avgör om resultatet är 

tillförlitligt vid upprepande studier. Intervjufrågorna ska vara tydligt formulerade för att 

förhindra att skilda personer har olika tolkningar av en och samma fråga (Larsson m.fl., 

2005:294).  

 

För att höja reliabiliteten i vår studie presenterade vi vårt ämne till varje respondent samt 

redogjorde våra definitioner av psykosocial arbetsmiljö samt hälsa för att respondenten ska få 

en klar bild av vad det är vi önskar att mäta. Om respondenterna inte förstod eventuella frågor 

vid intervjuerna har vi ingående förklarat vad det är vi frågar efter.  Vid intervjuerna har vi 

varit medvetna om att ledande frågor kan påverka respondenternas svar och sänka 
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reliabiliteten av studien.  Därmed har vi gett respondenterna utrymme att avsluta sitt svar och 

inte ställt följdfrågor utan gått vidare till nästa fråga. & Brinkmann, 2010:263).   

1.5.6 Validitet  

Validiteten i en studie mäter om forskaren verkligen har undersökt det han/hon avsett att 

undersöka (Thurén, 2007:26). Som reliabiliteten kan även validiteten brista i större mån vid 

kvalitativa studier än vid kvantitativa. Vid induktiva kvalitativa studier där forsningen inte har 

ett teorietiskt mätinstrument utan formar slutsatsen efter empirin blir validiteten 

svårdiskuterad (Larsson m.fl., 2005:116). I och med att vår studie är abduktiv blir dock 

validiteten relevant. Vårt intervjumaterial är delvis format efter våra teoretiska ramar för att 

det empiriska materialet senare ska kunna mätas i analysen. Ett sätt att bedöma validiteten i 

kvalitativa studier är att forskaren analyserar överensstämmelserna mellan teori och empiri 

(ibid). 

 

 I vår studie utformade vi intervjufrågorna med hjälp av bland annat Krav-kontroll-stöd 

modellen som uppmärksammade att kontaktsekreterarna hade låga krav på arbetsplatsen 

(vidare läsning om detta förs i analysen). Överensstämmelsen mellan teorierna och empiri i 

vår studie höjer validiteten.   

Vid kvalitativa studier med litet urval kan den interna validiteten eftersträvas (ibid). I vår 

studie har vi intervjuat samtliga kontaktsekreterare på familjehemsenheten. Därmed har vi fått 

tillgång till samtliga uppfattningar om enhetens arbetsmiljö vilket också höjer studiens 

validitet.    

 

Kvale (1997) redogör för att validiteten är en kvalitetskontroll som ska genomföras under hela 

undersökningen, det vill säga under alla delar av studien (Kvale, 1997:267). För att hålla 

validiteten hög i vår studie har vi diskuterat validiteten successivt genom hela studien. Vid 

valet av vårt urval var vi bestämda om att samtliga kontaktsekreterare på familjehemsenheten 

var tvungna att ställa på intervjuer för att vi skulle kunna mäta det vi avsett att mäta. Svenning 

(2003) redogör för att validiteten kan avgöras beroende på i hur stor utsträckning forskaren 

kan fånga verkligheten i en studie (Svenning, 2003:64). För att fånga en verklighetsbild av 

kontaktsekreterarnas arbetsmiljö valde vi som tidigare nämns att använda bandspelare vid 

intervjuerna för att inte missa viktiga detaljer.  
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Vi har strävat efter en hög validitet i vår studie genom ovanstående genomföranden. Vi har 

även försökt hålla samma struktur vid alla intervjutillfällen genom att redovisa vårt syfte samt 

redogöra olika begrepp för respondenterna innan intervjun. Respondenterna har inte fått 

tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället eftersom det hade kunnat forma 

respondenternas svar och sänka validiteten. Vi tänker oss att en förberedelse ifrån 

respondentens sida kan påverka svaren antingen till vår förväntan eller tvärtom.   

1.5.7 Etiska överväganden 

Larsson m.fl., (2005) redogör för att det finns tre etiska riktlinjer för forskning om människor 

vilka lyder följande; samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser.  

Samtycket innebär att alla respondenter ska vara informerade om syftet och eventuella 

fördelar och risker med respondenternas deltagande. I denna studie valde vi att presentera 

syftet första gången i vårt informationsbrev som skickades till en av respondenterna. Senare 

redogjordes syftet vid varje intervjutillfälle innan intervjun började för att samtliga 

respondenter skulle vara medvetna om studiens innebörd. Respondenterna var även 

informerade om att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande i studien om så önskades (Larsson m.fl., 2005:119). 

Konfidentialitet syftar till att behålla respondenternas anonymitet igenom hela studien samt att 

resultatet av studien inte ska gå att spåras tillbaka till respektive respondent (ibid). Det vill 

säga att eventuella karaktäristiska beskrivningar i intervjumaterialet ska ändras för att inte 

respondenternas identitet ska vara igenkännlig. I vår studie är alla respondenter anonyma på 

begäran. Därav har vi valt att inte uppge ålder eller kön på våra respondenter vilket skulle 

kunna röja deras identitet i och med att urvalet är en arbetsgrupp på fyra personer från en och 

samma enhet. Vi har även valt att omformulera citatet i resultaten utan att meningsinnehållet 

har förändrats för att höja anonymiteten för respondenten (ibid).   

Konsekvenser innebär att respondenterna deltagande ska utgöra så lite skada som möjligt för 

respondenterna. Det vill säga att eventuella fördelar med undersökningen ska uppväga 

konsekvenserna för respondenterna.  

En risk med vår studie skulle kunna vara att arbetsgivaren reagerar negativt på eventuella 

utsagor från respondenterna. Vi anser dock att deras utsagor som bidrar till ny kunskap kring 

ämnet arbetsmiljö, i det långa loppet kan överväga eventuella risker (Larsson m.fl., 

2005:120).   
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1.5.8 Författarfördelning 

Författare Tadic redogör för följande kapitel; Arbetsmiljö, fysisk/psykisk arbetsmiljö, historia, 

Scientific Manegement, god arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten samt Human 

relations- teorin.  Författare Sisodia redogör för följande kapitel; hälsa, stress, gemenskap, 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket, familjehemsenheten, krav-kontroll-stöd modellen 

samt sence of Coherence (KASAM).   

Resterande kapitel har formulerats och skrivits tillsammans under samarbete.  

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden samt tidigare forskningen kring vårt valda ämne för att 

ge läsaren en förförståelse kring vårt ämne. 

2.1 Hälsa 

Fenomenet hälsa kan ses som ett svårfångat begrepp och har varierande innebörd hos olika 

människor (Zanderin, 2005:76). Det finns olika definitioner av begreppet och 

världshälsoorganisationen, WHO(1948) som arbetar med hälsofrågor definierade hälsa som 

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt och psykiskt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller handikapp” (Ewles & Simnett, 2005:19). Med andra ord handlar WHO:s 

definition om att en individ kan uppfattas ha god hälsa trots sjukdom eller funktionshinder 

samt må dåligt utan att vara medicinskt sjuk (ibid). 

Hälsa kan vara en känsla av att må bra eller en känsla av att ha tillräckligt med resurser för att 

lyckas uppnå de krav som vardagen kan bestå av. Hälsa kan delas upp i fysisk och psykisk 

hälsa. Fysisk hälsa handlar om individens kropp som kan påverkas av olika faktorer, 

exempelvis genom motion eller kostvanor (ibid). 

Till skillnad från fysisk hälsa handlar den psykiska hälsan om att individen har ”en frisk själ” 

som kännetecknas av individens skicklighet att tänka klart och bestämt (Jakobsson & 

Aronsson, 2009:62).  Utöver fysisk och psykisk hälsa är också förmågan att skapa och bevara 

relationer med andra människor, viktiga egenskaper för en god hälsa (Jakobsson & Aronsson, 

2009:63).  

2.1.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som förklarar olika förhållanden på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft 1978 och omfattar psykiska, fysiska och medicinska 

förhållanden på arbetsplatser. Arbetsmiljölagens främsta uppgift är att förebygga ohälsa och 
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olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (AML 1 Kap) (Zanderin, 

2005:22). AML omfattar alla arbetstagare som arbetar åt arbetsgivare (ibid). Arbetsgivaren 

har det främsta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatser samt ansvar över att förbygga ohälsa 

och olyckfall.  Arbetsgivaren kan exempelvis vara ägaren till verksamheten eller företaget 

dvs. en fysisk person men också en juridisk person till exempel kommuner, landsting eller 

statliga myndigheter (Jakobsson & Aronsson, 2009:17). Även arbetstagarna har krav på att 

medverka i arbetsmiljöarbetet. Varje arbetstagare har ansvar över sin personliga hälsa och 

säkerhet i det praktiska arbetet. Medarbetarna ska även uppmärksamma brister i arbetsmiljön 

och meddela arbetsgivare om dessa (Jakobsson & Aronsson, 2009:23).   

2.1.2 Fysisk/Psykisk Arbetsmiljö 

Faktorer som belysning, ljud och komfort faller under fysisk arbetsmiljö och förklarar hur 

arbetsplatsen är utformad fysiskt för medarbetarna (Zanderin, 2005:11). Arbetsplatsens 

utformning är en föreskrift från Arbetsmiljöverket som innehåller bestämmelser och riktlinjer 

för hur arbetslokaler och personalutrymmen ska vara utformade. Det finns regler kring hur 

stark belysningen ska vara, hur luftfuktigheten bör vara, ljudnivåer, lokalutrymmen, tomtmark 

etc. (Jakobsson & Aronsson, 2009:148).   

De psykiska faktorerna sammanfattas under begreppet psykosocial arbetsmiljö (Zanderin, 

2005:11). Zanderin (2005) redogör för skillnaden på effekter mellan fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö. De fysiska förhållandena på en arbetsplats kan uppfattas olika och individuellt. 

