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Förord 

Ett stort tack riktas till de verksamhetsföreträdare som hjälpt oss att nå ut till studiens respondenter 

och till alla socialsekreterare och högstadielärare som tagit sig tid att besvara enkäten. Utan ert 

deltagande hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

För god vägledning och stöttning vill vi även tacka vår handledare Thorbjörn Ahlgren. Ditt 

engagemang och dina kunskaper har varit till stor hjälp i utformningen av examensarbetet.  
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Sammanfattning 

Bakgrund. Pressade förhållanden på arbetet tycks vara kännetecknande för högstadielärare och 

socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga, två professioner som båda 

arbetar med barn och inom offentlig förvaltning. Deras arbetsmiljö har genomgått förändringar, 

bland annat genom att ökade krav tillkommit, vilket har kommit att påverka de anställda. Ett flertal 

faktorer som inverkar på den psykosociala arbetsmiljön, på såväl organisations-, grupp- och 

individnivå, har i tidigare forskning identifierats. Det övergripande problem som studien undersöker 

är hur högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga 

uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare eftersträvas en identifikation av skillnader och 

likheter i professionernas uppfattningar. 

Metod. En kvantitativ tvärsnittsstudie ligger till grund för studiens datainsamling. Totalt har 144 

respondenter, varav 65 socialsekreterare och 79 högstadielärare, besvarat ett frågeformulär. 

Formuläret är utformat för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet samt personliga 

åsikter kopplat till arbete och organisation. Sammanlagt fick 227 personer möjlighet att besvara 

enkäten och studiens bortfall uppgår till 63 procent.  

Resultat. Signifikanta skillnader har identifierats mellan socialsekreterarnas och högstadielärarnas 

uppfattningar gällande vissa ämnesområden. Vidare har samvariationer mellan studiens olika 

ämnesområden uppmärksammats.  

Slutsats. Studien tyder på att det finns förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö bland de 

tillfrågade socialsekreterarna och högstadielärarna. I vissa avseenden kan resultaten dock tyda på att 

det föreligger behov av förbättringar gällande den psykosociala arbetsmiljön. 
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Abstract 

Background. Pressed conditions at work seems to be characteristics for child protection social 

workers and secondary school teachers, two professions working with children and within the public 

administration. Their work has undergone changes, including increased demands, which has 

affected the employees. Several factors which influence the psychosocial work environment, at an 

organizational-, group- and individual level, has in previous research been identified. The problem 

that the study examines is how secondary school teachers and child protection social workers 

perceive their psychosocial work environment. Furthermore the study aims to identify differences 

and similarities in the professions perceptions. 

Method. Data was collected through a quantitative cross-sectional study. A total of 144 respondents, 

of which 65 social workers and 79 secondary school teachers, has responded to a questionnaire. The 

questionnaire is designed to measure psychological and social factors at work as well as personal 

opinions related to the work and organization. Altogether 227 people got the opportunity to answer 

the questionnaire and the drop-out rate amounts to 63 per cent. 

Results. Significant differences have been identified between the child protections social workers 

and secondary school teachers perceptions regarding certain subject areas. Furthermore, correlations 

between the study’s different subject areas have been observed.  

Conclusion. The survey indicates that there are conditions for a good psychosocial work 

environment among the approached child protection social workers and secondary school teachers. 

Though in some respects the results suggest that there is a need for improvements in the psychosocial 

work environment.  
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1.    Inledning  

Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning från 2014 pekar på att 24 procent av Sveriges 

yrkesverksamma befolkning upplever fysiska eller psykiska besvär som är relaterade till arbetet. 

Under en längre tid har arbetssituationen för ett flertal professioner som arbetar inom Sveriges 

välfärdssektor debatterats. Såväl stress som utbrändhet tycks öka, antalet sjukskrivningar verkar bli 

allt fler och det centrala i debatten rör deras psykosociala arbetsmiljö (Hagström, 2006).  Psykosocial 

arbetsmiljö inbegriper relationen mellan en individ och alla delar som innefattas i ett arbete, vilket 

innebär att det som beskrivs som psykosocialt inte bara är förknippat med vissa delar av arbetsmiljön 

(Thylefors, 2008). Arbetsvillkoren för dem som arbetar inom välfärdssektorn är till viss del lika men 

själva arbetsuppgifterna kan i flera avseenden skilja sig åt (Hagström, 2006).  Leppänen, Jönsson, 

Petersson och Tranquist (2006) menar att arbetet inom välfärdsorganisationerna innefattar svåra 

förhållanden utifrån att anställda måste förhålla sig till motstridiga krav från organisation och 

klienter. De nämnda komplexa förhållandena anser de kan resultera i psykiska påfrestningar och 

därmed inverka på den psykosociala arbetsmiljön. Vidare menar de att flertalet studiers resultat 

indikerar på att den psykosociala arbetsmiljön inom välfärdssektorns olika yrken är dålig.  

 

Den arbetsuppgift som inom socialtjänsten anses svårast och mest emotionellt krävande är utredning 

av barns och ungas1 förhållanden. Då arbetet ofta innebär intrång i familjers liv sätts det stora krav 

på socialsekreterare2 och deras arbete (Tham, 2008). Arbetsförhållandena för socialsekreterarna är 

enligt Tham (2008) utan tvekan en viktig förutsättning för utförandet av det kvalificerade arbetet, 

men trots det menar hon att media eller forskning sällan uppmärksammar deras arbetsvillkor. Vidare 

menar Tham (2008) att det här är ett område där det saknas svensk forskning som studerar de 

anställdas upplevelser av arbetet och den organisation de arbetar inom. Sällan lyfts frågor gällande 

huruvida tid och socialt stöd från arbetsledare är tillräckligt för att utföra arbetet på ett bra sätt och 

om det finns möjligheter för kompetensutveckling (Tham, 2008). Lärare är ytterligare en 

arbetsgrupp vars arbetssituation uppmärksammats. Stress och psykiska påfrestningar är de 

vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär och lärare som undervisar i allmänna ämnen i 

grundskolan och på gymnasiet är en av de yrkesgrupper där flest rapporterar dessa problem (SCB, 

2014). Gemensamt för lärare och socialsekreterare som arbetar inom välfärdssektorn, även kallat 

human service, är att lagstiftning och moralisk värdegrund är styrande (Hagström, 2006).  

 

Lärare och socialsekreterare är enligt Lipsky (1980) två professioner som tillhör den offentliga 

förvaltningen3. Deras arbetssituationer kan antas vara ett problem utifrån flera perspektiv, då flertalet 

parter kan tänkas beröras av eventuella tillkortakommanden på ett eller annat sätt. I dagsläget kan 

situationen ur ett samhälleligt perspektiv antas vara ett problem på så sätt att den påverkar 

                                                           
1 Enligt Socialstyrelsen (2015) och 1 kap. 2 § 3 stycket Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) definieras personer under 18 

år som barn, och med unga avses de som fyllt 18 år men inte 21 år (Socialstyrelsen, 2015). 
2 Inom litteratur och tidigare forskning används olika termer för att beteckna dem som arbetar med myndighetsutövning 

för barn och unga. I denna studie kommer genomgående termen socialsekreterare användas. 
3 Med offentlig förvaltning avses en verksamhet som antingen behandlar och/eller realiserar de beslut som tas av 

politiska beslutsfattare (Lundquist, u.å.).  
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rekryteringsmöjligheter (se ex. Socialstyrelsen, 2010), omsättning, ekonomi, enskilda verksamheter 

och allmänhetens tillit till offentliga förvaltningar. Arbetssituationen kan även antas vara ett problem 

för de anställda som arbetar under de aktuella förhållandena och därmed också för klienterna. 

Oberoende av om utgångspunkten i en arbetsmiljödiskussion utgår från företagsekonomi, 

samhällsekonomi eller andra aspekter kopplat till arbetstagare är argumenten samstämmiga gällande 

behovet av förbättringar av arbetsmiljön. Sjukskrivning och rehabilitering är exempel på företeelser 

som leder till stora omkostnader för såväl samhälle som de enskilda verksamheterna (Abrahamsson 

& Johansson, 2013; Thylefors, 2008). Vidare kan dålig arbetsmiljö enligt Lagerström, Rose och 

Lovén (2008) också leda till kostsamma personalomsättningar, som exempelvis rekrytering och 

utbildning av nyanställda, inom en verksamhet. Då arbetet utgör en stor del av livet för enskilda 

individer spelar miljön på arbetet en central roll för såväl välbefinnande som ekonomisk försörjning. 

En dålig miljö på arbetet kan begränsa en individs förmåga att utföra sitt arbete och konsekvenserna 

är inte bara relaterade till ekonomiska aspekter utan kan även påverka en persons självkänsla 

(Lagerström m.fl., 2008).  

1.1. Syfte och frågeställningar 

En dålig psykosocial arbetsmiljö kan utifrån vad som ovan nämnts tänkas få negativa effekter. 

Studiens huvudsyfte är att undersöka upplevd psykosocial arbetsmiljö hos två yrkesgrupper inom 

offentlig förvaltning, närmare bestämt högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med 

myndighetsutövning för barn och unga eftersom det finns en oro kring de båda yrkesgruppernas 

arbetssituation och vilka eventuella konsekvenser det kan leda till. Båda professionerna arbetar med 

och riktar sina insatser mot barn, vilket är ett ytterligare motiv till valet av undersökningspersoner. 

Studiens delsyfte är att jämföra hur professionerna står sig i relation till varandra rörande hur de 

upplever arbetsmiljön. För att uppnå syftet har nedanstående frågeställningar ställts: 

 Hur uppfattar högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning 

för barn och unga sin psykosociala arbetsmiljö?  

 Finns det likheter och skillnader i hur de olika professionerna uppfattar sin arbetsmiljö?  

1.2. Definition 

I det här avsnittet definieras begreppet psykosocial arbetsmiljö, då det är ett centralt begrepp av 

relevans för studien och dess kontext. Det kan definieras på ett flertal sätt och i den här studien 

används Thylefor’s (2008) definition då den anses begriplig och tydlig i jämförelse med vissa andra 

(se ex. Lindström, Borg, Dallner, Elo, Gamberale, Knardahl, Ørhede & Raivolo, 1995). Enligt 

Thylefors (2008) innefattas den anställdas samspel med alla delar i hela arbetssituationen i begreppet 

psykosocial arbetsmiljö. Det är med andra ord inte bara vissa delar av arbetet, exempelvis 

mellanmänskliga relationer, som kan sägas vara psykosociala. Det handlar om hur individen 

samspelar med omvärlden samt hur individen påverkas och utvecklas av men också utvecklar 

arbetsmiljön. Vidare menar forskaren att hela individen möter sin arbetsmiljö, och att det därmed ej 

bör göras en distinktion mellan den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Hon menar också att 

psykosocial arbetsmiljö är komplicerad då olika individer påverkas på olika sätt av en viss 
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arbetsmiljö. Begreppet kommer genomgående beröras i uppsatsen och det är denna definition som 

varit en utgångspunkt i studien.  

2. Bakgrund  

I bakgrundsavsnittet redogörs inledningsvis för Humana serviceorganisationer, detta för att ge en 

bild av hur olika människobehandlande organisationer kan fungera. Humana serviceorganisationer 

har tidigare använts och kopplats till resultat i nationell forskning inom forskningsområdet (Tham, 

2008) och kan därmed anses relevant i sammanhanget. För att få en förståelse för de aktuella 

professionernas kontext beskrivs sedan högstadielärarnas sammanhang genom de reformer som 

skolan genomgått sedan tidigt 1900-tal. Effekter av de förändringar som skett och hur lärarnas 

arbetssituation ser ut idag kommer därefter beröras. Vidare presenteras framväxten av lärarnas 

utbildning och utbildningens uppbyggnad idag. För att också få en förståelse för socialsekreterarnas 

kontext beskrivs socionomutbildningens framväxt och hur den ser ut i dagsläget. Därefter berörs 

socialtjänsten som organisation på flera sätt, dels genom en kort beskrivning av hur arbetet med barn 

och unga förändrats men också utifrån de anställdas komplexa uppdrag och svåra arbetssituation. 