Oavsätt hur den fysiska miljön är utformad ligger själva uppskattningen av trivsel hos den 

enskilde arbetstagaren. Vidare redogörs att olika personer uppfattar en och samma situation på 

olika sätt. Belysningen på en arbetsplats som håller de kriterier som krävs kan fortfarande 

uppfattas som bristande av en arbetstagare. Alla människor är olika med olika erfarenheter, 

behov och tolkar situationer på olika sätt. Genom erfarenheter införskaffar sig människor 

olika krav och anspråk vilket resulterar i olika upplevelser av nya situationer, trots att själva 

situationen är identisk. Upplevelser av exempelvis ljudnivåer, arbetstider, löner m.m. 

påverkas av de krav och anspråk människor har utifrån tidigare erfarenheter. För att förstå hur 

och varför anställda påverkas av sin arbetsmiljö är det därför viktigt att inte enbart se till den 

fysiska arbetssituationen utan också till individen själv (Zanderin, 2005:137). 

I denna studie kommer vi fokusera oss på den psykosociala arbetsmiljön och dess påverkan på 

arbetarens hälsa. Nedan presenteras olika områden som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön.  
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2.1.3 Stress 

Ordet stress härstammar från engelskan och har synonymer som belastning, press och tryck. 

Begreppet förklarar de reaktioner som uppkommer vid situationer som är hotfulla (Zanderin, 

2005:143).  Det innebär att kroppen samlar extra energi för att möta och handskas med en 

hotfull situation. Kroppens stressreaktion är i grunden en positiv funktion som har utvecklats 

för att hjälpa kroppen att handskas med situationer som kräver extra ansträngning. Dock 

klassas fenomenet idag som ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen vilket medför stora 

hälsorisker i arbetslivet (ibid). Ytterligare ett sätt att förstå stress är genom förhållandet 

mellan krav och förmåga för exempelvis en arbetstagare. Stress uppstår då en arbetstagare 

uppfattar en konflikt mellan de krav som ställs på individen och förmågan som individen 

uppfattar sig ha att utföra dessa krav. Om kraven är större än individens förmåga uppstår en 

konflikt och arbetstagaren upplever stress.  

Vidare redogörs att människor kan överskatta och underskatta sin förmåga. Stress kan se olika 

ut för dessa två grupper. De som överskattar sin förmåga kan finna ro med en ny utmaning i 

större mån en dem som underskattar sin förmåga, men förr eller senare hinner 

verklighetsuppfattningen ikapp (Zanderin, 2005:147). Överskattning och underskattning leder 

ofta i slutändan till stress (ibid). De anställda som överskattar sin egen förmåga kan ta på sig 

för mycket uppgifter i tron om att de hinner med dem, medan medarbetarna som underskattar 

sin egen förmåga ofta kommer i konflikt mellan sin förmåga och de kraven som ställs från 

exempelvis arbetsgivaren(Zanderin, 2005:148). Kronisk stress kan i långa loppet leda till 

utbrändhet. En utdragen, förhöjd aktivering av kroppen sliter på olika organ och system i 

kroppen och modern forskning visar även samband med dödliga effekter (Zanderin, 

2005:153).  

Moderna samhällen till skillnad från primitiva samhällen kräver en god 

problemlösningsförmåga för att klara av de krav och hot som anställda utsätts för i arbetslivet. 

Kroppens stressreaktion koncentrerar sig på det mentala planet och hjälper människan vara 

fokuserad. Om situationer förblir olösta men kraven på människan kvarstår fortsätter stressen 

att generera. Denna typ av stress är vanlig i moderna samhällen och kan vara anledningen till 

att kronisk stress som kan leda till utbrändhet (Zanderin, 2005:156). Betydelsen av socialt 

stöd är en ansedd faktor som har påverkan vid stress. Genom samtal med andra som lyssnar 

och bryr sig upplever den stressade individen sin situation lättare. Det sociala stödet kan även 

generera respons som råd och vägledning vilket kan hjälpa den stressade individen hantera sin 
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situation. Vidare redogörs att människor som känner sig stressade har förmågan att göra 

precis tvärt om, dvs. dra sig undan istället för att söka stöd (Zanderin, 2005:151).   

Olika symptom som kan uppkomma i samband med utbrändhet är känslor av tomhet och 

utmattning. Individen kan uppleva sig isolerad från sin omgivning samt inkompetent i 

förhållande till arbete och arbetskamrater. Effekter av utbrändhet kan resultera i långa 

sjukskrivningar. (Zanderin, 2005:156) Förebyggande och effektiva åtgärder för att förhindra 

stress och kronisk stress som leder till utbrändhet återfinns inom arbetsmiljön. Genom en god 

kommunikation mellan kollegor och till chefer kan signaler uppmärksammas på att allting 

inte står rätt till (ibid).     

2.1.4 Gemenskap 

Gemenskap är en avgörande faktor för arbetslivet och ses som en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna inom arbetsmiljön. Om gemenskapen fungerar bra på en arbetsplats 

spelar kvaliteten på de andra motivationsfaktorerna som belöningar och feedback ingen större 

roll för arbetet. Vidare redogörs även att om gemenskapen inte är bra på en arbetsplats kan de 

andra motivationsfaktorerna inte kompensera förlusten av samhörigheten. Gruppers 

gemenskap spelar en avgörande roll för att ändamålet med gruppen ska fungera. Även 

rolltagandet inom gruppen är en förutsättning för att gruppen ska fungera. Exempelvis måste 

någon i gruppen ta på sig ledarrollen, någon måste komma med idéer och någon måste 

utvärdera etc. (Zanderin, 2005:172).  

Storleken på grupper kan variera men en optimal grupp ska bestå av fem till sex individer. 

Om gruppen blir för stor finns risker att det bildas fler minde grupper dvs. subgrupper inom 

ordinarie gruppen. I samband med utvecklingar av subgrupper föds risker för att gemenskapen 

splittras på grund av alla motsättningar mellan subgrupperna. Vidare redogörs dock att i vissa 

fall kan ändamålet med gruppen avgöra lämplig storlek. Andra situationer som kan hota 

gemenskapen i grupper är nya medlemmar. Om en ny medlem kommer in och försöker 

bestämma kan konflikter uppstå som hotar gemenskapen. Dock hamnar oftast de nya 

medlemmarna längst ner i hierarkin och måste ”vinna” respekt för sin kompetens (Zanderin, 

2005:173).  

2.1.5 Ansvar och utveckling 

Att få vara med och påverka både stora och små frågor på arbetsplatsen påverkar 

socialarbetarens trivsel. Desto mer kontrollerad och styrd en arbetare är, desto sämre trivs 

han/hon (Zanderin, 2005:173). Ohälsa på arbetsplatsen i form av otrivsel utvecklas ofta i 
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samband med omorganiseringar där arbetaren känner sig maktlös. Förtroende i form av eget 

ansvar kan upplevas som stimulerande, till exempel mår arbetaren bra av att få bestämma 

något om ens egna arbetsuppgifter. Dock får inte det egna ansvaret bli för stort vilket kan 

upplevas påfrestande och resultera i stress (ibid).  

Upplevelsen av mening är en annan viktig faktor som påverkar arbetarens trivsel på 

arbetsplatsen. Två typer av betydelser/mening påverkar den anställda, arbetaren måste 

uppleva mening med sin arbetsinsats samt uppleva ett samband mellan verksamheten och det 

egna arbetet. Den andra meningen handlar om själva verksamheten. Arbetaren måste finna 

mening och nytta med själva arbetsplatsen dvs. själva verksamheten/organisationen 

(Zanderin, 2005:175).  Oavsätt om arbetaren är nöjd med sin arbetsinsats är det viktigt att 

någon annan uppmuntrar och stödjer arbetaren för sitt arbete.  Återkopplingen ska ske i både 

form av beröm men också kritik för att ärlighet höjer kvaliteten på uppmuntran. I verkande 

arbetsgrupper ska konstruktiv kritik förmedlas för att arbetet ska fungera bra (Zanderin, 

2005:176).   

Utmaningar och utveckling är två avgörande faktorer för att arbetaren ska må bra i sin 

yrkesroll. Arbetsuppgifter ska anpassas i högsta mån efter arbetarens intressen, kunskaper och 

talanger för att för att arbetsinsatsen ska bli som effektivast. Till exempel, om en arbetare är 

särskilt duktig på service kanske han/hon ska stå i receptionen på verksamheten.  Även 

omväxlingar och arbetsrotationer är viktiga inslag i arbetet för att arbetaren ska må bra och 

utvecklas. Arbetsrotationen kan se ut på så vis att arbetaren har olika arbetsuppgifter olika 

veckodagar trots att samma kompetens används (ibid).   

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Historia  

Under 1980-talet och början av 1900-talet ökades arbetsmiljöproblem och arbetsskador. 

Resultatet blev att regeringen tillsatte utredningar vars uppgift var att bidra med förslag till 

hur arbetsskadorna kunde minskas samt hur arbetsmiljön kunde förbättras för att ohälsa och 

olycksfall skulle minskas i arbetet. Under 1900-talet ökade stress i arbetet (Zanderin, 

2005:61). Den ökade stressen medförde satsningar på bättre arbetsmiljö och ökad hälsa vilket 

kunde utveckla verksamheters effektivitet samt ekonomiska vinster (Aronsson & Jakobsson, 

2009:62). 1991 infördes ökade krav på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön samt ökat 

kunskapskrav hos de anställda (Zanderin, 2005:17). Från och med den 1 juli 2003 skulle alla 

arbetsgivare redogöra sjukfrånvaron bland alla arbetstagare i årsredovisning för att öka 
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medvetenheten kring sjukfrånvarons kostnader. Målet är att arbetsgivarna ska kunna följa upp 

sjukfrånvarons kostnader för att vidare kunna minska sjukfrånvaron. (Aronsson & Jakobsson, 

2009:62). 

2.2.2 Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket 

I Sverige regleras arbetsmiljön framförallt genom arbetsmiljölagen 1977:1160 (AML). AML 

är en ramlag som kompletteras genom förordning, föreskrifter, avgränsande lagar samt lokala 

och centrala arbetsmiljöavtal.  Lagen innefattar alla arbetstagare i form av studerande, 

värnpliktiga, praktikanter som utför praktik vilket ingår i dennes utbildning samt vårdtagare 

vid institutioner som genomför arbete (Arbetsmiljölagen. SFS 1977:1160).  

Idag innefattar AML inte barn i förskola eller arbetstagare under 18 år som genomför arbete i 

arbetsgivarens hushåll. Arbetsgiven och till viss del arbetstagarna är skyldiga att följa lagen. 

Målet med arbetsmiljölagen är att arbetsmiljön ska resultera i ett rikt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap samt personlig utveckling (ibid). Lagen berör all form av 

arbete oavsett om det utförs i privat eller offentlig verksamhet. Under åren har det skett flera 

förändringar i lagen och den senaste ändringen ägde rum den 1 januari 2011 

(Arbetsmiljöverket, 2012b).  

Arbetsmiljöverket (AV) är en tillsynsmyndighet som har uppsikt över att arbetsplatser 

uppfyller AML:s mål (Arbetsmiljöverket, 2012c) AV grundades 2001 med syftet att minska 

riskerna för ohälsa och olycksfall samt förbättra arbetsmiljön på olika arbetsplatser (ibid) AV 

har ansvar från regeringen och riksdagen över att se till så att arbetsmiljön uppfyller krav som 

syftar till att alla anställda får en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetet utövas genom att 

offentliggöra juridiska föreskrifter, kontrollera arbetsplatser samt sprida information 

(Arbetsmiljöverket, 2012a). I slutet på varje år rapporterar AV kring hur olika arbetsplatsers 

arbetsmiljö ser ut i form av ett regleringsbrev(ibid). AV har även det främsta ansvaret för 

statistik kring arbetsmiljö och arbetsskador samt handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet i 

hela landet (ibid). 

2.2.3 Scientific manegment 

År 1924 utfördes första studien med syftet att påvisa ett samband mellan fysiskt miljö och 

produktivitet. Studien utfördes i Chicago vid Western Electric-fabriken där tre grupper av 

arbetare utsattes för olika belysning under arbete för att se hur belysningen påverkade 

arbetsproduktiviteten. Resultaten visade att trots belysningsnivå ökade prestationen hos 

arbetarna i alla tre grupper (Zanderin, 2005:140). Senare uppmärksammades att det var 
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uppmuntran från företaget som sporrade arbetarna att prestera oavsett experimentgrupp. 

Senare slutsats visade att människan påverkas av uppmärksamhet, förväntningar, återkoppling 

och andra sociala faktorer på arbetet. Studien förklarade även att det främst inte är de fysiska 

faktorerna som påverkar arbetarna utan upplevelserna av dem som är viktiga. Denna upptäckt 

utmärker övergången från ”scientific manegment”, ett synsätt som kännetecknar objektiva, 

mätbara faktorer i arbetsmiljön, till att betona ”human relations” som synsätt där mänskliga 

relationer och individens erfarenhet av både arbetsmiljön och yttre faktorer stod i fokus 

(Zanderin, 2005:141).  

2.3 God Arbetsmiljö i Socialtjänsten  

Nedan presenteras en skrift som tillkommit genom ett samarbete mellan Sveriges kommuner 

och landsting, Akademikerförbundet SSR samt Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 

SKTF. Skriften har tillkommit som ett stöd för ledning och chefer i kommuner. Tanken är att 

skapa en god arbetsmiljö för handläggarna inom Socialtjänsten som i sin tur ska höja 

kvaliteten på arbetet. I texten refereras boken till en del av namnet. Fullständig referens 

återfinns under referenslistan.   

Det praktiska arbetet för en socialarbetare handlar i stor mån om mötet med klienten. En god 

arbetsmiljö höjer kvaliteten av det praktiska arbetet. Goda arbetsvillkor bidrar med en bra 

grund för att socialarbetaren ska kunna utnyttja hela sin yrkesskicklighet (God arbetsmiljö, 

2010:3). Socialarbetare arbetar som en samhällsfunktion och hjälper utsatta människor som 

behöver/söker stöd från samhället. Socialarbetaren ska utifrån sin kunskap använda sina 

färdigheter för att försöka hjälpa människor i utsatta situationer och lösa deras problem (ibid). 

Socialtjänsten är en förvaltning inom kommunen och de förtroendevalda inom kommunen är 

arbetsgivare som har det främsta ansvaret för arbetsmiljön. Framför allt ska de se till att det 

finns förutsättningar för att lagar som arbetsmiljölagen följs.  Det praktiska arbetsmiljöarbetet 

ska dock ske i det praktiska arbetet bland personalen.  För att arbetsmiljöarbetet ska fungera 

krävs att chefer och arbetsledare har tillräckligt med befogenheter, resurser samt kompetens 

för att driva en bra verksamhet (God arbetsmiljö, 2010:7). 

 

Boken God arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten redogör olika kriterier för god fysisk 

och psykisk arbetsmiljö. Mål, fördelning av arbetsuppgifter, kunskap och sammanhållning är 

några faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Variation i arbete och möjlighet 
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till återhämtning är ett kriterium för att den fysiska arbetsmiljön ska vara god (God 

arbetsmiljö, 2010:8). 

Arbetsmiljön inom en verksamhet påverkar de anställdas hälsa, välbefinnande och 

produktivitet. Organiserat arbetsmiljöarbete i verksamheter kan minska riskerna för ohälsa 

bland personalen samt påverka hälsa, produktivitet och välbefinnande positivt. Genom att 

rutinmässigt undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp kan 

arbetsmiljöarbetet systematiskt organiseras. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ingår i 

arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2001:1 (God arbetsmiljö, 2010:12). 

Kompetensutveckling är en viktig faktor för att anställda ska trivas på arbetsplatsen och ska 

helst vara integrerad i verksamhetsmålen. Utveckling bidrar bland annat till förändring av 

individen. Ansvar och nya arbetsuppgifter kan leda till att arbetstagaren känner sig mer 

kompetent och nöjd med sin yrkesroll. Kompetensutvecklingen börjar redan i 

introduktionsstadiet. Introduktionen kan påverka en nyanställds produktivitet samt trivsel på 

arbetsplatsen. Vidare redogörs att en bra introduktion minskar risker för ohälsa för den 

nyanställde. Introduktioner sker inte enbart vid nyanställningar utan även vid omplaceringar 

efter sjukskrivningar m.m.(God arbetsmiljö, 2010:21). Hur introduktionen ska se ut varierar 

beroende på arbetsplats och ska anpassas individuellt efter anställning samt blivande 

arbetsuppgifter och ansvar (God arbetsmiljö, 2010:22). 

 Handledning med arbetstagarens behov av utveckling i centrum främjar 

kompetensutvecklingen på arbetsplatser. Handledningen kan fungera som ytligare en källa till 

kunskap men också som rådgivning och stöd i ansträngande situationer. Handledaren ska 

enbart vara handledare gentemot arbetstagaren och inte ha någon annan ställning som 

exempelvis chef eller arbetsledare. Vidare redogörs att handledningen och handledarens 

utbildning ska anpassas efter handledningens ändamål. Strukturerad reflektion är ytterligare 

en process som bidrar till kompetensutvecklingen. Reflektionen kan både utföras muntligt och 

skriftligt, både i grupp och individuellt. Även reflektioner mellan socialarbetare och tidigare 

klienter är nyttiga (God arbetsmiljö, 24). Reflektionen tar vara på den tysta kunskapen som 

finns på arbetsplatsen och kan bidra med kunskap som inte formell utbildning kan. Genom 

reflektioner utvecklas medarbetarna både på det personliga planet med också i sin yrkesroll. 

Utvecklingen förebygger i sin tur ohälsa hos arbetstagaren (God arbetsmiljö, 2010:23).   

Även verksamhetsutveckling påverkar arbetsplatsens produktivitet och välmående. 

Medarbetarsamtal kan införas som en del av verksamhetsutvecklingen. Medarbetarsamtal kan 
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användas för att uppmuntra personal att göra ett bättre jobb. Utvecklingssamtalen kan även 

ske i grupp där till exempelvis anställda, chefer och skyddsombud kan samtala om eventuellt 

arbetsmiljöarbetets planering och utveckling. Vidare redogörs att arbetstagaren påverkas i lika 

stor mån av gruppen som gruppen påverkas av den enskilda medarbetaren. Gruppträffar blir 

därmed betydelsefulla där alla ges så möjlighet att framföra sina åsikter (God arbetsmiljö, 

2010:25).   

     3. Resultat  

I detta kapitel presenteras vårt forskningsmaterial bestående av en urvalsgrupp på fyra 

personer som arbetar på familjehemsenheten där samtliga respondenter är anställda som 

kontaktsekreterare. Vi börjar med att presentera familjehemsenheten i sin helhet under punkt 

3.1. Det vill säga familjehemsenhetens ändamål samt kontaktsekreterarnas rutinbeskrivning 

för rekrytering av kontaktpersoner samt kontaktfamiljer. Tanken är att ge läsaren en bild av 

kontaktsekreterarnas arbetsuppgifter och arbetsupplägg. I texten refererar vi materialet till 

”Familjehemsenhetens rutinbeskrivning”. 

Därefter presenteras vårt intervjumaterial under punkt 3.2  som är bearbetat och sammanfattat 

under sju olika teman, krav, kontroll, stöd, stress/arbetsbelastning, samarbete/sammanhållning 

samt arbetsmiljö/välmående. För att hålla anonymiteten har vi valt att presentera alla 

informanter som respondent A, B, C och D.   