Vidare redogörs för arbetsmiljölagstiftning, vilket följs av en sammanfattning av tidigare forskning 

av relevans för studien. Avsnittet avslutas med att det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

uppsatsen presenteras. 

2.1. Humana serviceorganisationer 

Humana serviceorganisationer (Human Service Organizations), fortsättningsvis förkortat HSO, kan 

enligt Hasenfeld (1983) definieras som organisationer vars främsta uppgift är att skydda, 

upprätthålla eller öka människors välbefinnande genom att definiera, forma eller förändra dem. Ett 

av organisationernas attribut är därmed att deras råmaterial består av människor. HSO kan i sin tur 

särskiljas utifrån vilka typer av människor deras insatser riktar sig mot och vilken typ av service de 

erbjuder, med andra ord vilken typ av förändring de syftar till. Klienterna kan delas in i dem som 

anses normalfungerande i samhället respektive dem som inte anses lika välfungerande. De olika 

klientgrupperna som organisationerna ska tjänstgöra påverkar inte bara organisationen i sig utan 

också förväntningar och bedömningar från samhällets sida (Hasenfeld, 1983). Organisationernas 

olika uppgifter, eller teknologier som Hasenfeld (1983) kallar dem, delar han upp efter de tre 

benämningarna people-processing4, people-sustaining och people-changing. Den första teknologin 

handlar om att gruppera och definiera klienterna utifrån deras personliga attribut med tanken att det 

kommer bidra till att klienten får lämplig hjälp (Hasenfeld, 1972). Vidare menar Hasenfeld (1983) 

att people-sustaining technologies försöker förebygga, stödja eller fördröja eventuell försämring i 

klienternas mående. Den sistnämnda teknologin, people-changing technologies, handlar om att 

förbättra klientens mående genom exempelvis utbildning, medicinsk behandling eller psykisk 

behandling (Hasenfeld, 1983). 

  

                                                           
4 Då någon vedertagen översättning på Hasenfelds (1983) teknologier inte påträffats används de engelska termerna. 
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2.2. Lärarnas kontext 

Under tidigt 1900-tal genomgick grundskolor och gymnasium något som Englund (1996) valde att 

benämna ”ett utbildningspolitiskt systemskifte”. Fredriksson (2010) redogör för de tre övergripande 

ombildningar som skedde under detta sekel och som bildade systemskiftet. Till att börja med skedde 

en decentralisering där skolverksamheterna fick ett större lokalt ansvar. Den tidigare regelstyrda 

skolan skulle nu istället vara mer målstyrd och skolledningens position skulle stärkas. Det innebar 

att den enskilda skolan skulle ta fram de metoder som ansågs nödvändiga för att uppnå målen. I och 

med den förändrade styrningen och ansvarsfördelningen var tanken att staten nu enbart skulle stå 

som ansvarig för att ta fram generella mål. Vidare beslutades det även om effektivisering av 

tillsynerna inom skolområdet (Prop., 1988/89:4; UbU, 1988:89). Den andra reformen innebar att 

skolan kommunaliserades, vilket betydde att kommunerna nu stod ansvariga för finansieringen 

istället för staten. Då kommunerna bereddes större frihet för organiseringen av de enskilda skolorna 

betonades även vikten av att följa de riktlinjer och ramar som riksdagen och regeringen beslutade 

om (Prop., 1989/90:41; Prop., 1990/91:18; UbU, 1989:90; UbU, 1990:91). Skolan har även genom 

åren anpassats mer efter marknaden, vilket har resulterat i elevers möjlighet att även söka skolor 

utanför den egna kommunen (Prop., 1992/93:230; UbU, 1992:93).  

Den reform som ovan presenterats, angående skolans målstyrning, har kommit att påverka 

lärarrollen både positivt och negativt. Genom att skolan är målstyrd finns utrymme för ett 

självständigt och kreativt utformande av måldokument och viljeinriktningar, i vilket lärarna 

förväntas delta. Det kan antas ge mer stimulans i kontrast till den tidigare regelstyrda skolan. 

Utformningen av målen och den planering som förutsätts kräver dock både lärarnas kraft och tid och 

många lärare uttrycker att det är en tung arbetsbörda. Målstyrningen påverkar även lärarrollen utifrån 

att det sätts krav på att lärarna i utformningen av undervisningen beaktar de målsättningar som ska 

införlivas, vilket kräver ett gediget arbete i planeringen (Maltén, 1995).  

Med bakgrund av de organisationsförändringar som skedde under 1990-talet kan en förändring i 

lärarnas uppdrag urskiljas. I takt med att skolan blev mer mål- och resultatstyrd, och att lärarna 

ansågs äga ansvar och deltagande i utformningen av målen, ökade även kraven på deras 

professionskunskaper (Jedemark, 2006). Förändringarna ledde till att kraven på lärarutbildningen 

reformerades och under 2001 trädde en ny utbildning i kraft. I den nya lärarutbildningen var målet 

att lärarstudenten skulle påbörja ett livslångt lärande inom området och det poängterades även att 

studenten under utbildningen skulle skaffa sig en vetenskapligt baserad grundkompetens (Prop., 

1999/2000:135; UbU, 2000:01). År 2010 trädde ännu en ny lärarutbildning i kraft där lärarexamen 

ersattes av fyra nya yrkesexamina varav en är ämneslärarexamen (Prop., 2009/10:89; UbU, 

2009:10). Högstadielärare och gymnasielärare inbegrips i ämneslärarexamen och sökantalet till de 

båda inriktningarna är idag mycket lågt. Rekryteringsbehovet av ämneslärare beräknas under år 

2015 överstiga det antal som förväntas examineras. Efterfrågan på lärare uppskattas även öka på 

grund av att lärare som saknar pedagogisk utbildning kommer ersättas av examinerade lärare. En 

ytterligare anledning till den ökade efterfrågan är att antalet elever kommer öka kraftigt inom såväl 

grundskolan som gymnasiet. Sextio procent av den totala andelen ämneslärare utgörs av kvinnor, 

vilket innebär att det finns en viss könsdominans (Viberg, Saluveer, Svensson & Statistiska 

centralbyrån, 2015).  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/198889Vissa-skolfragor-_GC01UbU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/200001En-fornyad-lararutbildn_GO01UbU3/
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I Lärarförbundets rapport från 2013 redovisas att stress och arbetsbelastning ökar på majoriteten av 

Sveriges arbetsplatser. I rapporten presenteras att lärare är den yrkeskategori som i de flesta 

undersökningar utmärker sig och även SCB (2014) påvisar att lärare på grundskole- och 

gymnasienivå är den profession som upplever störst andel besvär kopplat till stress och psykiska 

belastningar. Enligt Lärarförbundet (2013) kan lärarnas utmärkande arbetssituation ha sin förklaring 

i regeringens införande av olika reformer vilka inte anses kompatibla med skolans resurser. De 

menar också att lärarnas arbetsuppgifter ständigt utökas och att de är omfattande, vilket resulterar i 

att lärarna har svårt att hinna med undervisningen. Likt Lärarförbundet (2013) redogör Hargreaves 

(1998) för att lärarnas arbetssituation har förändrats på så sätt att kurs- och läroplaner har reviderats 

med högre krav på förbättringar och nya bedömningskriterier. Utöver det förväntas lärarna ha fler 

möten med såväl andra lärare som elever (Hargreaves, 1998).  

2.3. Socialsekreterarnas kontext  

Socionomutbildningen är beroende av samhällets och välfärdens utveckling och utformas utifrån 

rådande ekonomiska, kulturella och politiska ideologier och beslut (Sandström, 2010).  Utbildningen 

har enligt Johansson (2010) under årens lopp genomgått en del förändringar där utvärdering av 

arbetet, förändrade förhållningssätt, rättssäkerhet och kontroll betonats mer och mer. För att bättre 

svara mot samhällets krav på kompetens ersattes den tidigare så kallade sociala omsorgsutbildningen 

och dåvarande socionomutbildningen med en ny sammanslagen socionomutbildning. I den nya 

socionomutbildningen var tanken att det bästa från båda utbildningarna skulle vara representerat. 

Högre krav på forskningsanknytning, att arbeta i enighet med barnkonventionen och 

samarbetsförmåga mellan olika professioner betonades (Johansson, 2010). Enligt Viberg m.fl. 

(2015) är risken stor att antalet socionomer kommer överskrida rekryteringsbehovet fram till år 

2035, trots att antalet nyutexaminerade förväntas minska en aning. I dagsläget utgör kvinnor 84 

procent av den totala andelen socionomutbildade, vilket är en könsdominans som förväntas 

förstärkas ytterligare framöver (Viberg m.fl., 2015).  

 

Under de senaste årtiondena har även socialtjänstens tillvägagångssätt gällande arbetet med barn 

och unga genomgått förändringar av stora slag (Prop., 2006/07:129; SOU, 2010:11). Förändringar 

har bland annat skett genom att barnets position har blivit stärkt i lagstiftningen vid åtskilliga 

tillfällen. Vidare har kraven på dokumentation ökat i syfte att styrka de enskilda individernas 

rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2015). Utifrån en proposition med förslag om utveckling av den 

sociala barn- och ungdomsvården (Prop., 2006/07:129) fastställdes strategier för att stärka barnets 

rättigheter. Dessa strategier ska vara ledande i arbetet för de som arbetar med barn inom statliga 

myndigheter, landsting och kommuner (SOU, 2010:11). Under åren som gått har kraven på 

utvärdering av de metoder som används inom socialt arbete också skärpts. För att skapa en 

socialtjänst som är kunskapsbaserad har Socialstyrelsen betonat kravet på ett evidensbaserat socialt 

arbete. Det innebär att det arbete som utförs ska vara vetenskapligt baserat och beprövat (Pettersson, 

2001). Vidare har synen på socialsekreterarnas kunskap förändrats. Under 1970-talet ansågs att 

socialsekreterare skulle ha en bred kunskap som innebar att de behärskade hela socialvårdens 

område. I och med den rådande helhetssynen förlorade dock socialsekreterarna sin kompetens och 
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för att lösa problemet inleddes så småningom försök för att specialisera socialt arbete (Pettersson, 

2001). 

 

Socialtjänsten har ett flertal uppdrag av varierande slag, men enligt Socialstyrelsen (2015) och Tham 

(2008) är det arbete som berör barn och unga ett av de svårare uppdragen. För de socialsekreterare 

som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga handlar det dagliga arbetet i stor 

utsträckning om att hantera social problematik av komplext slag och att göra svåra bedömningar 

(Socialstyrelsen, 2015; Tham, 2008). Vidare beskriver Socialstyrelsen (2015) att de anställda ställs 

inför många olika arbetsuppgifter som ofta handlar om att ta svåra beslut. En kompetent 

personalstyrka anses vara en central del i att uppnå ett arbete av god kvalitet och i att säkerställa 

rättssäkerheten (Socialstyrelsen, 2015). Nya krav på utbildning bland personal som arbetar med barn 

och unga inom socialtjänsten har därmed tillkommit (Prop., 2012/13:175; SOU, 2013:14). Utöver 

krav på utbildning av relevans för arbetsuppgifterna betonas arbetslivserfarenhet som viktigt inom 

förarbetena till Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Det här med anledning av de svårigheter anställda 

inom den sociala barn- och ungdomsvården ställs inför. Enligt förarbetena bör både nyutbildade 

socionomer och nyanställda med erfarenhet från andra områden av socialt arbete få introduktion och 

handledning i arbetet (Socialstyrelsen, 2015). Tham (2008) har i en studie om skillnader i 

arbetsvillkor mellan erfarna och nyutexaminerade socialsekreterare påvisat att de oerfarna 

socialsekreterarna till stor del är skyddade på sina arbetsplatser då de erhåller mer stöd, har en lägre 

upplevelse av arbetskrav och kan påverka den mängd och typ av ärenden de arbetar med (Tham, 

2008). I 3 kap. 3 a § 3 stycket Socialtjänstlagen skrivs att socialnämnden ansvarar för att handläggare 

som arbetar självständigt med vissa uppgifter har sådana erfarenheter som anses tillräckliga för att 

kunna utföra uppgiften. Vilka uppgifter det gäller framgår i samma paragraf där det tydliggörs att 

det handlar om uppgifter rörande bedömning av huruvida utredning ska inledas eller inte, utredning 

och bedömning av eventuellt behov av insats eller åtgärd samt uppföljning av tidigare beslutade 

insatser. Trots att Thams (2008) studie tyder på att de nyutexaminerade socionomerna ofta är 

skyddade på arbetsplatsen framkom i samma studie att drygt en fjärdedel av dem ansåg sig utföra 

arbetsuppgifter som fordrade mer erfarenhet än vad de hade ganska ofta eller mycket ofta/alltid. 