3.1 Familjehemsenheten  

Kontaktsekreterarna vid familjehemsenheten tillhör individ och familjeomsorgen som 

samarbetar med barn och ungdomsenheten. Samtliga kontaktsekreterare är utbildade 

socionomer och ansvarar för rekrytering och utredning av blivande kontaktpersoner, 

kontaktfamiljer och kvalificerade kontaktpersoner (uppdragstagare)till klienter från barn och 

ungdomsenheten. I kontaktsekreterarnas arbetsuppgifter ingår också att bevara lämpliga 

uppdragstagare samt vara tillgänglig över telefon och e-post. Kontaktsekreterarnas arbete sker 

i samarbete med socialsekreterarna på barn och ungdomsenheten. Efter utförd utredning 

beslutar kontaktsekreteraren om aktuell insats i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller 

kvalificerad kontaktperson. (Familjehemsenhetens rutinbeskrivning, 2012:4) 

Kontaktsekreteraren kontaktar därefter socialsekreteraren för att få tillräckligt med 

information kring ”klientens” önskemål för en lyckad matchning (Familjehemsenhetens 

rutinbeskrivning, 2012:5) Själva matchningen ser olika ut beroende på insats. Vid insats i 

form av kontaktperson sker själva matchmötet på socialkontoret tillsammans med 

socialsekreterare, kontaktsekreterare, klienten och dennes föräldrar samt den aktuella 
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kontaktpersonen (ibid). Under mötet bestämmer den blivande kontaktpersonen och klienten 

en träff där de ska träffas på prov utan de andra parterna. Kontaktsekreteraren kontaktar sedan 

den blivande kontaktpersonen för att stämma av hur träffen var och socialsekreteraren 

kontaktar klienten. Om alla parter känner sig nöjda går ärendet vidare för avtalsskrivning där 

kontaktsekreteraren ansvarar för att avtalet blir upprättat (ibid). 

Kontaktsekreteraren kallar alla parter till ett uppföljnings- och omprövningsmöte var sjätte 

månad (Familjehemsenhetens rutinbeskrivning, 2012:7). Uppföljningen ser olika ut för 

kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt för kvalificerade kontaktpersoner. Vid insats om 

kontaktperson sker uppföljningen och planeringsmötet en månad efter den startade insatsen 

Därefter dröjer det fem månader innan det är tid för omprövning av insatsen (ibid) Under 

omprövningsmötet får socialsekreteraren möjlighet till ett individuellt samtal med klienten 

och kontaktsekreteraren med kontaktpersonen (ibid). Vid avslut av uppdrag ska 

socialsekreteraren och kontaktsekreteraren ha ett avslutsmöte mellan kontaktperson/-familj 

och klienten (Familjehemsenhetens rutinbeskrivning, 2012:8)   

3.2 Intervjumaterial 

3.2.1 Krav 

Respondent A, C och D anser att de viktigaste kraven är att arbetsuppgifterna genomförs, dvs. 

att hitta kompetenta uppdragstagare och lyckas matcha dem med klienter/ brukare som har 

ansökt om kontaktpersoner. Respondent A: 

Jag tror inte att arbetet ställer så mycket andra krav än att vi  

genomför våra arbetsuppgifter i tid 

Samtliga respondenter anser även att det är viktigt att arbetsuppgifterna genomförs i tid, vilket 

innebär inom 3-4 månader. Respondent D redogör för att en hög kvalitet på utredningar också 

upplevs som ett krav. Respondent B beskriver främst personlighetsrelaterade krav som 

flexibilitet, stabilitet, lugn men också mognad. Exempelvis ska socialsekreteraren vara 

utåtriktad och ha en lugnande effekt med sin närvaro. Vidare förklarar respondent D att 

skrivkunskaper är ett krav för att utredningar ska vara välskrivna och lättförstådda.  

Respondent A och C ställer höga krav på sig själva och anser att det är viktigt att hålla en 

proffsig nivå samt vara självgående. Respondent C: 

Vi har krav i form av att vi ska vara ganska självgående 
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Samtliga respondenter känner att de har tillräckligt med kompetens för att uppfylla de krav 

som ställs på dem, men att de kan variera beroende på hur det ser ut rent bemanningsmässigt 

samt beroende på ärendeflöde. Alla upplever att fördelningen mellan sin befattning och de 

krav som ställs är jämn samt tycker att den informationen de fick vid introduktionen stämmer 

överens med själva arbetet.  

3.2.2 Kontroll 

Samtliga respondenter förklarar att de har stor frihet i arbetet. Respondent B förklarar att 

chefen inte kontrollerar dem och att de har väldigt stor frihet i arbetets planering så länge alla 

arbetsuppgifter genomförs. Respondent B: 

Så länge jobbet blir gjort så bryr vår chef sig inte om hur vi gör, 

  så att jag har stor frihet, väldigt stor frihet, jag kan påverkar mitt jobb  

Respondent D redogör för att de anställda har frihet under ansvar. Vidare redogör respondent 

D att detta kan vara både positivt och negativt men i och med att respondent D har ett stort 

konrollbehov upplevs friheten som positiv. Respondent D: 

Vi har ganska stor frihet, vi kommer med mycket idéer och förslag  

själva på hur vi kan utveckla arbetet och hittills har chefen bara kommit 

 med positiv respons  

Även respondent C förklarar att den stora friheten medför stora möjligheter till att utveckla 

arbetssättet hela tiden. Vidare redogör respondenten upplever att friheten är den avgörande 

faktorn för respondentens trivsel på arbetsplatsen. Respondent A förklarar att arbetet blir mer 

personligt med mycket frihet. Vidare förklarar respondenten att i mötet med klienter kan 

kontaktsekreteraren forma intervjun efter situationen utan att någon överordnad kritiserar det. 

Respondent A: 

Jag har jätte stor frihet i arbetet, och jag kan välja hur jag bokar 

in mina intervjuer och hembesök efter hur det passar mig  

 

Samtliga respondenter upplever att chefens låga kontroll över de anställda främjar deras 

trivsel på arbetet. Respondent C: 

I arbetet är jag mest nöjd med att vi kan styra mycket själva. Vi 

kan lägga upp våra dagar utifrån hur det passar oss och om jag   

behöver gå tidigt en dag så är det okej att lägga möten efter vad 

som passar mig. 
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3.2.3 Stöd 

Samtliga respondenter förklarar att arbetsgruppen, dvs. kollegorna fungerar som det främsta 

och största stödet på arbetsplatsen. Respondent A och C upplever handledarträffarna som äger 

rum en gång i månaden tillsammans med Nacka kommun och deras tre socialsekreterare som 

ett sorts stöd. Respondenterna A och C anser inte att chefen är bra på att ge ett gott stöd. 

Respondent C: 

Ibland kan jag sakna en chef som har lite mer koll på vårt arbete 

och komma med lite feedback till oss.  

Respondent C förklarar vidare att det kan bero på att chefen även har ansvar för 

familjehemsenheten och kanske prioriterar dem före kontaktsekreterarna då deras arbete har 

högre status på grund av svårare ärenden. Däremot upplever respondent D att chefen kan 

stötta med feedback i ett rutinmässigt möte varannan vecka.  Respondent A och C uttrycker 

att de främst får feedback från arbetsgruppen men även stöd från socialsekreterarna, 

uppdragstagarna och genom samtal med klienter. Respondent B: 

Jag tycker att jag får feedback, dels på samtal med chefen och jag  

tycker att vår chef har varit ganska bra på att säga uppmuntrande ord  

emellanåt och gruppen också. Det är nått jag själv försöker tänka på också, 

 att ge feedback tillbaka till gruppen. Det vill säga att man faktiskt stöttar  

varandra, främst i vardagen tycker jag att man får och mycket av gruppen.   

Respondent A och C skulle vända sig till arbetsgruppen ifall problem skulle uppstå men om 

det skulle handla om större problem som exempelvis konflikter i arbetsgruppen skulle 

samtliga respondenter vända sig till chefen. Respondent B tilläger att samordningstjänsten på 

20 % är en sorts feedback, det vill säga möjligheten till extra ansvar. Vidare framkommer att 

alla respondenter upplever ett tillräckligt stöd i sitt arbetsliv. Respondent D: 

Kollegorna är det största stödet helt klart, absolut.  

Det främjar trivseln på arbetet 

3.2.4 Stress och arbetsbelastning  

Respondent B, och D anser att de har tillräckligt med tid och resurser i arbetet just nu men att 

de får se hur de blir framöver i och med eventuell organisationsförändring till hösten.  

Respondent A anser att man alltid vill ha mer resurser för att exempelvis kunna utveckla 

verksamheten med bland annat handledningsgrupper för uppdragstagarna eller fler 

introduktionsutbildningar med mera. Respondent C anser att det kan finnas ont om tid vid 

uppföljningsmöten och att det alltid på något sätt finns tidsbrist. Respondent B förklarar 
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däremot att de ibland kan få "dötid" i väntan på ett beslut, då kan de använda den tiden till 

uppföljningsarbete. Respondent B: 

Ja vi har tillräckligt med tid, man kan inte säga någonting annat.  

Ibland får vi till och med vänta på svar från handläggarna från   

barn och ungdom.  Då beror det ju på vad vi anställda väljer att  

göra med den tiden. Vi kan ju sitta och välja att inte göra någonting  

men åt andra sidan skulle de bli tråkigt. 

 

Respondent B upplever att det har funnits stress i omgångar i och med sjukskrivningar av 

personal men att de i dagsläget är full styrka och därmed upplever respondent B inte någon 

stress på arbetsplatsen. Respondent A upplever att stressen är betydligt högre under sommaren 

då socialsekreterarna är på semester vilket innebär att kontaktsekreterarna får fler 

arbetsuppgifter att uppfylla. Respondent C och D förklarar att de inte arbetar med akuta 

insatser och att en insats kan få vänta lite utan att det gör större skillnad vilket gör 

arbetsbelastningen hanterlig. Respondent D:  

Jag tycker överlag att arbetsbelastningen är helt hanterlig, det är  

inte för mycket eller så. Utan jag tycker det är helt okej, och jag kan  

styra lite över det också eftersom vi jobbar ju inte med akuta insatser  

så att en del kan få vänta lite och det är helt okej. Jag känner  

inte att chefen är på oss heller för att vi jobbar för långsamt eller så 

Samtliga respondenter anser att arbetsbelastningen kan variera beroende på bemanning samt 

uppdragsflöde. Alla respondenter upplever att arbetsbelastningen är som högst när någon är 

sjukskriven eller vid många uppdrag på kort tid från ungdomsenheten. 

3.2.5 Samarbete/sammanhållning 

Alla Respondenter anser att sammanhållningen är god och att samtliga i arbetsgruppen får 

stöttning av varandra. Respondent A och D anser att alla i arbetsgruppen är omtänksamma 

och att de hjälps åt ifall någon av kollegorna har mer arbete än dem andra. Respondent D: 

Sommarbetet och sammanhållningen är jätte bra, vi hjälper varandra  

när det behövs. Vi utbyter erfarenheter och ger varandra tips och råd, 

 vi har ganska högt i tak också så att vi kan erkänna våra svagheter för 

 varandra också 

Respondenterna C och B anser att gruppen behöver arbeta för att få en ännu bättre 

sammanhållning.  Respondent B och D förklarar vidare att gruppen är ny i och med nya 

gruppmedlemmar sedan i januari 2012 och att alla jobbar för att hitta sina roller. Respondent 
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B redogör för att gruppen har haft en del konflikter men är nu på väg in i en samarbetsfas där 

alla hjälper varandra. Respondent B: 

Vi har haft ett jätte fint samarbete i gruppen tycker jag. Det har vart 

lite ruggigt efter sammanslagningen. Så fort det kommer in en ny  

medlem i en grupp så ska alla hitta sina nya roller. Men det känns 

 som vi är på väg in igen i en samarbetsfas och det känns skönt 

Respondent A förklarar att samtliga i gruppen vänder sig till varandra innan de går vidare till 

chefen. Respondent C tillägger att de arbetar i par vid intervjuer och samarbetar även med 

socialsekreterarna på barn och ungdomsenheten. Respondent A och D anser att det är god 

gemenskap i gruppen. Respondent D förklarar att de hjälper varandra när det behövs, ger 

varandra tips och råd samt tillägger att gruppen är så säker att de kan erkänna svagheter för 

varandra inom gruppen. Alla respondenter är ense om att den goda sammanhållningen inom 

arbetsgruppen och kollegorna är en avgörande faktor för trivseln på arbetsplatsen. Citerar 

Respondent A, 

  Individen kommer inte långt själv för ensam är man ingenting 

3.2.6 Arbetsmiljö/välmående  

Respondenterna anser att det är lite rörigt i huset då det förekommer mögel på våning ett 

vilket har medfört att receptionen som tidigare var där nere i byggnaden nu är på deras enhet 

vilket innebär mycket spring. Respondenterna A och C redogör för att vissa 

kontaktsekreterare delar rum vilket kan påverka arbetsuppgifterna och upplevas som störande. 

Vidare redogör respondent C att det har förekommit klagomål kring att det är dålig luft på 

arbetsplatsen vilket kan medföra trötthet. Respondent B förklarar att det har förekommit 

diskussioner kring att ta hjälp av en ergonom som ska kontrollera deras stolar men att det inte 

har blivit av än. Respondenterna B och D förklarar att arbetsmiljön är god, det vill säga att de 

trivs med den andra enheten på samma våning, frånvaron av konflikter samt det goda 

samarbetet och sammanhållningen i gruppen. Respondent D förklarar att det finns stöd mellan 

kollegorna samt utrymme och tid att diskutera saker och ting vilket uppskattas. Respondent D: 

Jag tycker att arbetsmiljön är jätte god. Det finns administration på den 

 här arbetsplatsen som det inte fanns på min tidigare arbetsplats. Det finns 

 stöd bland kollegor och det finns utrymme och tid att diskutera saker och ting. 

 Samtliga respondenter trivs väldigt bra på arbetsplatsen. Respondent B, C och D förklarar att 

trivseln beror på bra arbetskamrater. Respondent A förklarar däremot att trivseln delvis beror 

på arbetskamraterna och delvis på grund av att arbetet inte innebär några obekväma beslut 
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som till exempel att omhänderta barn. Samtliga respondenter redogörs att de har väldigt lite 

klientkontakt på kontaktenheten vilket också kan underlätta trivseln. Alla respondenter anser 

att arbetet är främjande när det får till en riktigt bra matchning och när de kan se att 

ungdomarna växer av sina kontaktpersoner.  

Samtliga respondenter är medvetna om arbetsmiljölagen men vet inte om den följs. 

Respondent A och C förklarar att det finns en stående fråga kring arbetsmiljö på 

arbetsplatsträffen (APT) som äger rum en gång i månaden.  Respondent A och D förklarar att 

det är varje arbetstagares ansvar att ha koll på arbetsmiljöarbetet. Vidare framkommer att 

arbetsgruppen inte har något arbetsmiljöarbete förutom diskussionsfrågan på APT 

        4. Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys som är uppbyggd med hjälp av temaanalys. I analysen 

använder vi oss utav våra teoretiska utgångspunkter (se punkt 1.4) tillsammans med resultatet 

av intervjumaterialet (se punkt 3.2). 

I vårt resultat framkommer genom intervjuerna med våra respondenter att den psykosociala 

arbetsmiljön på familjenheten upplevs som god. Det vill säga att samtliga respondenter 

redogör för en positiv syn på den psykosociala arbetsmiljöns olika faktorer som upplevelsen 

av gemenskap, mängden krav och kontroll samt stress med mera. I analysen ligger fokus på 

förståelse för hur arbetsmiljöns olika psykosociala faktorer på organisationsnivån påverkar 

individnivån. I vår analys utgår vi från definitionen som Flaa m.fl. (1998) använder:  

 

 En organisation är ett medvetet och målinriktat samarbete mellan människor  

Definitionen är jämförbar med respondenterna eftersom de är en arbetsgrupp vars arbete 

kräver samarbete för att uppfylla arbetets mål. 

4.1 Krav   

Zanderin (2005) redogör i boken Arbetsmiljö för konsekvenserna av en obalans mellan de 

krav som ställs av överordnade och arbetstagarens förmåga att uppfylla dessa krav. En 

långvarig obalans kan resultera i ohälsa i form av stress (Zanderin, 2005:147). Tre av 

kontaktsekreterarna redogör för att det främsta kravet på arbetet är att arbetsuppgifterna 

genomförs. Som tidigare citerats:  

 

Jag tror inte att arbetet ställer så mycket andra krav än att vi  

  genomför våra arbetsuppgifter i tid 
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Två av kontaktsekreterarna ställer höga krav på sig själva för att hålla en proffsig nivå som 

utifrån Krav-Kontroll-Stöd (KKS) modellen kan resultera i negativa hälsoeffekter (Karasek, 

& Theorell, 1990:31). Vidare redogörs dock att alla kontaktsekreterare upplever att de 

uppfyller de krav som ställs på dem förutsatt att de är fullt bemannade.  

Utifrån KKS modellen ska arbetsplatsen ha en jämn fördelning av mängden arbetsuppgifter 

fördelat på mängden anställda. De psykologiska kraven hos kontaktsekreterarna tillfredställs 

utifrån KKS modellen om arbetsbelastningen är rimlig genom en jämn fördelning av mängden 

arbetsuppgifter fördelat på mängden anställda. Vidare redogör KKS modellen för att 

arbetsuppgifterna ska vara fördelade beroende på individens kompetens. Vilket också kan 

vara en avgörande faktor till varför alla kontaktsekreterarna känner att de uppfyller sina krav. 

Det vill säga att arbetsplatsen har en bra fördelning av arbetsuppgifter gentemot arbetarnas 

kompetens (Eriksson & Larsson, 2002:135). 

4.1.1 Kontroll 

Samtliga kontaktsekreterare förklarar att de har stor frihet i arbetet. En kontaktsekreterare 

förklarar att den stora friheten i arbetet medför stora möjligheter till att utveckla arbetssättet 

hela tiden. Samma kontaktsekreterare upplever att friheten är en av dem avgörande faktorerna 

för trivseln på arbetsplatsen. Genom att få vara med och påverka olika frågor på arbetsplatsen 

främjar arbetstagarens trivsel. Desto mer kontrollerad och styrd en arbetare är, desto sämre 

trivs han/hon (Zanderin 2005, 173). KKS modellen redogör för att kontrollen kan ses som en 

avgörande faktor för om en arbetssituation uppfattas som utmanande eller slitsam (Karasek, & 

Theorell, 1990:35). En av kontaktsekreterarna redogör för att i mötet med klienter kan 

kontaktsekreteraren forma intervjun efter situationen utan att någon överordnad kritiserar det i 

och med att chefen inte lägger sig i och kontrollerar deras arbete.  Som tidigare citerats: 

Jag har jätte stor frihet i arbetet, och jag kan välja hur jag bokar 

in mina intervjuer och hembesök efter hur det passar mig och det  

trivs jag med i arbetet 

 Utifrån KKS modellen blir arbetstagarens kontroll över sin arbetssituation en form av makt.  

Denna makt främjar arbetstagarens välmående och förhindrar framtida ohälsa i form av stress 

(Theorell 2006:42). Två av kontaktsekreterarna redogör för att samtliga anställda har frihet 

under ansvar. Vidare redogör en av kontaktsekreterarna att friheten kan vara både positivt och 

negativt men i och med att kontaktsekreteraren har ett stort konrollbehov upplevs friheten som 

positiv.  Förtroende i form av eget ansvar kan stimulera arbetstagarens välmående, arbetarens 
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beslutsutrymme kan vara avgörande för dess välbefinnande (Zanderin, 2005:173) Det egna 

ansvaret får dock inte bli för stort vilket kan upplevas påfrestande och resultera i stress. 

Samtliga kontaktsekreterare upplever att den låga kontrollen från överordnade över de 

anställda främjar deras trivsel på arbetet. KASAM förklarar att arbetaren upplever 

meningsfullhet med arbetet genom att få välja arbetsordning samt arbetsuppgifter vilket är en 

av dem avgörande komponenterna för att arbetaren ska uppnå en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005, 41). Upplevelsen av mening är ett bidragande fenomen för arbetstagarens 

trivsel (Zanderin, 2005:175).   