Knappa tre femtedelar av de nyutexaminerade svarade att de hade tillräckligt med kunskap för att 

kunna utföra ett professionellt arbete (Tham, 2008). Precis som lärarna rapporteras att 

socialsekreterarna också har visat sig vara en av flera professioner som ofta upplever 

arbetsrelaterade besvär som inte är kopplade till olyckor på arbetet (SCB, 2014). 

2.4. Arbetsmiljölagstiftning 

Med bakgrund av bland annat uppmärksammade risker i arbetet tillkom år 1888 den första 

lagstiftningen inom området arbetsmiljö och lagen kom att kallas Yrkesfarelagen. Under 1900-talets 

första hälft utvecklades arbetsskyddslagstiftningen ytterligare i takt med att flertalet arbetsrelaterade 

sjukdomar och sanitära förhållanden observerades. Under utvecklingen av lagstiftningen utökades 

tillämpningsområdet och lagen anpassades efter de omfattande samhällsförändringar som ägt rum. 

Först under 1960-talet började preventiva åtgärder och såväl psykiska som sociala aspekter i 

arbetsmiljön belysas. Med utgångspunkt i det här sattes krav på ytterligare revidering av 

lagstiftningen och det har sedan dess skett ett flertal förändringar, bland annat att lagens namn 
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ändrades (Andersson, Edström & Zanderin, 2013). Den nya beteckningen blev arbetsmiljölagen 

(SFS 1977: 1160), och i samband med förändringen utökades vad som innefattades i begreppet 

arbetsmiljö till att inbegripa fysiska, sociala och psykiska aspekter (Andersson m.fl., 2013). Till 

skillnad från tidigare arbetsmiljölagstiftning sågs människan nu som aktiv i relation till dess 

omgivning och som en del av arbetsmiljön på så vis att individen både kunde påverka och påverkas 

av miljön (Thylefors, 2008). 

 

I dagens målinriktade arbetsmiljöramlag redogörs för hur en god arbetsmiljö skapas, där bland annat 

anpassning av arbetet utifrån enskilda personers fysiska och psykiska förutsättningar anses 

betydelsefulla. Vidare betonas vikten av att organisationen och arbetets innehåll utformas på ett 

sådant sätt att det motverkar fysiska och/eller psykiska påfrestningar. Karriärmöjligheter och 

möjligheter till självbestämmande inom arbetet är ytterligare aspekter som anses viktig i lagen. För 

att skapa en god arbetsmiljö åvilar ett gemensamt ansvar på både arbetsgivare och arbetstagare 

(Andersson m.fl., 2013). Arbetsgivare har ett stort ansvar i utformningen av arbetsmiljön och det är 

arbetsgivaren och verksamheten som får ta de ekonomiska konsekvenser en dålig arbetsmiljö kan 

leda till (Thylefors, 2008). Arbetstagare bär också ett stort ansvar i att utforma sin arbetsmiljö vilket 

de bland annat kan göra genom att vidta nödvändiga åtgärder och följa föreskrifter (Andersson m.fl., 

2013).  

2.5. Tidigare forskning 

2.5.1. Övergripande forskning och gemensamma aspekter 

Enligt Abrahamsson och Johansson (2013) har psykosocial arbetsmiljö studerats på olika sätt under 

årens lopp. Studier har visat att en dålig psykosocial arbetsmiljö påverkar de anställda negativt då 

det kan leda till försämrade livsvillkor samt mindre engagemang och ork (Abrahamsson & 

Johansson, 2013). Hagström (2006) och Leppänen m.fl. (2006) menar att både lärare och 

socialsekreterare arbetar under motstridiga krav som kan leda till negativa påfrestningar och påverka 

den psykosociala arbetsmiljön negativt. En god psykosocial arbetsmiljö har däremot visat sig ha 

positiva effekter på de anställdas hälsa (Abrahamsson & Johansson, 2013; Spector, 1986). Upplevd 

kontroll och delaktighet bland de anställda är enligt flera forskare en central del i att uppnå en god 

psykosocial arbetsmiljö (Abrahamsson & Johansson, 2013; Spector, 1986). Spector (1986) tydliggör 

att huruvida en individ upplever sig ha kontroll eller inte inom en viss miljö har visat sig ge utslag 

på hur personen upplever och reagerar på miljön. Bra psykosocial arbetsmiljö och en miljö där de 

anställda upplever sig ha kontroll är associerat med arbetstillfredsställelse, förbättrad motivation och 

prestation samt engagemang. Samtidigt medför det en minskad grad av frånvaro, stress och fysiska 

symptom. Anställda som möjliggörs ett deltagande på arbetsplatsen och som får möjlighet att arbeta 

självständigt upplever ökad tillfredsställelse (Spector, 1986). Även Abrahamsson och Johansson 

(2013) betonar vikten av kontroll, inflytande och delaktighet i alla delar av arbetet och aspekternas 

inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. De menar att en god psykosocial arbetsmiljö handlar om 

mer än att eliminera risker och anpassa den fysiska miljön efter de anställdas kroppsliga och mentala 

förutsättningar. Enligt dem kan kontroll och delaktighet i arbetet till exempel handla om att de 

anställda kan påverka sättet arbetet ska fördelas samt i vilken takt och på vilket sätt det ska bedrivas. 

En god arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att den bidrar till stimulans av både kropp och 

intellekt, utveckling av personliga och yrkesmässiga aspekter samt variation och social samvaro. 
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Arbetsplatsen kan beskrivas som präglad av rättvisa, ömsesidig respekt, jämställda villkor, tillit 

mellan individerna och ett ledarskap som är demokratiskt. Vidare betonas kommunikation, trivsel 

och stöd som viktiga delar av arbetsplatsmiljön (Abrahamsson & Johansson, 2013).  Dock bör enligt 

Spector (1986) betonas att en ökad upplevelse av kontroll för den anställda även kan få negativa 

effekter. Det kan leda till mer ansvar och inte sällan mer arbete, vilket inte alla individer klarar av 

att hantera och de negativa effekterna blir överväldigande (Spector, 1986).  

Idag ser Abrahamsson och Johansson (2013) olika trender i forskning kring psykosocial arbetsmiljö. 

Å ena sidan verkar intresset för kunskap om arbetsmiljö minskat och utveckling inom området 

bortprioriterats. Trots att det är klarlagt vad som kännetecknar en god arbetsmiljö, och hur det kan 

uppnås, verkar utvecklingen antingen stå stilla eller gå åt det motsatta hållet. Å andra sidan finns 

positiva tendenser i Sverige, bland annat då en stor del av arbetslivet ser den positiva inverkan 

arbetsmiljön kan ha på de anställda som en självklar del av verksamheten (Abrahamsson & 

Johansson, 2013). Thylefors (2008) betonar att det kan vara lönsamt för verksamheterna att arbeta 

förebyggande gällande den psykosociala arbetsmiljön.  

2.5.2. Yrkesspecifik forskning 

Upplevelsen av en dålig psykosocial arbetsmiljö kan resultera i att personal väljer att lämna 

arbetsplatsen (Spector, 1986). Flertalet forskare har på olika sätt studerat personalomsättning och 

faktorer som får socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga att stanna 

alternativt lämna sina arbetsplatser (Gibbs, 2001; Tham, 2007; Mor Barak, Nissly & Levin, 2001). 

Organisatoriska aspekter betonas genomgående i den forskning som studerats, bland annat genom 

Gibbs (2001) resultat som tyder på att personalomsättningen bland socialsekreterare är beroende av 

handledning och organisatorisk utformning. Även Tham (2007) menar att socialsekreterarnas avsikt 

att lämna arbetet till stor del är beroende av organisationens utformning och personalorientering. 

Det kan bland annat handla om hur de anställda upplever sig omhändertagna, i vilken mån de får 

belöning när de utfört sitt arbete på ett bra sätt och huruvida deras hälsa och välbefinnande är av 

intresse för ledningen. Resultaten i studien visade att det inte var arbetsuppgifterna i sig, 

rollkonflikter eller övermäktiga krav som bidrog till att socialsekreterarna hade för avsikt att lämna 

sitt arbete. Avsaknad av organisatoriskt stöd ansågs snarare vara en avgörande faktor (Tham, 2007). 

Vidare har Mor Barak m.fl. (2001) bland annat funnit att de faktorer som starkast kan förutsäga 

omsättning eller intention att lämna arbetet är relaterade till arbetet och organisationen snarare än 

personliga aspekter. Forskarna menar att ledning och beslutsfattare har en möjlighet att göra något 

åt den problematiska omsättningen inom human serviceyrken.  

 

Fynden kring vikten av de organisatoriska aspekterna kan även återfinnas i studier kring lärarnas 

arbetssituation. I en antologi, baserad på en enkätundersökning som handlar om den psykosociala 

arbetsmiljön i människobehandlande yrken, presenteras olika forskares infallsvinklar på de villkor 

som kan återfinnas inom yrkena. Persson (2006), som tolkade lärarnas svar på enkäten, menar att 

lärarna var en av de mest missnöjda yrkesgrupperna i undersökningen när det gäller 

arbetssituationen. Enligt honom har orsakerna till missnöjet troligtvis inte att göra med de nära 

arbetsvillkoren och relationerna till eleverna. Istället bör orsakerna till missnöjet hänföras till skolans 

organisatoriska utveckling, förändringen av lärarrollen och det faktum att lärarna upplever att deras 

inflytande varit bristfälligt gällande de nämnda aspekterna (Persson, 2006). Månsson och Persson 
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(2004) lyfter också fram det faktum att lärarna verkar finna själva arbetet med eleverna meningsfullt, 

men att de samtidigt upplever den psykosociala arbetsmiljön problematisk. Forskarna vill inte uttala 

sig om kausala samband mellan de förändringar som skett i organisationen, vilka beskrivits i ett 

tidigare avsnitt, och den försämrade arbetsmiljö lärarna beskriver. Däremot belyser de samband som 

lärarna själva vittnar om, bland annat att de ständiga och återkommande kraven på förändringar har 

gjort lärarna trötta och fått dem att tappa förtroendet för beslutsfattare. I takt med att lärarnas 

arbetstid blivit mer reglerad och resurserna minskat har arbetsbelastningen och kraven ökat. Vidare 

upplever de att organisationsförändringarna som genomförts har inneburit en kontrollförlust över 

det egna arbetet. Utifrån det kan sägas att vissa lärare upplever att arbetsmiljön påverkats negativt 

till följd av organisationsförändringarna (Månsson & Persson, 2004).  

 

Utöver personalomsättning och frågor relaterade till intentionen att lämna arbetet har en del studier 

gällande den psykosociala arbetsmiljön också berört stress. Enligt Månsson (2006) grundar sig de 

flesta frågor som innefattas i enkäter rörande arbetsmiljö i stressforskningen. Forskare har bland 

annat undersökt hur anställda inom socialt arbete upplever sitt arbete utifrån arbetstillfredsställelse 

och stress (Balloch, Pahm & Mclean, 1998) och vilka eventuella samband det kan finnas mellan 

stress, socialt stöd och intentionen att lämna arbetet (Nissly, Mor Barak & Levin, 2005). De 

sistnämnda forskarnas resultat visade att stressnivån var signifikant och positivt relaterad till viljan 

att lämna sitt arbete. Balloch m.fl. (1998) fann att anställdas stress bland annat orsakades av att inte 

kunna ge klienterna den hjälp som behövdes. I studien jämfördes också arbetstillfredsställelse bland 

chefer, socialsekreterare, hemvårdspersonal och boendestödjare. Av dem var socialsekreterarna den 

profession som var minst tillfredsställd och uttryckte mest missnöje. Deras missnöje var främst 

relaterat till hur institutionen styrdes, men också till bland annat relationerna mellan de anställda och 

bristande möjlighet att avancera i karriären. I intervjuer med socialsekreterare framkom ett 

återkommande missnöje kring socialtjänstens utveckling, på så sätt att de ansåg att fokus hade 

flyttats från ett bidragande av professionell expertis till ett förvaltande av ekonomi. Missnöje 

uttrycktes också kring att handledning och stöd minskat, socialsekreterarnas kompetens 

nedvärderats och att karriärmöjligheter för de som ville stanna inom arbetet var bristfälliga (Balloch 

m.fl., 1998).  