4.1.2 Stöd 

Boken God arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten redogör för att handledningen är en 

viktig komponent i arbetsmiljön samt fungerar som ett stöd i påfrestande situationer (god 

arbetsmiljö, 2010:24). Två av kontaktsekreterarna upplever handledarträffarna som ett sorts 

stöd. Utifrån KKS modellen kan stödet generera till lärande och utveckling som i sin tur 

främjar arbetstagarens känsla av kontroll. Vidare redogör KKS modellen för att ett gott stöd 

på arbetsplatsen minskar risken för sjukdom (Karasek, & Theorell, 1990:35). Två av 

kontaktsekreterarna anser att chefen inte är bra på att ge stöd medan en av kontaktsekreterarna 

att chefen kan stötta med feedback. Som tidigare citerats: 

Ibland kan jag sakna en chef som har lite mer koll på vårt arbete 

och komma med lite feedback till oss 

Samtliga kontaktsekreterare förklarar att arbetsgruppen, dvs. kollegorna fungerar som det 

främsta och största stödet på arbetsplatsen. Som tidigare citerats: 

Kollegorna är det största stödet helt klart, absolut. Det främjar trivseln på arbetet 

Human relations teorin (HR) förespråkar för gruppdynamiken som en avgörande faktor för 

goda organisationer med välmående anställda. Vidare redogör HR för att den formelle 

ledarens stöd inte blir lika effektivt som gruppens stöd samt att sociala belöningar i form av 

stöd från kollegor motiverar arbetaren och gynnar arbetarens välmående (Flaa, m.fl., 

1998:46).  

KKS modellen redogör för stöd i form av sociala relationer som avgörande för en produktiv 

arbetsmiljö samt förebyggande mot stress (Karasek & Theorell, 1990:68). Vidare redogörs att 

stödet kan generera mål och mening med arbetet som i sin tur kan gynna arbetstagarens 

välmående(Karasek & Theorell, 1990:69). Två av kontaktpersonerna förklarar att de skulle 

vända sig till arbetsgruppen vid problem i arbetet. Vidare redogör samtliga kontaktsekreterare 
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att chefen endast kontaktas vid större problem som exempelvis konflikter i arbetsgruppen.  

KKS modellen redogör för att anställda utvecklar ett emotionellt stöd i samband med 

förtroende till arbetskollegor samt en tillhörighet till gruppen (Karasek & Theorell, 1990:70).  

En kontaktsekreterare upplever sin extra tjänst som en sorts feedback, dvs. möjligheten till 

extra ansvar. Vidare framkommer att alla kontaktsekreterare upplever ett tillräckligt stöd i sitt 

arbetsliv. 

4.1.3 Stress/arbetsbelastning  

En av kontaktsekreterarna förklarar att det alltid finns ett behov av resurser för att exempelvis 

kunna utveckla verksamheten. Tre av kontaktsekreterarna anser att de har tillräckligt med tid 

och resurser i arbetet men att eventuell organisationsförändring till hösten kan förändra 

resurstillgängligheten vilket kan medföra stress. Utifrån KASAM har en individ med 

tillräckliga resurser en känsla av hanterbarhet som hjälper individen att möta olika problem 

och krav (Antonovsky, 2005:40).  

En obalans mellan krav och förmåga på arbetsplatsen kan utveckla stress (Zanderin, 

2005:147). Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en balans mellan människans premisser och 

arbetets krav (Jacobsson & Aronsson, 2009:188).  En av kontaktsekreterarna förklarar att det 

förekommer stress i arbetet men att det kan variera medan en annan kontaktsekreterarna 

upplever att det kan förekomma tid över i arbetet och upplever inte någon stress på 

arbetsplatsen. Stress kan resultera i kronisk stress som i det långa loppet kan leda till 

utbrändhet (Zanderin, 2005:153). Som tidigare citerats: 

Ja, vi har tillräckligt med tid, man kan inte säga någonting annat.  

Ibland får vi till och med vänta på svar från handläggarna från   

barn och ungdom.  Då beror det ju på vad vi anställda väljer att  

göra med den tiden. Vi kan ju sitta och välja att inte göra någonting  

men åt andra sidan skulle de bli tråkigt. 

Enligt KKS modellen ska arbetsplatsens fördelning av arbetsuppgifter gentemot antalet 

anställda med hänsyn till varje individs kompetens vara jämn. En jämn fördelning gynnar 

arbetsbelastningen som i sin tur stimulerar de psykologiska kraven hos medarbetarna 

(Eriksson & Larsson, 2002:135). Samtliga kontaktsekreterare redogör för att det förekommer 

arbetsbelastning periodvis men att den är hanterligt. Som tidigare citerats: 

Jag tycker överlag att arbetsbelastningen är helt hanterlig, det är  

inte för mycket eller så. Utan jag tycker det är helt okej, och jag kan  

styra lite över det också eftersom vi jobbar ju inte med akuta insatser  
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så att en del kan få vänta lite och det är helt okej. Jag känner  

inte att chefen är på oss heller för att vi jobbar för långsamt eller så 

4.1.4 Samarbete/sammanhållning  

Skapandet och bevarandet av sociala relationer är en viktig egenskap för skapandet av en god 

hälsa (Jacobsson & Aronsson, 2009:63) Gemenskapen på arbetsplatsen är en avgörande faktor 

för arbetslivet och kan vara en av de viktigaste motivationsfaktorerna inom arbetsmiljön. Det 

vill säga om gemenskapen är bra på en arbetsplats, spelar andra motivationsfaktorer som 

feedback samt belöningar ingen större roll (Zanderin 2005:172). Alla kontaktsekreterare anser 

att sammanhållningen är god på arbetsplatsen och att de stöttar varandra i det dagliga arbetet. 

Som tidigare citerats: 

Sommarbetet och sammanhållningen är jätte bra, vi hjälper varandra  

när det behövs. Vi utbyter erfarenheter och ger varandra tips och råd, 

 vi har ganska högt i tak också så att vi kan erkänna våra svagheter för 

 varandra också 

HR redogör för att gruppdynamiken är den avgörande faktorn för organisationers framgång. 

Ett nyckelord för teorin skulle kunna vara gruppmedlemmen. Vidare redogör HR för att den 

enskilda individen inte har större påverkan medan gruppen och individen som gruppmedlem 

har stort inflytande på arbetet (Flaa, m.fl., 1998:46.)  

Två av kontaktsekreterarna förklarar att gruppen är ny, i och med nya gruppmedlemmar sedan 

i januari 2012 och att alla jobbar för att hitta sina roller.  Vidare framkommer att dessa två 

kontaktsekreterare upplever att gruppen måste jobba på sammanhållningen. En av 

kontaktsekreterarna redogör för att gruppen tidigare har haft konflikter men är nu på väg in i 

en samarbetsfas där alla hjälper varandra. Som tidigare citerats: 

Vi har haft ett jätte fint samarbete i gruppen tycker jag. Det har vart 

lite ruggigt efter sammanslagningen. Så fort det kommer in en ny  

medlem i en grupp så ska alla hitta sina nya roller. Men det känns 

 som vi är på väg in igen i en samarbetsfas och det känns skönt 

Rollskapandet är en förutsättning för att en grupp ska fungera. Alla gruppmedlemmar måste 

hitta sin tillhörande roll. Nya medlemmar kan orsaka konflikter som kan hota gruppens 

gemenskap (Zanderin, 2005:173).   

En kontaktsekreterare förklarar att samtliga i gruppen vänder sig till varandra innan de går 

vidare till chefen. HR redogör som tidigare nämnts att den formella ledaren inte har lika stort 

inflytande som gruppmedlemmarna. Den formella ledarens auktoritet spelar ingen större roll 

om inte medarbetarna upplever en naturlig auktoritet (Flaa m.fl., 1998:46). Två av 
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kontaktsekreterarna förklarar att samtliga i gruppen hjälper varandra när det behövs. De kan 

ge varandra tips och råd och att gruppen är så säker att de kan erkänna svagheter för varandra 

inom gruppen.  

KKS modellen förespråkar att en känsla av tillit till arbetskamrater eller en känsla av 

tillhörighet i arbetsgruppen kännetecknar det emotionella stödet (Karasek & Theorell, 

1990:70).  HR förklarar att organisationers effektivitet och produktivitet styrs av 

arbetsgruppen. Det vill säga att gruppdynamiken är en avgörande faktor, om gruppdynamiken 

i organisationen är bra leder det till bra produktivitet (Flaa, m.fl., 1998:45).  Två 

kontaktsekreterare anser att det är god gemenskap i gruppen och att alla i arbetsgruppen är 

omtänksamma. Vidare framkommer att de hjälps åt ifall någon av kollegorna har mer arbete 

än dem andra.  

KKS redogör för att de sociala relationerna kan minska riskerna för stress genom att gruppen 

har en känsla av gemenskap (Karasek & Theorell, 1990:69). Utifrån KASAM förklaras hur en 

arbetsgrupp som har gemensamma värderingar, en känsla av grupptillhörighet samt klara 

förväntningar kan leda till att arbetsgruppens känsla av förutsägbarhet blir starkare. Gruppens 

känsla av förutsägbarhet kan i sin tur resultera i högre begriplighet (Antonovsky, 2005:159).  

Alla kontaktsekreterare är ense om att den goda sammanhållningen inom arbetsgruppen och 

kollegorna är en avgörande faktor för trivseln på arbetsplatsen. Som tidigare citerats:  

Individen kommer inte långt själv för ensam är man ingenting 

Som tidigare nämnts är gemenskap på arbetsplatsen en avgörande faktor inom den 

psykosociala arbetsmiljön och kan ses som en av de viktigaste motivationsfaktorerna 

(Zanderin 2005:172). Även boken God arbetsmiljö redogör för gemenskapen som en viktig 

delkomponent för den psykosociala arbetsmiljön (God arbetsmiljö, 2010:8). Oavsätt hur den 

fysiska miljön är utformad ligger själva uppskattningen av trivsel hos den enskilde 

arbetstagaren. Det vill säga att alla personer upplever trivsel av olika anledningar (Zanderin, 

2005:137). 

4.1.5 Arbetsmiljö/välmående  

I Sverige regleras arbetsmiljön av arbetsmiljölagen AML (1977:1160). Lagens huvudsakliga 

uppgift är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppfylla en god arbetsmiljö 

(AML KAP 1). Lagen syftar till att varje arbetstagare ska uppnå ett rikt arbetsinnehåll, känsla 

av gemenskap och personlig utveckling (Arbetsmiljölagen. SFS 1977:1 160).  
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Kontaktsekreterarna redogör för vissa brister i den fysiska arbetsmiljön som bland annat dålig 

luft som orsakar trötthet. Arbetsmiljöverket strävar efter att den fysiska arbetsmiljön bör vara 

utformad för att förhindra ohälsa på arbetsplatser. En god arbetsmiljö kan höja det praktiska 

arbetets kvalité samt öka välbefinnandet hos dem anställda (Hansson, 2004:17). Om en 

arbetsplats har anställda med god hälsa kan det praktiska arbetet ge goda resultat (Hansson, 

2004:206). HR redogör för att en arbetsplats produktivitet och effektivitet styrs av 

arbetsgruppen (Flaa m.fl., 1998:45).   

Kontaktsekreterarna förklarar att bristerna i den fysiska arbetsmiljön kompenseras av att 

samtliga kontaktsekreterare trivs med det goda samarbetet och sammanhållningen i 

arbetsgruppen. Vidare redogör en av kontaktsekreterarna att det finns stöd mellan kollegorna 

samt utrymme och tid att diskutera vid behov. Som tidigare citerats: 

Jag tycker att arbetsmiljön är jätte god. Det finns administration på den 

 här arbetsplatsen som det inte fanns på min tidigare arbetsplats. Det finns 

 stöd bland kollegor och det finns utrymme och tid att diskutera saker och ting. 

En kontaktsekreterare förklarar att trivseln kan bero på att de inte behöver ta svåra beslut i 

arbetet som att exempelvis omhänderta barn från föräldrar. Alla kontaktsekreterare anser att 

arbetet är främjande när det får till en riktigt bra matchning och när de kan se att ungdomarna 

växer utav sina kontaktpersoner. Zanderin redogör för att anställda trivs på sin arbetsplats om 

dem känner mening med sin arbetsinsats (Zanderin, 2005:175).   

Samtliga kontaktsekreterare är medvetna om arbetsmiljölagen men känner osäkerhet kring om 

den följs. Arbetsgivaren har det främsta ansvaret för att arbetsmiljölagen följs på 

arbetsplatsen, däremot har personalen ansvar att aktivt medverka med arbetsmiljöarbete i det 

dagliga arbetet (Jakobsson och Aronsson, 2009:23). Kontaktsekreterarna förklarar att det 

finns en stående fråga kring arbetsmiljön på APT som äger rum en gång i månaden. Vissa 

respondenter tillägger att det är varje arbetstagares ansvar att ha koll på arbetsmiljön. 

Organiserat arbetsmiljöarbete kan påverka medarbetarnas hälsa positivt och även minska 

ohälsa på arbetsplatser (God arbetsmiljö, 7). Arbetstagarnas ansvar i det praktiska 

arbetsmiljöarbetet ligger på att värna om sin personliga hälsa och säkerhet.   

4.2 Slutsats 

Analysen visar att kontaktsekreterarna på familjeenheten har låga arbetskrav, hög kontroll, 

samt högt emotionellt stöd på arbetsplatsen. Utifrån värdet på dessa variabler visar Krav-

kontroll-stöd modellen att kontaktsekreterarnas arbete kategoriseras som ett ”avspänt arbete”. 
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Genom att enheten har en jämn fördelning av arbetsuppgifter upplever kontaktsekreterarna 

inga höga krav på sina arbetsinsatser (Karasek & Theorell, 1990:36). I och med att 

kontaktsekreterarna känner att de har förmåga att uppfylla kraven som ställs upplever de inga 

avgörande stressreaktioner i arbetet som är ett område som berör den psykosociala 

arbetsmiljön (Zanderin, 2005:147). 

Utifrån Human relations kan kontaktsekreterarnas förmåga att uppfylla arbetskraven bero på 

en god sammanhållning i gruppen. En bra gruppdynamik är avgörande för organisationer 

effektivitet och produktivitet (Flaa m.fl., 1998-45). De låga arbetskraven bidrar med en låg 

arbetsbelastning som i sin tur stimulerar kontaktsekreterarnas psykologiska krav som 

förebygger stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990:31). Kontaktsekreterarnas låga 

arbetsbelastning främjar en hög hanterbarhet som är en av KASAMS tre delkomponenter och 

som bidrar till att kontaktsekreterarna uppnår en känsla av sammanhang. Överordnades låga 

krav på samtliga kontaktsekreterares arbetsinsatser genererar hög kontroll hos varje 

kontaktsekreterare.  

I och med att kontaktsekreterarna inte upplever sig kontrollerade trivs de bättre i arbetet. 

Kontaktsekreterarna upplever att friheten främjar deras trivsel. Hade kontaktsekreterarna 

däremot, som KKS modellen redogör för varit kontrollerade, hade de säkerligen upplevt 

arbetet slitsamt (Karasek, & Theorell, 1990:35).  

En hög kontroll leder till stor frihet hos varje individ som i sin tur leder till makt. 

Kontaktsekreterarnas makt i form av stort beslutsutrymme och kontroll främjar 

kontaktsekreterarnas välmående och hälsa.( Theorell 2006:42).  

Genom kontaktsekreterarnas frihet och kontroll över arbetet upplever kontaktsekreterarna 

meningsfullhet som är en delkomponent för en känsla av sammanhang. (Antonovsky, 

2005:152). Kontaktsekreterarnas ansvar främjar deras psykosociala arbetsmiljö, genom att de 

har hög kontroll får de möjlighet att påverka olika beslut vilket främjar deras trivsel. 

I och med att kontaktsekreterarna har en god tillit tillvarandra och en bra sammanhållning 

stärks det sociala stödet. Det sociala stödet som i sin tur främjar det emotionella stödet i KKS 

modellen bidrar till ett lågstressarbete och främjar kontaktsekreterarnas välmående (Karasek 

& Theorell, 1990:70). Ingen av kontaktsekreterarna befinner sig i den iso-spända 

arbetssituationen som enligt KKS modellen innebär mest påfrestning för individen och med 

brist på stöd är den arbetssituation som medför störst risk för sjukdom. Kontaktsekreterarnas 

goda sammanhållning främjar enligt KASAM gruppens förutsägbarhet som i sin tur bidrar 

med hög begriplighet som är en av KASAMS delkomponenter för att kontaktsekreterarna ska 
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uppnå en god känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005:159). 

 

Begripligheten stärks ytterligare genom att kontaktsekreterarna ger varandra feedback.  Stödet 

på arbetsplatsen kan främja lärande och utveckling som i sin tur kan bidra till en större 

kontroll hos kontaktsekreterarna (Karasek, & Theorell, 1990:35). Utveckling och gemenskap 

är två delområden som det sociala stödet berör, och som främjar den psykosociala 

arbetsmiljön.  Kontaktsekreterarna upplever att stödet från överordnade brister, vilket kan 

medföra risker för ohälsa. Utifrån Human relations har den formella ledaren inget större 

inflytande på arbetsgruppen och därmed upplever kontaktsekreterarna att gruppens stöd 

kompenserar bristen på stöd från överordnade (Flaa, m.fl., 1998:46). Vidare redogörs att 

samtliga kontaktsekreterare främst vänder sig till kollegor än till överordnade vid problem i 

arbetet. Kontaktsekreterarnas goda stöd kan förebygga risker för ohälsa och kan ytterligare 

vara en faktor till att kontaktsekreterarna inte upplever avgörande stressreaktioner (Karasek & 

Theorell, 1990:69). 

Gruppens stöd spelar en viktig roll i välmående organisationer och är en avgörande faktor för 

organisationers framgång (Flaa m.fl., 1998:45). Genom att kontaktsekreterarna har en bra 

gruppdynamik spelar andra motivationsfaktorer ingen större roll, vilket också kan vara en av 

anledningarna till att kontaktsekreterarna trivs på arbetet trots brist på sociala belöningar från 

överordnade (Zanderin 2005:172).  

Kontaktsekreterarna uppfattar den fysiska miljön som bristande i viss mån. Den fysiska 

miljön kan uppfattas olika och individuellt. Själva uppskattningen av trivseln avgörs 

individuellt oavsett om arbetsmiljön är god eller inte (Zanderin, 2005:137). Analysen visar att 

samtliga kontaktsekreterare trivs på sin arbetsplats på grund av sammanhållning och 

gemenskap. Den fysiska miljön gör ingen större skillnad för kontaktsekreterarnas hälsa i och 

med att den goda sammanhållningen i arbetsgruppen. Arbetsgruppens uppfattning av 

arbetsmiljön främjar gruppens känsla av sammanhang (KASAM). I och med att 

delkomponenterna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tillgodoses genom en låg 

arbetsbelastning, frihet i arbetet och god sammanhållning upplever kontaktsekreterarna 

KASAM (Antonovsky, 2005:37). Gruppdynamiken kan ses som den avgörande faktorn för 

organisationens välmående. Medarbetarna ska inte arbeta som enskilda individer utan som 

tillhörande gruppmedlemmar för att må bra (Flaa, m.fl.. 1998:46). Som tidigare citerats: 

  Individen kommer inte långt själv för ensam är man ingenting 
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Samtliga kontaktsekreterare redogör för samarbete och gemenskap som den avgörande 

faktorn för deras trivsel på arbetsplatsen. Utifrån värdet på krav, kontroll och stöd 

komponenterna i KKS modellen har kontaktsekreterarna ett ”avspänt arbete”.  Ett avspänt 

arbete tillsammans med arbetsgruppens samarbete och känsla av sammanhang genererar en 

god arbetsmiljö som i sin tur främjar kontaktsekreterarnas hälsa i form av välmående och 

trivsel.  Det vill säga att det finns ett klart samband mellan god arbetsmiljö samt god hälsa i 

form av välmående och trivsel.  

5. Diskussion 

Tanken med denna studie var till en början att förstå hur arbetsmiljön på arbetsplatser 

påverkar de anställdas hälsa. Innan denna studie hade vi en föreställning om att en negativ 

arbetsmiljö kan medföra ohälsa för arbetstagaren tillskillnad från familjehemsenheten som 

efter utförd studie visat sig ha en förvånansvärts bra arbetsmiljö där alla kontaktsekreterarna 

trivdes på sin arbetsplats.  

Vår slutsats visar att kontaktsekreterarna hade en god arbetsmiljö med god sammanhållning. 