 

Även lärare har visat sig uppleva stress i arbetet (Cropley, Steptoe & Joekes, 1999; Månsson & 

Persson, 2004; Tuetteman & Punsch, 1990; Whitehead & Ryba, 1995), vilken enligt Månsson och 

Persson (2004) bland annat kan bero på arbetets art. Eftersom det är ett människobehandlande yrke 

är relationen till eleverna central och i kombination med knappa resurser och ökande krav kan 

lärarna uppleva att det är svårt att avgränsa arbetsinsatsen. Undersökningar har visat att det ofta leder 

till att lärarna tar på sig en för stor arbetsbörda och uttömmer både ork och resurser (Månsson & 

Persson, 2004). De har också visat att många lärare upplever att de sällan kan styra sin arbetstakt 

och själva bestämma när de olika arbetsuppgifterna ska genomföras samt att arbetsledningen är 

bristande när det gäller stöd och vägledning (Månsson & Persson, 2004). De psykiska besvär som 

kan uppstå till följd av arbetsbelastning och stress kan enligt Cropley m.fl. (1999) skilja sig inom 

yrkesgruppen. Lärare med hög arbetsbelastning upplever oftare oro, ångest och en känsla av trötthet 

jämfört med lärare med låg arbetsbelastning. En kombination av höga krav och låg kontroll innebär 

att risken för psykiska symptom ökar (Cropley m.fl., 1999). Vidare har lärare som upplever låga 

nivåer av stress i kombination med en hög grad av socialt stöd visat sig rapportera mindre 
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psykologiska besvär (Chan & Hui, 1998). Dock menar Chan & Hui (1998) att lärare inte upplever 

mer stress än andra yrkesgrupper och Milstein och Farkas (1988) anser att lärarnas påstått stressade 

arbetssituation i själva verket är överdriven. 

3. Teori  

I följande avsnitt presenteras undersökningens teoretiska referensram som är utformad med stöd i 

teorier som framträtt under forskningsgenomgången. Inledningsvis redogörs för teorin om 

gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1980; Johansson, 2007), vilken visat sig användbar i tidigare 

undersökningar gällande villkor i arbetet med människor (Leppänen m.fl., 2006; Tham, 2008). 

Avsnittet avslutas med en presentation av krav-kontroll-stödmodellen som i stor utsträckning har 

influerat svenskt arbetsliv (Thylefors, 2008). Modellen har använts av ett flertal forskare 

(Abrahamsson & Johansson, 2013; Cropley m.fl., 1999; Spector, 1986) och är enligt Månsson 

(2006) en av de mest använda teorierna när det gäller arbetslivsforskning. Genom tillämpning av 

modellen ges en sammansatt bild av de faktorer som utmärker en god psykosocial arbetsmiljö 

(Thylefors, 2008) och modellen kan därför, trots en del kritik, tänkas vara relevant utifrån studiens 

syfte. 

3.1. Gräsrotsbyråkrati 

Anställda inom den offentliga sektorn som utövar ett arbete i direktkontakt med klienter och med 

ett visst mått av handlingsfrihet betecknas enligt Lipsky (1980) som gräsrotsbyråkrater5. 

Högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga är 

exempel på denna specifika form av byråkrater (Lipsky, 1980). Esping (1984, s. 72) definierar 

gräsrotsbyråkrater på följande vis:  

Den offentliga byråkratins6 yttersta kapillärer, de byråkrater som svensken möter i alla slags offentliga 

situationer och de som längst ner i de offentliga hierarkierna skall verkställa det som politiker och högre 

myndigheter beslutat om. 

Vidare menar Esping (1984) att gräsrotsbyråkraten har i uppgift att med hjälp av sitt förnuft 

förverkliga de allmänna reglerna i praktiken och se till att politiska beslut blir till faktiskt agerande. 

Denna uppsats bygger på en studie om två yrkesgrupper inom offentlig förvaltning, vilket enligt 

Lipsky (1980) och Johansson (2007) är den typiska arbetsplatsen för en gräsrotsbyråkrat. Lipsky 

(1980) menar att en gräsrotsbyråkrats arbete karaktäriseras av höga förväntningar och att det inte är 

tillräckligt att agera i form av vänliga och passiva myndighetsutövare. Socialsekreterare och lärare 

ska också agera i form av företrädare för sina klienter och sätta klientens behov i första hand. 

                                                           
5 Lipsky (1980) myntade det engelska begreppet street level bureaucrat vilket Esping (1984) översatt till det svenska 

begreppet gräsrotsbyråkrat.  
6 Byråkrati är ett mångtydigt organisationsteoretiskt begrepp som kan beskrivas olika ingående (Johansson, 2007). 

Albrow (1972) definierar kortfattat byråkrati som ett generellt begrepp som inbegriper frågor rörande en individs relation 

till abstrakta organisatoriska företeelser. Premfors, Ehn, Haldén och Sundström (2009) menar att hierarkisk ordning är 

kännetecknande för byråkrati och att begreppet kan användas för att beteckna offentliga förvaltningar och 

organisationer. 
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Johansson (2007) betonar att dagens gräsrotsbyråkrater förväntas tillgodose klienternas intressen på 

en annan nivå än de ursprungliga byråkraterna. Det som precis nämnts, i kombination med ett ökat 

utrymme för egna bedömningar, är enligt honom ett tecken på att gräsrotsbyråkraternas arbete har 

förändrats. 

3.1.1. Handlingsutrymme 

Tidigare har lagstiftning varit utformad på ett sådant vis att handlingsmöjligheterna för myndigheter 

och dess anställda varit uttryckligen angivna. Nyare lagar tenderar istället att sätta ramarna för 

verksamheterna inom samhällssektorn, medan preciseringen görs av myndigheter och tjänstemän 

(Johansson, 2007). Dagens ramlagstiftning innebär inte att gräsrotsbyråkraten får utföra sitt arbete 

helt efter eget tycke, utan arbetet spänner mellan handlingsfrihet och bundenhet (Johansson, 2007; 

Lipsky, 1980). Gräsrotsbyråkraten har dock förhållandevis stort utrymme att fatta egna beslut 

jämfört med de som arbetar på de lägsta nivåerna inom andra organisationer. Handlingsutrymmet 

kan beskrivas som relativt stort på så vis att gräsrotsbyråkraten styr vilken sort, mängd och kvalitet 

eventuella förmåner eller påföljder ska ha, med andra ord de insatser som erbjuds. Den bundenhet, 

alltså bland annat de regler, föreskrifter och direktiv, som gräsrotsbyråkraten måste förhålla sig till 

regleras av politiker och administrativ personal. Varje gång ett beslut fattas om serviceförmåner för 

en medborgare är det statliga inflytandet och kontrollen närvarande (Lipsky, 1980). I arbetet ingår 

att leverera offentliga förmåner till medborgarna samtidigt som den allmänna ordningen ska bevakas 

och tillvaratas, vilket enligt Lipsky (1980) innebär att gräsrotsbyråkraten arbetar under en politisk 

press. Å ena sidan ska de förhålla sig till de krav kring effektivitet och lyhördhet gällande 

välfärdstjänster som tjänstemottagarna ställer. Å andra sidan ställs krav på förbättring och 

effektivisering från högre beslutsfattare och politiker (Lipsky, 1980). För gräsrotsbyråkraten kan de 

motstridiga kraven innebära att hen måste förhålla sig till att å ena sidan som medmänniska vilja 

agera på ett sätt, men som organisationsrepresentant förväntas agera på ett annat (Johansson, 2007). 

3.1.2. Arbetsförhållanden 

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater ideligen anses ha en oförmåga att erbjuda lämpliga 

insatser, vilket de återkommande kritiseras för. Utöver direktkontakt med klienter och ett relativt 

stort mått av handlingsfrihet kännetecknas arbetsförhållandena bland annat av resursbrist. Ständigt 

ökande krav på tjänster för att möta upp efterfrågan och vaga eller motstridiga förväntningar från de 

organisationer de arbetar inom är ytterligare karaktäristika för gräsrotsbyråkraters arbete. 

Komplexiteten i att arbeta med människor i kombination med för många klienter och tidspress är 

vardag för många av de anställda. Det här är tydliga exempel på hur gräsrotsbyråkratierna inte 

tillhandahåller sina anställda tillräckligt med resurser för att de ska kunna utföra ett adekvat arbete. 

För socialsekreterare kan det bland annat innebära att mängden administrativt arbete tar tid ifrån 

klientmöten och för lärare kan det handla om att ibland inte klara av att ge eleverna den 

uppmärksamhet de behöver. På grund av arbetets natur upplever gräsrotsbyråkrater de olika 

arbetssituationerna som individer, till skillnad från ledningen som ser dem som en resursenhet som 

kan appliceras på en uppgift. Den individuella påverkan som arbetet innebär kan bland annat ta sig 

uttryck i form av stress hos de anställda (Lipsky, 1980).  
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3.2. Krav-kontroll-stödmodellen  

Robert Karasek introducerade för cirka trettio år sedan krav-kontroll-stödmodellen (KKS) vilken 

han sedan vidareutvecklade tillsammans med Töres Theorell (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 

2006). Jeffrey Johnson kom under senare tid att tillföra en ytterligare dimension till modellen, 

närmare bestämt socialt stöd (Theorell, 2006). Modellen utgår i huvudsak från uppfattningen att 

kombinationen av höga arbetskrav, brist på socialt stöd och begränsad kontroll ökar riskerna för att 

en individ ska uppleva lågt välbefinnande och/eller ohälsa. Det här kallas enligt modellen för 

belastningshypotesen. Om förutsättningarna är omvända och det istället finns en hög grad av socialt 

stöd och en hög grad av kontroll anses höga krav istället vara utvecklande. Sambandet mellan en 

persons höga arbetskrav och ohälsa kan minska om hen samtidigt upplever sig ha kontroll eller 

socialt stöd. Dessa faktorer kan därmed fungera som stötdämpare och benämns inom modellen som 

bufferthypotesen (Thylefors, 2008).    

Modellen innefattade till en början endast två dimensioner, vilka var krav och kontroll (Karasek & 

Theorell, 1990; Thylefors, 2008). Begreppet krav har utvidgats från att till en början inbegripa 

arbetsmängd och svårigheter i arbetet till att även inbegripa rollkonflikt och oförenliga krav. 

Begreppet kontroll avser bland annat huruvida en person har möjlighet att fatta enskilda beslut inom 

arbetet och även chanserna till att utvecklas och vara kreativ (Thylefors, 2008). Vidare handlar det 

om en persons chans till att själv ta kontroll och beslut i sin arbetssituation och vanligtvis när man 

talar om kontroll används termerna i arbetet och på arbetet. Att ha kontroll i arbetet rör små aspekter 

till skillnad från kontroll på arbetet som istället handlar om större överordnade beslut (Theorell, 

2006). Att ha kontroll kan enligt Theorell (2006) även ha att göra med hur makten på en arbetsplats 

fördelas. Han menar att makten ska vara jämt fördelad på alla nivåer i en verksamhet för att alla ska 

kunna arbeta i en jämn takt och undvika stress och irritation. Två grundläggande element innefattas 

i begreppet, varav den ena är auktoritet över beslut och den andra benämns både som skicklighet 

och intellektuell aktivitet. Den första komponenten, auktoritet över beslut, kan delas upp i ytterligare 

två element och handlar då om huruvida anställda kan kontrollera det vardagliga arbetet genom att 

själva bestämma när en arbetsuppgift ska utföras och när pauser ska tas. Vidare berör 

delkomponenten anställdas möjligheter till att vara delaktiga i beslut på arbetsplatsen och att 

utrymme ges till deras förslag och idéer. Den andra komponenten, skicklighet och intellektuell 

aktivitet, handlar om det utrymmet som finns för utveckling och tillämpning av intellektuella 

färdigheter. Grundtanken i modellen var till en början att effekter som anställda upplever av psykiska 

krav i arbetet beror på hur mycket kontroll de upplevde sig ha (Theorell, 2006). Vanligtvis brukar 

fyra modellsituationer diskuteras, som framkommer ur interaktionen av höga respektive låga nivåer 

av krav och kontroll, vilka benämns avspända, aktiva, passiva och spända modellsituationer 

(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2006). Jeffrey Johnson tillförde som tidigare nämnts 

dimensionen socialt stöd, vilken innefattar såväl praktiskt som emotionellt stöd från exempelvis 

chefer och kollegor (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2006; Thylefors, 2008). Ett arbete som är 

spänt och där nivån av socialt stöd är lågt innebär störst risk för en individs hälsa (Theorell, 2006).  

De konsekvenser som kombinationen av höga arbetskrav, brist på socialt stöd och begränsad kontroll 

anses kunna leda till är bland annat stress. När en person upplever att den egna kapaciteten inte 

räcker till och kraven blir övermäktiga uppstår vad som kallas negativ stress. Som tidigare nämnts 
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kan höga krav också vara utvecklande och då en individ uppskattar sina egenskaper som tillräckliga 

för att kunna möta kraven kan de upplevas som en positiv utmaning och positiv stress uppstår 

(Thylefors, 2008). Krav-kontroll-stödmodellen bidrar med infallsvinklar kring vilka faktorer som 

kan upplevas belastande i arbetet och utöver de som hittills nämnts har ett flertal återkommande 

stressorer7 identifierats. De stressorer som återkommer är bland annat tidspress och avbrott i arbetet, 

hög belastning, oförenliga och ej definierade krav samt relationen till arbetsledare och kollegor. Idag 

beaktas två ytterligare stressorer varav den ena handlar om anställdas frustation över att inte uppfylla 

enskilda ambitionsmål, vilket vanligtvis har sin förklaring i att det finns för lite resurser. Däremot 

kan kraven från arbetsledaren i detta fall upplevas lägre och därmed möjliga att uppnå. Den andra 

stressorn är relaterad till mål som går att mäta, är konkreta och som ska uppnås inom snar framtid. 

När de här målen saknar meningsfull förankring med de mer långsiktiga målen förlorar de anställda 

motivation och de kortsiktiga målen blir till stressorer (Thylefors, 2008).   

4. Metod  

Studien kan beskrivas som en kvantitativ tvärsnittsstudie, då data har samlats in från ett flertal 

högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga vid 

ett tillfälle. Datainsamlingen har skett genom en kombination av webbenkät (se bilaga 4) 

och pappersenkät (se bilaga 5) för att studera upplevd psykosocial arbetsmiljö bland högstadielärare 

och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga och för att jämföra de 

två professionerna. Då studien har en utgångspunkt i tidigare forskning, teori och förförståelse samt 

utgår från forskningsfrågor istället för hypoteser är den explorativ till sin ansats och i sitt innehåll. 

Forskningsfrågorna, som presenterats inledningsvis, har formulerats utifrån teori och sedan testats 

empiriskt (Bryman, 2011). Valet föll på en användning av forskningsfrågor istället för hypoteser, då 

forskningsfrågor kan tänkas ge utrymme för ett mer utförligt och djupgående resonemang kring de 

resultat som framkommer. För att öka replikerbarheten, med andra ord möjliggöra en upprepning av 

undersökningen (Bryman, 2011), presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt och val 

nedan.  

4.1. Tillvägagångssätt 

4.1.1. Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som använts i studien är en enkät, varav webbenkät och pappersenkät 

kombinerats. Anledningen till att de kombinerades är dels för att det möjliggjorde ett utskick av 

enkäten utan geografiska begränsningar (Bryman, 2011) och dels för att öka svarsfrekvensen, då 

bortfallet vid webbaserade enkäter vanligtvis är högt (Jacobsen, 2012). En ytterligare anledning till 

att en webbenkät ansågs fördelaktig var för att det innebar att studiens respondenter8 lättare kunde 

lita på den anonymitet som utlovades (Bryman, 2011).  

                                                           
7 En stressor är ett samlingsnamn för yttre stimuli eller miljömässiga faktorer som har negativ inverkan på en individ. 

Konsekvenserna av att utsättas för stressorer kan yttra sig såväl fysiskt som psykiskt och socialt (Thylefors, 2008).   
8 Med respondent menas de individer som deltar i en kvantitativ studie och svarar på frågor (Jakobsson, 2011). 
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Det frågeformulär som använts för att samla in data är QPSNordic-34+, vilket är utformat för att 

mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet samt individers subjektiva åsikter gällande sitt 

arbete och den organisation de arbetar inom. QPSNordic-34+ är en kortversion av Nordic 

Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPSNordic) (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl & Ørhede, 2000b), vilket är ett längre frågeformulär som 

varit återkommande i nationella undersökningar som studerats (Tham, 2007; Tham & Meagher, 

2009). Antalet frågor i de båda formulären skiljer sig markant då den längre versionen består av 

ämnesområden som representeras av 123 frågor och den korta versionen av 44 frågor. Den version 

som användes består av några få frågor från i stort sett varje ämnesområde i den långa versionen. 

Tillägg av tre frågor har gjorts i QPSNordic-34+ och tre skalor som annars återfinns i den långa 

versionen har uteslutits (Dallner m.fl., 2000b).  

Frågeformuläret är uppdelat i två delar och inleds med frågor som rör demografiska9 variabler.  

Därefter följer ett avsnitt med resterande frågor rörande psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet. I och med att pappersenkät och webbenkät kombinerats har enkäternas layout sett olika 

ut. Webbenkäten utformades för att i största möjliga mån efterlikna pappersenkäten, men av tekniska 

skäl var det inte möjligt att göra dem identiska. Fråga A1-A7 i enkäten består av vad Bryman (2011) 

kallar personliga faktafrågor gällande bland annat födelseår, kön och yrkestitel. Frågorna som följer 

är slutna frågor med fasta svarsalternativ, vilket innebär att svaren på förhand är styrda och 

respondenterna tvingats välja ett alternativ (Jacobsen, 2012). De olika ämnesområden som berörs i 

QPSNordic-34+ kan definieras och beskrivas på olika sätt. I den aktuella studien kan de definitioner 

som skaparna till frågeformuläret använt anses väsentliga och de kommer därför presenteras. 

Frågorna 1-6 rör arbetskrav, vilket kan definieras som alla företeelser, förhållanden och villkor på 

en arbetsplats som kräver ett agerande eller en reaktion från den anställda. I det här sammanhanget 

betonas de psykiska och sociala faktorerna av arbetsmiljön och det är den anställdas subjektiva 

bedömning av arbetskraven som är i fokus (Dallner m.fl., 2000b). Frågorna 7-9 handlar om 

rollförväntningar och enligt Dallner m.fl. (2000b) kan det relateras till såväl arbetsmiljö som 

stressreaktioner. I QPSNordic mäts rollförväntningar i form av frågor rörande rollkonflikt och 

rollförväntan (ibid). Nästa ämnesområde, kontroll i arbetet, representeras av fråga 10-13 i formuläret 

och kan beskrivas som den anställdas objektiva eller upplevda självständighet och möjlighet att 

kontrollera, reglera, styra och fatta beslut om arbetet (ibid). De två följande frågorna, 14 och 15, 

berör förutsägbarhet i arbetet. Det handlar om huruvida den anställda har möjlighet att på förhand 

se vilken utveckling och vilka krav som är att vänta på arbetsplatsen (ibid). Fråga 16 handlar om 

skicklighet i arbetet, vilket kan hänföras till den anställdas uppfattning om att dennes ansträngningar 

leder till ett positivt och önskvärt resultat (ibid). Några av de frågor som följer, närmare bestämt 17-

19, 22 och 30, berör ämnet socialt stöd. Det kan definieras som de resurser som närstående kan bidra 

med till förmån för en enskild individ. Det är en mellanmänsklig process som beror av egenskaper 

hos både den som stöttar och den som tar emot stödet (ibid). Nummer 20 och 21 handlar om 

ledarskap vilket enligt Dallner m.fl. (2000b) har definierats på ofantligt många vis, bland annat som 

ett sätt att bedriva inflytande, ett tillvägagångssätt vid övertalning och ett instrument för att uppnå 

mål. Författarna menar att ledarskap är relevant vid studier kring psykosocial arbetsmiljö då ledare 

ofta är förmedlare av arbetsegenskaper. I QPSNordic handlar frågorna kring det om huruvida 

                                                           
9 Demografi handlar om befolkningslära och grundläggande variabler kan exempelvis vara ålder, kön och civilstånd 

(Hoem, u.å.). 
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ledarskapet är stärkande och rättvist (ibid). Frågorna 23-25, 28-29 och 31-34 gäller 

organisationskultur och de ämnen och områden som ansågs relevanta gällande organisationskultur 

var bland annat det sociala klimatet i organisationen, innovationer i klimatet och jämställdhet (ibid). 

Frågorna 26 och 27 handlar om grupparbete, vilket i frågeformuläret hänförs till hur väl 

gruppmedlemmarna klarar av att lösa problem och fördela arbetet sinsemellan. Fokus ligger på 

sammanhållning i gruppen, flexibilitet och problemlösning (ibid). De tre tilläggsfrågorna som finns 

med i den korta versionen, närmare bestämt fråga 35, 36 och 37, handlar om arbetsengagemang, 

arbetstillfredsställelse och stress (ibid). Den definition av arbetsengagemang som författarna till 

frågeformuläret använt överensstämmer med Kanungos (1982). Arbetsengagemang kan beskrivas 

som hur den anställdas kognitiva tillstånd hänförs till dennes psykiska identifikation med arbetet. 

En hög grad av ett sådant engagemang innebär att arbetet är en mycket viktig del av den anställdas 

identitet och självbild medan en låg grad tyder på att arbetet inte är den mest väsentliga delen när 

det gäller mål i livet (Dallner m.fl., 2000b). Arbetstillfredsställelse kan enligt Spector (1997) handla 

om den anställdas tillfredställelse gällande arbetet, men även på ett mångfacetterat vis hänföras till 

attityder gällande olika källor till tillfredställelse i arbetet. Vidare kan sägas att arbetstillfredsställelse 

innefattar ett flertal faktorer på både enskild, organisatorisk och miljömässig nivå (Dallner m.fl., 

2000b). Avslutningsvis definieras stress som situationer då individen upplever känslor av spänning, 

rastlöshet, nervositet, orolighet eller sömnsvårighet på grund av tankar på problem (ibid). 

4.1.2. Genomförande 

Vissa respondenter tilldelades enkäten genom att ansvariga rektorer eller sektionschefer10 

vidarebefordrade ett informationsbrev innehållande länken till webbenkäten, medan andra fick 

enkäten i pappersform vid ett besök. Besöken gjordes under verksamheternas arbetsplatsträffar då 

respondenterna var samlade. De fick muntlig och skriftlig information kring studiens syfte och 

tillvägagångssätt varefter de besvarade enkäten. Förutsättningarna vid samtliga besök var relativt 

lika, då det var många respondenter samlade i en och samma lokal. Den tid som avsatts för enkäten 

var vid alla tillfällen begränsad på grund av att de anställda hade andra arbetsuppgifter som väntade. 