Vidare framkommer att det finns ett klart samband mellan deras goda arbetsmiljö och deras 

hälsa i form av välmående och trivsel. Efter utförd studie tänker vi oss att sambandet mellan 

arbetsmiljön och hälsan kanske är det mest framgångsrika med denna studie. Med 

arbetsmiljöns påverkan på hälsan är vi övertygade om att, ifall vi hade utfört studien på en 

verksamhet med bristande arbetsmiljö hade personalens hälsa påverkats negativt.  

Sammanhållningen på Familjehemsenheten visar sig vara en av de avgörande faktorerna i 

arbetsmiljön som främjar kontaktsekreterarnas hälsa. Kontaktsekreterarna arbetar i par eller 

tillsammans under vissa arbetsmoment som främjar sammanhållningen men som också kan 

främja klientkontakten. Kontaktsekreterarnas goda sammanhållning och gemenskap kan 

generera trygghet hos klienter. Innan denna studie var vi inte medvetna om hur stor påverkan 

sammanhållningen kan ha på arbetsplaster. I efterhand kan vi ställa följdfrågor som; hur 

skulle arbetsmiljön se ut på familjehemsenheten om arbetsgruppen inte hade haft god 

sammanhållning. Sammanhållningen främjar det sociala stödet som är en viktig 

delkomponent i KKS modellen för anställdas välmående. Sammanhållning är en färskvara 

som kan förstöras när som helst om den inte underhålls vilket i samma stund påverkar även 

arbetsmiljön. Därför är det viktigt att ha i åtanke att om familjehemsenheten skulle utöka sin 

arbetsgrupp med en ny kontaktsekreterare som de andra i gruppen inte accepterade, skulle 
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hälsan påverkas. Skulle studien göras om på den nya arbetsgruppen skulle den nya studien 

säkerligen därmed inte få samma resultat som vi.        

Friheten som kontaktsekreterarna har i sitt beslutsutrymmer är en annan avgörande faktor för 

deras trivsel som vi väljer att diskutera i efterhand. Friheten uppskattas av samtliga 

kontaktsekreterare i och med tillförlitligheten i form av eget ansvar samt bristen på kontroll. 

Efter diskussion har vi funderingar kring hur kontaktsekreterarnas frihet kan påverka klienten. 

I och med att alla kontaktsekreterarna jobbar under eget ansvar kan de forma individuella 

arbetssätt som i långa loppet kan försumma eventuella riktlinjer för arbetet och påverka 

klienten negativt. Visserligen gör kontaktsekreterarna vissa delar av arbetet i par eller 

tillsammans vilket kan vara en form av kontroll gentemot varandra som i sin tur främjar 

bevarandet av riktlinjerna.  

Vidare får inte glömmas att frihet i form av eget ansvar är ett arbetssätt som inte passar alla 

individer.  Vid en av intervjuerna framkom viss information som vi inte kunde använda i vårt 

resultat men som vi vill uppmärksamma i diskussionen. Efter varje intervju fick varje 

respondent möjlighet att komplettera med egna kommentarer om så önskades. En av 

respondenterna valde att dela med sig av tidigare erfarenheter från en tidigare arbetsplats. 

Respondenten redogjorde för att han/hon upplever att arbetsmiljön har stor påverkan på 

hälsan. Vidare förklarades att den tidigare arbetsplatsen hade stora brister i arbetsmiljön som 

bland annat hög arbetsbelastning och dåligt samarbete och sammanhållning mellan dem 

anställda. Den bristande arbetsmiljön resulterade i omfattande konsekvenser för 

respondentens hälsa.  

Vidare förklarade respondenten att Familjehemsenheten inte går att jämföra med den tidigare 

arbetsplatsen eftersom Familjehemsenheten har en bra arbetsmiljö med välmående anställda. 

Informationen om respondentens tidigare arbetsplats var högst irrelevant för vår studie i och 

med att vi endast studerade Familjehemsenhetens arbetsmiljö samt dess påverkan på 

kontaktsekreterarnas hälsa. Vi är även medvetna att informationen är en individs tidigare 

erfarenheter på en annan arbetsplats vilket inte gynnar vår studie. Vi väljer dock fortfarande 

att presentera respondentens utsagor i diskussionen i och med att det tydliggör sambandet 

mellan arbetsmiljö och hälsa.  

Efter utförd studie har vi uppmärksammat att arbetsmiljö är ett brett fenomen som kan 

studeras ur olika aspekter. I vår studie har vi undersökt utvalda faktorer i arbetsmiljön som 

kan påverka kontaktsekreterarnas hälsa på familjehemsenheten. Som vår tidigare forskning 
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om framväxten av Human relations- teorin visar även vår slutsats att de sociala faktorerna 

spelar stor roll för de anställdas välmående samt verksamhetens produktivitet och effektivitet. 

Av alla påverkande faktorer på arbetsmiljön som belysts i denna uppsats diskuteras 

sammanhållningen och stödet från kollegor som återkommande och avgörande variabler för 

kontaktsekreterarnas trivsel.   

6. Framtida forskning 

Vi hade gärna studerat ämnet arbetsmiljö ur fler aspekter, men i och med den begränsade 

tiden har vi inte haft den möjligheten. Därmed har vi förslag till framtida forskning. 

Genom vår studie har nya funderingar väckts, bland annat hur arbetsplatsers arbetsmiljö i 

långa loppet kan påverka klienten. Vi tänker oss att socialsekreterarnas hälsa kan prägla deras 

arbete som i sin tur kan speglas på klienten. Det vill säga att om en socialarbetare trivs med 

sitt arbete kan klienten få ett gott bemötande tillskillnad från om socialsekreteraren vantrivs. 

Till exempel kan en socialarbetare med hög arbetsbelastning äventyra klientbemötandet på 

grund av tidsbrist. Vi tänker oss att vikten av kliententbemötandet många gånger kan förbises 

på grund av en bristande arbetsmiljö. I grund och botten ska klienten vara i fokus i socialt 

arbete. Därför anser vi att det behövs mer kunskap kring hur klienten påverkas av 

socialsekreterarnas arbetsmiljö.  

En annan aspekt är att utföra en jämförande studie mellan två enheter för att se likheter och 

skillnader mellan enheterna. Alternativ är att utföra liknande studier, inom andra 

arbetsområden för att se arbetsmiljöns påverkan på de anställdas hälsa. Ännu en aspekt kan 

vara att utföra studien på betydligt större arbetsgrupper för studera om sammanhållningen är 

lika god samt dess påverkan på de anställda. Kan en arbetsplats med god sammanhållning 

fortfarande ha en bristande arbetsmiljö? 
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8. Bilaga 1 

Intervju  

Ålder 

Yrke/titel 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Vilken utbildning/kompetens fodras för detta arbete? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Om du fick beskriva en vanlig dag på arbetet hur ser den ut ? 

Vad arbetar eran verksamhet med / Målvision / Allmänt / broschyrer ? 

Huvudfrågor 

1. Vilka krav ställer verksamheten på ditt arbete? 

2. Hur upplever du fördelningen mellan din befattning och de krav som ställs i ditt arbete? 

3. Upplever du att du klarar av de krav som ditt arbete ställer på dig? 

4. Kan du beskriva hur ni arbetar här på den här avdelningen? 

5. Hur skulle du beskriva samarbetet i den här arbetsgruppen? 

6. Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen som du har? Hur och när varierar den? 

8. I vilken omfattning har du frihet när det gäller bestämmandet hur du vill utforma och genomföra ditt 

arbete? 

9. Vad har du för stöd för att kunna genomföra ditt arbete? 

10. När känner du att du får ”feedback” för det arbete som du utför? 

11. Vem eller vad bestämmer målen i ditt arbete? 

12. Vem kan du vända dig till om det uppstår problem av olika slag i ditt arbete? 

13. Hur skulle du beskriva sammanhållningen i arbetsgruppen? 

14. Vad i ditt arbete känner du att du är mest nöjd med? 

15. Vad ser du som det huvudsakliga målet med ditt arbete? 

16. Anser du att du får utnyttja din kompetens i arbetet? 

17. Vilka krav ställer du på dig själv? 

18. Hur upplever du arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

19. Har ni något arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen? 

20. Är ni medvetna om Arbetsmiljölagen?, Följs den?  

21. Har ni tillräckligt med resurser för att kunna utföra ert arbete? 

22. Har ni tillräckligt med tid för att kunna utföra ert arbete? 

23. Händer det att det uppstår konflikter mellan kollegor på er arbetsplats? / varför? 

24. Hur upplever du stress på arbetsplatsen? 

25. Hur trivs du i största allmänhet på jobbet? och vad beror det på?  

26. Vilka situationer är påfrestande och vilka situationer är främjande för ditt välmående på 

arbetsplatsen? 

27. Är det något vi har glömt att fråga som du tycker är väsentligt att berätta? 

 

 

 

 

 



 
 

9. Bilaga 2 

Informationsblad 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som studerar Socionomprogrammet.  

 

Vi är inne på vår sjätte termin och nu under våren håller vi på att skriva vår C-uppsats som 

ska vara klar den 28 maj. Under utbildningens gång har vi uppmärksammat arbetsmiljöns 

påverkan på socialt arbete och finner detta intressant. 

Därför har vi valt att fördjupa oss i kring hur arbetsmiljön påverkar socialarbetarens hälsa. 

 

Vi kontaktar er med anledning för att ni kan bidra med forskningsunderlag till vår C-uppsats. 

Vi är intresserade av att få besöka er familjehemsenhet med möjlighet att få intervjua 3-

4socialarbetare. 

 

Intervjufrågorna är öppna och kommer handla om arbetsmiljö, organisationens uppbyggnad 

och samhörighet bland personal. Tiden för intervjuerna kan variera beroende på 

socialarbetarens engagemang. Det är helt frivilligt att medverka. Ni kommer få ta del av 

resultatet av studien och den kommer även läggas ut på LIBRIS nationella bibliotekssystem. 

 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta vår handledare: Jonas Lindström, 

jonas.lindstrom@sh.se  

Kontakt med oss sker via e-mail eller telefon 

 

Vi ser fram emot att höra från er snarast på grund av tidsbrist. 

  

Med vänliga hälsningar 

 Ana och Silpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