Vid ifyllandet av enkäten var respondenterna placerade vid bord som fanns att tillgå i de lokaler där 

arbetsplatsträffarna ägde rum, vilket innebär att de inte satt enskilt och ostört. Insamlandet av 

pappersenkäterna gick till på ett sådant sätt att uppsatsförfattarna tog emot de besvarade enkäterna 

utan att titta på dem och de placerades direkt i en mapp tillsammans. På så sätt har enskilda personer 

inte kunnat hänföras till en enskild enkät. Webbenkäten, i vilken full anonymitet utlovades, kunde 

besvaras under perioden 7-27 april, 2015. Cirka en vecka innan enkäten skulle avslutas fick ansvarig 

inom respektive verksamhet ett mail där de ombads att påminna de anställda om att besvara enkäten, 

detta för att minimera eventuellt bortfall. För att också minimera risken för att en och samma person 

besvarade samma webbenkät vid flera tillfällen (Daneback & Månsson, 2008) låstes deltagarnas 

webblärarsessions-ID i inställningarna för webbenkäten. Ett fel i ett av svarsalternativen till fråga 5 

i webbenkäten uppmärksammades efter ett mail från en respondent. Ett misstag har skett i 

tillverkandet av webbenkäten, där det sista svarsalternativet felaktigt lyder mycket ofta eller aldrig 

istället för mycket ofta eller alltid. Det beslutades att frågan skulle utelämnas helt och hållet i 

                                                           
10 Ansvariga för de olika barn- och ungdomssektionerna inom Socialtjänsten benämns på olika sätt och i studien används 

genomgående beteckningen sektionschef.  
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analysen, då eventuell felaktig påverkan på resultatet inte kunde uteslutas och då Cronbach’s alfa 

inte förändrades märkvärt. 

4.1.3. Urval  

För att samla in tillräckligt många enkäter under en begränsad tid tillämpades ett 

bekvämlighetsurval. Urvalsmetoden innebär att studiens deltagare bestått av sådana personer som 

varit tillgängliga för uppsatsförfattarna och urvalet har flertalet svagheter som bör beaktas. Dessa 

svagheter diskuteras i det senare avsnittet metoddiskussion. Trots detta var urvalsmetoden den metod 

som ansågs mest tillämplig med tanke på de aktuella professionernas pressade arbetssituation och 

svårigheterna i att få dem att delta. Studiens urvalsstorlek har varit beroende av tidsaspekten 

(Bryman, 2011). Utifrån att tidsåtgången för studien varit begränsad till tio veckor har urvalets 

storlek kommit att påverkas.  

En första kontakt togs med rektorer och sektionschefer för att ge ut en förfrågan om verksamheternas 

deltagande. Då målet i studien var att samla in minst 50 enkäter från vardera profession kontaktades 

verksamheter som geografiskt sett låg nära Jönköpings kommun och där det ansågs finnas större 

chans att dela ut och samla in enkäterna vid ett tillfälle. Vid det valda tillvägagångssättet förväntades 

en högre svarsfrekvens jämfört med om enkäten endast skickades ut via webben, eftersom 

svarsprocenten vid webbenkäter tenderar att bli låg (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012) och att det kan 

ta tid att få tillbaka enkäterna då en stor andel väljer att inte svara direkt (Jacobsen, 

2012).  Majoriteten av de verksamheter som valde att medverka efterfrågade dock en webbaserad 

enkät, vilket bidrog till att insamlingen av data i vissa avseenden förändrades. Besök gjordes endast 

hos tre av de deltagande verksamheterna.  

På grund av svårigheter att finna socialsekreterare som ansåg sig ha tid och möjlighet att ställa upp 

förmodades en bit in i datainsamlingsprocessen att antalet enkätsvar från yrkesgruppen inte skulle 

uppnå minimumgränsen. För att öka sannolikheten att samla in tillräckligt många enkäter 

kontaktades fler socialtjänstkontor i andra kommuner runt om i landet. Bland annat kontaktades 

kommuner som saknade universitet, med förhoppningen om att de inte skulle vara lika hårt belastade 

gällande undersökningar bedrivna av socionomstudenter, samt stora kommuner och kommuner som 

uppsatsförfattarna hade en personlig koppling till. Samtliga verksamheter som kontaktats redovisas 

i tabellen nedan.   

Tabell 1. Översikt över kontakter som tagits i studien. 

 

Försök att kontakta totalt 20 socialtjänstkontor i Sverige gjordes, varav 14 besvarade telefonsamtal 

eller mail och tillfrågades om de ville medverka i studien. De sex verksamheter som inte svarade 

söktes flertalet gånger per telefon och mail utan resultat. Av de 14 socialkontor som kontakt 

upprättats med avböjde tre stycken direkt. Resterande elva visade intresse och fick i och med det 

mer information om studien. Slutligen förlorades kontakten med två socialtjänstkontor och nio valde 

 Försök att 

kontakta  

Svarade 

ej 

Besvarade 

samtal/mail 

Valde att 

medverka 

Avböjde Förlorad 

kontakt  

Socialtjänstkontor 20 6 14 9 3 2 

Högstadieskolor 12 2 10 5 4 1 
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att delta. Angående den andra yrkesgruppen i studien försökte kontakt upprättas med tolv 

högstadieskolor. Av dem var det två skolor, som trots återupprepade försök, inte besvarade varken 

mail eller telefonsamtal. Med tio skolor etablerades kontakt och de fick förfrågan om att delta i 

studien. Av de tillfrågade valde fem att medverka, fyra avböjde och en uteblev i kontakten. Efter att 

kontakt upprättats skickades eller delades enkäterna ut till ett antal respondenter i de verksamheter 

som valde att medverka. I nedanstående tabell presenteras en översikt av de antal enkäter som utgått 

och inkommit.  

 Tabell 2: Översikt över antalet utskickade, utdelade och inkomna enkäter. 

N=144 

105 socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga har vidarebefordrats 

webbenkäten. Inga pappersenkäter har delats ut till den här yrkesgruppen. 53 högstadielärare har 

haft möjlighet att besvara webbenkäten och ytterligare 69 har tilldelats pappersenkäten, vilket 

innebär att totalt 122 lärare har givits möjlighet att delta i studien. Sammanlagt har 227 personer 

från båda yrkesgrupperna haft möjlighet till deltagande. Som tidigare nämnts var målet i studien att 

samla in minst 50 enkäter från vardera profession. I och med att antalet som haft en chans att delta 

överstiger målet har ett eventuellt bortfall beaktats, vilket är ett vanligt problem vid tvärsnittsstudier 

(Bryman, 2011).  

Totalt valde 144 respondenter av sammanlagt 227 tillfrågade personer att delta, varav 65 var 

socialsekreterare (45 procent) och 79 högstadielärare (55 procent). Det innebär att undersökningens 

bortfall uppgår till 63 procent. Eftersom webbenkäterna skickats ut via rektorer och sektionschefer 

har ingen information om egenskaper för bortfallande respondenter erhållits. Med andra ord är antal 

och procent den enda information om bortfallet som kunnat utläsas och en kontroll av hur bortfallet 

skiljer sig från respondenterna har inte kunnat genomföras (Bryman, 2011). Vidare har en del av 

studiens 144 respondenter inte besvarat vissa frågor i frågeformuläret och därmed förekommer 

internt bortfall vars spridning varierat mellan 1-13 för samtliga frågor i studien. De interna bortfallen 

har uppstått till följd av att respondenterna antingen missat frågan eller valt att inte besvara den 

(Bryman, 2011).  

4.1.4. Databearbetningsmetod 

Data har sammanställts och bearbetats med dataprogrammet Stastistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version nummer 21. Inför statistiska analyser har ett antal frågor spegelvänts, 

närmare bestämt fråga 1-4, 9, 15, 25, 30-32 och 37, i syfte att erhålla rätt riktning i frågorna inom 

respektive faktor och därmed motverka felaktiga värden. Då instruktionerna för vilka frågor som 

bör vändas i frågeformuläret varit knapphändiga (Dallner m.fl., 2000a) har en person som är van vid 

att arbeta med frågeformuläret rådfrågats och kontrollerat att rätt frågor vänts. Som tidigare nämnts 

är frågorna i den långa versionen av frågeformuläret QPSNordic indelat i ämnesområden. I 

QPSNordic-34+ är endast några frågor från varje ämnesområde representerade (Dallner m.fl., 

2000b). För att ta reda på vilka frågor som hör till de olika ämnesområdena har frågorna i den korta 

versionen kontrollerats gentemot den långa. Därefter har Cronbach’s alfa testats på frågorna 

 Utlämnade 

pappersenkäter 

Utskickade 

webbenkäter 

Insamlade 

pappersenkäter 

Insamlade 

webbenkäter 

Socialsekreterare  105  65 

Högstadielärare 69 53 65 14 
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tillhörande de olika ämnesområdena i den korta versionen. Fyra frågor är enskilda och kunde därmed 

inte testas med Cronbach’s alfa. Index har sedan skapats baserat på de ämnesområden som 

representeras av två eller fler frågor. Därefter har alla index och de enskilda frågornas fördelning 

testats med hjälp av histogram, vilka visade att de var normalfördelade.  

Två olika statistiska tester har gjorts för att kontrollera den statistiska signifikansen i den här studien, 

närmare bestämt oberoende T-test och Mann-Whitney’s U-test. Det parametriska11 oberoende T-

testet valdes utifrån att det är oberoende av stickprovets storlek och lämpar sig vid en jämförelse av 

två grupper med normalfördelade variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen. 2010; Ejlertsson, 

2003; Portney & Watkins, 2014). Det oberoende T-testet resulterade i p-värden som jämfördes med 

studiens fastställda statistiska signifikansnivå, vilken är p < 0,05. Det anses vara en acceptabel 

signifikansnivå inom samhällsforskningen som innebär att risken att påvisa felaktiga samband är 

fem på hundra (Bryman, 2011; Edling & Hedström, 2003). Eftersom de enskilda frågorna inte kunde 

grupperas i index tillhör de ordinalskalenivå och ett oberoende T-test var därmed inte tillämpbart. 

Istället testades frågorna med hjälp av det icke-parametriska12 Mann-Whitney’s U-test, vilket också 

resulterade i ett p-värde som jämfördes med signifikansnivån (Ejlertsson, 2003). En jämförelse 

mellan signifikansnivån och p-värdet visar om nollhypotesen stämmer eller kan förkastas (Edling & 

Hedström, 2003). I den aktuella studien säger nollhypotesen att det inte finns någon skillnad mellan 

socialsekreterarnas och högstadielärarnas uppfattningar. Den ställs emot en mothypotes, som istället 

säger att det finns en skillnad i deras uppfattningar.  Nollhypotesen förkastas i de fall p-värdet för 

indexet är lägre än signifikansnivån och slutsatsen dras att det föreligger en skillnad. För de index 

där p-värdet är högre än den fastställda signifikansnivån kan nollhypotesen inte förkastas och en 

sådan slutsats kan därmed inte dras (Ejlertsson, 2003). 

Avslutningsvis kan sägas att frekvenstabeller, centralmått, spridningsmått, diagram och Cronbach’s 

alfa är de univariata13 analyser som gjorts. De bivariata14 sambandsanalyser som genomförts är 

oberoende T-test, Mann-Whitney’s U-test och Pearson Correlation. Genom det här har data 

bearbetats och analyserats och därmed bidragit med en övergripande bild av materialet.  

4.1.5. Validitet 

Ett av det kanske viktigaste kriterierna inom forskning är validitet, som handlar om i vilken mån en 

eller flera indikatorer som framtagits i avsikt att mäta ett begrepp i själva verket mäter det som 

avsikten var att mäta. Det finns olika former av validitet som rör studiers samlade fynd, bland annat 

intern och extern (Bryman, 2011), vilka kommer diskuteras i avsnittet metoddiskussion. Vidare finns 

olika sätt att fastställa validiteten för vart och ett av de mått som ingår i studien, till exempel genom 

prediktiv validitet och begreppsvaliditet (Bryman, 2011). Valideringen av originalversionen 

QPSNordic skedde i två datainsamlingsomgångar, varav den första gjordes för att undersöka 

formulärets faktorstruktur och för att skapa skalor. Nästföljande datainsamling gjordes för att pröva 

begreppsvaliditet, kriterievaliditet och prediktiv validitet hos skalorna. En strukturekvationsmodell 

användes för att studera originalversionen av frågeformulärets huvudsakliga strukturella delar. 

                                                           
11 Parametriska test är tillämpbara på normalfördelade variabler (Ejlertsson, 2003). 
12 Test som inte förutsätter kunskap kring variabelns fördelning kallas icke-parametriska (Ejlertsson, 2003).  
13 Univariat analys undersöker en variabels egenskaper gällande fördelning, centralmått och spridningsmått (Djurfeldt 

m.fl., 2010).  
14 Bivariat analys undersöker samband och relationen mellan två variabler (Djurfeldt m.fl., 2010). 
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Enligt forskarna påvisade modellen en mycket tillfredsställande anpassning (goodness of fit) till den 

inhämtade datan (se Dallner m.fl., 2000a, s. 11). För att kontrollera kriterievaliditeten använde 

forskarna multipla utfall, som exempelvis motivation och indikatorer på arbetstillfredsställelse, 

varvid de kom fram till att skalorna i frågeformuläret hade höga laddningar från de använda 

indikatorerna vilket enligt dem påvisar god validitet (se Dallner m.fl., 2000a, s. 12-13). Dock 

upptäcktes att den kvalitetsprövning gällande validitet och reliabilitet som gjorts för 

originalversionen inte är direkt överförbar till QPSNordic-34+ eftersom frågeformuläret endast 

består av några utvalda frågor från de olika ämnesområdena i originalversionen, samt tre 

tilläggsfrågor (Skogstad, Knardahl, Lindström, Elo, Dallner, Gamberale, Hottinen, & Ørhede, 

2001). Att det ursprungliga frågeformuläret är väl validerat, och frågorna tidigare har använts av 

forskare inom området, talar dock för att frågorna i den kortare versionen också ska ha relativt god 

validitet.  

4.1.6. Reliabilitet 

Intern- och extern validitet utgör tillsammans med reliabilitet den totala validiteten i en 

undersökning (Jacobsen, 2012). Tre sätt att kontrollera reliabiliteten i en studie är genom intern 

konsistens, stabilitet och interbedömarreliabilitet, varav den interna konsistensen kommer diskuteras 

vidare i avsnittet metoddiskussion då det är det mått på reliabilitet som är aktuellt i studen. Intern 

konsistens handlar om överensstämmelse mellan de ingående frågorna i en indexskala. Det mått som 

använts för att mäta den interna konsistensen i studiens olika index är Cronbach’s alfa (α), vilket 

mäter om frågorna i indexen har en inre överensstämmelse (Bryman, 2011). Måttets koefficent kan 

variera mellan 0 och 1 där värdet 1 tyder på en perfekt intern reliabilitet och 0 innebär att det inte 

finns någon inre konsistens över huvud taget (Bryman, 2011). Vid analyser på individnivå 

eftersträvas vanligtvis α > 0,70 men vid analyser mellan två grupper kan α > 0,50 anses acceptabelt 

(Streiner, Norman & Cairney, 2015). I tabellen nedan visas i vilken mån frågorna som tillhör de 

olika indexen i frågeformuläret samverkar i mätningen av de olika områdena av psykosocial 

arbetsmiljö (Jakobsson, 2011).  

 Tabell 3: Översikt över studiens index, tillhörande frågor och dess antal samt Cronbach’s alfa.  

 α = Cronbach’s alfa 

Som framgår av tabell 3 har indexen ledarskap, organisationskultur och grupparbete 

tillfredsställande värden enligt Cronbach’s alfa. Kontroll i arbetet har alfa som är acceptabelt för att 

Ämnesområden/index Frågor Antal frågor α 

Arbetskrav 1, 2, 3, 4, 6 5 0,46 

Rollförväntningar 7, 8, 9 3 0,49 

Kontroll i arbetet 10, 11, 12, 13 4 0,66 

Förutsägbarhet i arbetet 14,15 2 0,25 

Socialt stöd 17, 18,19, 22, 30 5 0,48 

Skicklighet i arbetet 16 1  

Ledarskap 20, 21 2 0,79 

Organisationskultur 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 9 0,73 

Grupparbete 26, 27 2 0,68 

Arbetsengagemang 35 1  

Arbetstillfredsställelse 36 1  

Stress 37 1  
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undersöka skillnader på gruppnivå, medan rollförväntningar, socialt stöd och arbetskrav tangerar 

denna nivå, men ligger strax under. De kommer användas, men hänsyn kommer tas till den relativt 

låga konsistensen i tolkningarna av resultaten. Förutsägbarhet i arbetet däremot har ett mycket lågt 

alfa-värde som antyder något mer allvarligt problem i reliabiliteten. Det är tänkbart att de låga 

värdena som tangerar acceptabel nivå kan förklaras av att skalan har för få frågor (Streiner m.fl., 

2015). Den mer extremt låga nivån kan tyda på något annat fel med någon frågas formulering. Låg 

reliabilitet riskerar framför allt att leda till typ-2-fel, med andra ord att samband inte upptäcks trots 

att de finns i verkligheten (Djurfeldt m.fl., 2010).  

4.1.7. Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) finns fyra grundläggande etiska principer, information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande, vilka har genomsyrat denna studie. Informationskravet har uppnåtts 

genom att deltagarna i studien fått information kring studiens syfte och vetskap om att deras 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under processen. Ett skriftligt 

informationsbrev distribuerades först via mail till ansvarig inom respektive verksamhet. 

Informationsbreven anpassades utefter om de skulle mailas ut till rektorer och sektionschefer, för en 

första information kring studien (se bilaga 1), eller om de istället skulle vidarebefordras direkt till 

respondenterna (se bilaga 2 och 3). Hur deltagarna fick ta del av informationsbrevet baserades på 

huruvida de besvarade den webbaserade enkäten eller om enkäten delades ut i pappersform. De 

verksamheter och respondenter som besöktes fick information kring studien både muntligt och 

skriftligt, medan de som besvarade enkäten på webben enbart fick informationen skriftligt. 

Samtyckeskravet består i att respondenterna själva haft rätten att besluta om sitt deltagande. Via 

mail- eller telefonkontakt med rektorer och sektionschefer har ett första samtycke inhämtats antingen 

skriftligt eller muntligt. Cheferna var alltså de som först gav tillåtelse till verksamheternas 

deltagande och sedan har varje enskild respondent haft möjlighet att själv avgöra om de vill delta, 

och med utgångspunkt i det anses kravet på samtycke vara uppfyllt (Bryman, 2011). Dock kan 

beaktas att samtycket kan ifrågasättas i de fall verksamheterna besökts personligen då 

respondenterna möjligtvis känt sig tvungna att delta. Vid utskick av enkäterna ansågs samtycket 

vara uppfyllt vid en besvarad och återsänd enkät (Daneback & Månsson, 2008).  

Vidare innebär kravet på konfidentialitet att studiens material behandlas så att obehöriga inte kan ta 

del av det, vilket har säkerställts genom att data som samlats in enbart hanterats och sammanställts 

av uppsatsförfattarna. Materialet har också behandlats på ett sådant sätt att ingen enskild person kan 

identifieras i den färdiga uppsatsen (Daneback & Månsson, 2008). Full anonymitet har utlovats i de 

fall respondenterna besvarat enkäten på webben, vilket dock inte var möjligt i de fall då 

verksamheterna besöktes. I informationsbrevet till studien tydliggjordes att återkoppling på 

gruppnivå inte var möjlig och att deltagarna endast kunde få tillgång till den slutliga rapporten och 

de övergripande yrkesjämförelserna eftersom det annars fanns risk för att enskilda personer och 

arbetsgrupper skulle kunna urskiljas. Det insamlade materialet har endast använts för studiens 

vetenskapliga syfte vilket innebär att även nyttjandekravet uppfyllts (Bryman, 2011). 

Frågorna i studien fokuserar på arbetsmiljö och arbetsrelationer, vilka inte hör till känsliga 

personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), fortsatt förkortat PUL, och faller 

därmed inte under Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 

fortsatt förkortad EPL. En fråga i frågeformuläret, närmare bestämt fråga 37, handlar om stress och 
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tangerar därmed hälsa. Det som gjort att frågan angående stress inte har bedömts falla under EPL är 

att det inte avser stress i allmänhet och definitivt inte svårare begrepp som post-traumatisk stress 

och liknande, utan fortfarande har fokus på själva arbetssituationen, snarare än den enskilda 

personen. Det här upptäcktes dock först efter datainsamlingen och Forskningsetiska kommittén 

borde möjligen ha prövat saken. En ytterligare anledning till att studien troligtvis inte faller under 

EPL är att data som samlats in i största möjliga mån samlats in anonymt, vilket beskrivits i det 

tidigare avsnittet genomförande.  

 

I slutet av informationsbrevet finns en formulering som lyder ”Tack för att Du väljer att delta i vår 

undersökning”. Vid kontakt med ordförande i Forskningsetiska kommittén på Hälsohögskolan i 

Jönköping har i efterhand uppmärksammats att denna typ av formulering inte är acceptabel enligt 

forskningsetik mening då det innebär en begränsning av frivilligheten. 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat i förhållande till studiens syfte, närmare bestämt att undersöka hur 

högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga 

uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare redovisas identifierade likheter och skillnader. Data 

kommer redovisas med hjälp av tabeller, en korrelationsmatris, diagram och förtydligande text.  

5.1. Ålder och könsfördelning 

Inledningsvis kan sägas att åldersspannet i studien varierar mellan 22 och 65 år och att medelåldern 

uppgår till 41 år. I tabellen nedan redogörs för könsfördelningen i de två undersökningsgrupperna i 

antal och procent. Totalt besvarades enkäten av majoriteten kvinnor, närmare bestämt 76 procent.  

Tabell 4: Översikt över könsfördelningen mellan yrkesgrupperna. 

 

 

N=144 

I tabell 4 tydliggörs att majoriteten inom de båda yrkesgrupperna är kvinnor. Bland 

socialsekreterarna utgör kvinnor 83 procent och bland högstadielärarna 71 procent. Resultatet tyder 

på att urvalet i studien stämmer någorlunda överens med hur den övergripande könsfördelningen ser 

ut inom de olika professionerna (Viberg m.fl., 2015).  

5.2. Medelvärden och p-värden  

I tabellen nedan redogörs för hur de två yrkesgruppernas skattningar fördelar sig kring de olika 

indexens medelvärden. Medelvärdena är de värden som erhålls vid en summering av 

yrkesgruppernas skattningar som därefter divideras med antalet respondenter (Bryman, 2011). 

Standardavvikelser, de värden som avgör hur mycket yrkesgruppernas skattningar avviker från 

 Man Kvinna 

 Antal Procent Antal Procent 

Socialsekreterare 11 17 54 83 

Högstadielärare 23 29 56 71 
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medelvärdet (Eliasson, 2013), för respektive yrkesgrupp och index går även att utläsa. Ju högre 

värdet är desto större spridning finns mellan respondenternas svar (Eliasson, 2013). Vidare 

presenteras p-värden för studiens olika index och samtliga värden i tabell 5 har framtagits med hjälp 

utav oberoende T-test och Mann-Whitney´s U-test. Den signifikansnivå som fastställts i studien är 

som tidigare nämnts p < 0,05 och ur tabellen går att utläsa att knappt hälften av alla index har ett p-

värde som är lägre än den fastställda signifikansnivån, det vill säga att statistiskt signifikanta 

skillnader har erhållits.  

Tabell 5: Översikt över medelvärden och standardavvikelser för studiens olika index och respektive 

profession samt p-värden från oberoende T-test och Mann-Whitney’s U-test. 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; mean = medelvärde; Std. D = standardavvikelse; 1 står för 

genomsnittlig rangrumma (Mean rank); a) står för p-värden framtagna med hjälp av Students t-test för 

oberoende grupper; b) står för p-värden framtagna med hjälp av Mann-Whitney’s U-test.  

Arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i arbetet och socialt stöd är de index 

vars p-värden är lägre än signifikansnivån. Värdena för de nämnda indexen ligger mellan 0,000 och 

0,033 och därmed förkastas nollhypotesen och mothypotesen antas, som säger att det finns en 

statistiskt signifikant skillnad (Ejlertsson, 2003). Ledarskap, organisationskultur och grupparbete 

är index där p-värdena överstiger signifikansnivån och ligger mellan 0,072 och 0,059. I och med de 

höga värdena finns det ingen statistiskt signifikant skillnad och det är större risk för att det är 

slumpen som avgör (Edling & Hedström, 2003). Det innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. 

Skicklighet i arbetet, arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och stress är de index som endast 

innehåller en fråga och p-värdena för dem kan utläsas under Mann Whitney’s U-test i tabellen. P-

värdena för de enskilda frågorna hamnade mellan 0,447 och 0,950, vilket också överstiger studiens 

 Högstadielärare Socialsekreterare  

Ämnesområden/Index Mean  Std. D Mean Std. D P (2-tailed) 

Arbetskrav 3,25 0,48 2,98 0,45 a) 0,001*** 

Rollförväntningar 3,78 0,67 3,52 0,68 a) 0,020** 

Kontroll i arbetet 2,66 0,67 3,16 0,67 a) 0,000*** 

Förutsägbarhet i arbetet 3,43 0,89 2,92 0,80 a) 0,000*** 

Socialt stöd 3,77 0,48 3,95 0,56 a) 0,033* 

Ledarskap 2,97 0,98 3,26 0,94 a) 0,072 

Organisationskultur 3,68 0,74 3,62 0,56 a) 0,590 

Grupparbete 4,13 0,65 4,28 0,62 a) 0,186 

Arbetsengagemang1 71,18  70,78  b) 0,447 

Arbetstillfredsställelse1 73,32  68,28  b) 0,950 

Stress1 71,38  72,75  b) 0,839 

Skicklighet i arbetet1 73,10  70,68  b) 0,684 
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signifikansnivå och därmed finns ingen statistisk signifikant skillnad. Senare i resultatet presenteras 

endast enskilda frågors resultat från de index som har ett statistiskt signifikant p-värde.   

Vidare visar tabellen medelvärden och standardavvikelser för de olika professionernas skattningar. 

För indexet arbetskrav är medelvärdet för högstadielärarna 3,25 och standardavvikelsen 0,48. 

Motsvarande värden för socialsekreterarna är 2,98 och 0,45. I det här fallet kan utläsas att det inte 

finns någon skillnad mellan de båda yrkesgruppernas skattningar kring medelvärdet. 

Rollförväntningar resulterade i ett medelvärde på 3,78 och en standardavvikelse på 0,67 för 

högstadielärarna. Socialsekreterarnas medelvärde för indexet hamnade på 3,52 och 

standardavvikelsen på 0,68, vilket innebär att det inte heller här finns någon skillnad i hur de båda 

yrkesgruppernas skattningar skiljer sig från deras respektive medelvärden. När det kommer till 

indexet kontroll i arbetet är högstadielärarnas medelvärde 2,66 och standardavvikelsen 0,67 medan 

socialsekreterarnas medelvärde är 3,16 och standardavvikelsen 0,67. Högstadielärarnas medelvärde 

för indexet förutsägbarhet i arbetet är 3,43 och standardavvikelsen 0,89. Motsvarande värden för 

socialsekreterarna är 2,92 respektive 0,80. Det sista indexet som kommer beröras är socialt stöd, i 

vilket högstadielärarna har ett medelvärde på 3,77 och en standardavvikelse på 0,48. 

Socialsekreterarnas medelvärde och standardavvikelse för indexet är 3,95 och 0,56. Medelvärden 

och standardavvikelser för resterande index kommer inte belysas då de inte uppnått p-värden som 

visar på statistisk signifikans.  

5.3. Korrelationsmatris 

Samvariationer (Pearson Correlation) mellan undersökningens index presenteras i nedanstående 

korrelationsmatris. Tabell 6 visar vilka index som korrelerar med varandra samt i vilken grad och 

riktning. Värdena för Pearson Correlation (r) kan vara både positiva och negativa och variera mellan 

0, vilket innebär att inget samband föreligger, och 1 som istället tyder på ett perfekt samband 

(Bryman, 2011).  
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Tabell 6: Översikt över korrelationer (r) mellan studiens index.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Arbetskrav r -        

p         

2. Rollförvänt-

ningar 

r 0,46** -       

p 0,000        

3. Kontroll i 

arbetet 

r 0,20* 0,32** -      

p 0,018 0,000       

4. Förutsägba-

rhet i arbetet 

r 0,20* 0,35** 0,06 -     

p 0,020 0,000 0,456      

5. Socialt stöd r 0,28** 0,31** 0,42** 0,08 -    

p 0,001 0,000 0,000 0,352     

6. Ledarskap r 0,14 0,21* 0,36** 0,14 0,63** -   

p 0,107 0,013 0,000 0,105 0,000    

7.Organisation-

skultur 

r 0,29** 0,32** 0,19* 0,20* 0,38** 0,24** -  

p 0,000 0,000 0,023 0,016 0,000 0,004   

8. Grupparbete r 0,16 0,20* 0,10 0,11 0,34** 0,20* 0,30** - 

p 0,063 0,017 0,236 0,201 0,000 0,017 0,000  

** korrelationen är signifikant på nivå 0,001 (2-tailed); * korrelationen är signifikant på nivå 0,005 (2-

tailed); p = Sig (2-tailed); r = Pearson Correlation.  

Analysen av den deskriptiva statistiken visar att alla korrelationer mellan studiens index är positiva, 

med andra ord att höga värden för varje index följs av höga värden för det index samvariationen 

testas mot (Jacobsen, 2012). Korrelationsmatrisen tyder på att det finns signifikanta samband mellan 

några av studiens index. Den starkaste korrelationen som går att utläsa ur tabellen är mellan socialt 

stöd och ledarskap (r = 0,63). Det antyder att det sociala stödet rimligen följer med ett gott ledarskap. 

Rollförväntningar korrelerar relativt högt med arbetskrav (r = 0,46). Det innebär att respondenter 

som vet vad som krävs av dem, anser att det finns klart definierade mål i arbetet och inte anser att 

det ställs oförenliga krav på dem samtidigt svarar att deras arbetsmängd inte är så ojämnt fördelad 

att arbetet hopar sig. Vidare upplever dessa respondenter att de inte har för mycket att göra, att deras 

arbetsuppgifter inte är för svåra och att de inte heller kräver mer utbildning. De upplever också 

positiva utmaningar i arbetet. Kontroll i arbetet korrelerar högst med rollförväntningar, men även 

svagt med arbetskrav.  Förutsägbarhet i arbetet korrelerar måttligt med rollförväntningar och svagt 

med arbetskrav. Vidare visade sig socialt stöd korrelera ganska högt med kontroll i arbetet (r = 

0,42). Det innebär att de respondenter som upplever sig få stöd från kollegor och chefer, 

uppskattning från sin närmsta chef, stöd från vänner och familj samt inte lagt märke till störande 

konflikter mellan arbetskamrater samtidigt upplever sig kunna påverka mängden arbete och i vilken 

takt det ska utföras. De nämnda respondenterna upplever även att de själva kan bestämma när de 

ska ta en paus och att de kan påverka beslut som är viktiga för arbetet. Vidare korrelerade socialt 

stöd måttligt med rollförväntningar och svagt med arbetskrav. Ledarskap, organisationskultur och 
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grupparbete är index som inte påvisat statistiskt signifikanta skillnader och de kommer därför inte 

presenteras.  

5.4. Arbetskrav 

För att analysera respondenternas svar på enskilda frågor från studiens olika index har stapeldiagram 

tagits fram med hjälp utav SPSS, vilka presenteras i följande del av resultatet.  Nedan presenteras 

resultat från två enskilda frågor tillhörande indexet arbetskrav. Frågorna berör kvantitativa 

arbetskrav och arbetsuppgifternas svårigheter. Resultaten tyder på att det både förekommer likheter 

och skillnader i professionernas uppfattningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1  N=139   

Sammanlagt 139 respondenter har svarat på frågan om de har för mycket att göra och likheter i de 

olika professionernas uppfattningar kan urskiljas. Diagram 1 visar att både socialsekreterarna och 

högstadielärarna upplever att de har för mycket att göra. Mer än hälften av respondenterna inom 

båda yrkesgrupperna uppgav att de mycket ofta eller alltid alternativt ganska ofta ansåg sig ha för 

mycket att göra. Endast 3 procent av både socialsekreterarna och högstadielärarna svarade att de 

mycket sällan eller aldrig har en för omfattande arbetsbörda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2  N=142 
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Studiens resultat angående i vilken utsträckning yrkesgrupperna upplever arbetsuppgifterna som för 

svåra pekar mot att de båda i relativ stor utsträckning upplever sig kunna bemästra sina 

arbetsuppgifter. I diagram 2 kan dock utläsas att högstadielärarna mer sällan än socialsekreterarna 

upplever att deras arbetsuppgifter är för svåra. Av socialsekreterarna svarade 46 procent att 

arbetsuppgifterna ibland är för svåra medan motsvarande procent för högstadielärarna är 20. Utifrån 

diagrammet kan även utläsas att högstadielärarna, 77 procent, i större utsträckning än 

socialsekreterarna, 46 procent, upplevde att deras arbetsuppgifter ganska sällan eller mycket sällan 

eller aldrig är för svåra för dem. 

5.5. Rollförväntningar 

I nästföljande diagram visas respondenternas svar på två av frågorna rörande upplevelsen av 

förväntningar kring yrkesrollen. Rollförväntningarna har delvis mätts genom att tillfråga 

respondenterna i vilken utsträckning de vet vad som krävs av dem och huruvida de upplever 

motstridiga krav.  

 
Diagram 3  N=142     

Av sammanlagt 144 respondenter valde 142 personer att besvara huruvida de vet precis vad som 

krävs av dem i arbetet. I diagram 3 tydliggörs att högstadielärarna är den yrkesgrupp i studien som 

i större utsträckning vet vad som krävs av dem. Samtidigt tyder resultatet på att även 

socialsekreterarna till största del har vetskap om vad som förväntas av dem.  Bland högstadielärarna 

svarade 81 procent att de ganska ofta eller mycket ofta eller alltid vet vad som krävs av dem jämfört 

med 56 procent av socialsekreterarna som svarade samma sak.  
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Diagram 4  N=142 

I diagram 4 tydliggörs att en större andel av högstadielärarna än socialsekreterarna mycket ofta eller 

alltid upplever att det ställs oförenliga krav på dem. Samtidigt tyder resultatet på att båda 

yrkesgrupperna i viss mån upplever sådana krav. Totalt 26 procent av socialsekreterarna och 25 

procent av högstadielärarna upplevde att det ganska ofta eller mycket ofta eller alltid ställdes 

oförenliga krav på dem. Både högstadielärare, 35 procent, och socialsekreterare, 37 procent, 

upplevde ibland motstridiga krav. Ungefär lika stor andel av högstadielärarna och socialsekreterarna 

upplevde att det ganska sällan eller mycket sällan eller aldrig ställdes oförenliga krav på dem. 

5.6. Kontroll i arbetet 

I vilken utsträckning studiens respondenter upplever att de har kontroll i arbetet gällande disponering 

av deras arbetstid och möjlighet att påverka beslut redovisas i följande diagram. Frågornas resultat 

tyder på att studiens yrkesgrupper upplever olika nivåer av kontroll i arbetet.  

 
Diagram 5  N=143   
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Utifrån diagram 5 kan sägas att socialsekreterarna i större utsträckning än högstadielärarna själva 

kan styra sina pauser. 60 procent av högstadielärarna uppgav att de ganska sällan eller mycket sällan 

eller aldrig kunde besluta om när de skulle ta en paus. En markant skillnad kan utläsas då 71 procent 

av socialsekreterarna jämfört med 12 procent av högstadielärarna svarade att de ganska ofta eller 

mycket ofta eller alltid själva kan bestämma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6  N=141 

Vidare svarade 141 respondenter på frågan om de kan påverka beslut som är viktiga för deras arbete, 

vilket presenteras i diagram 6. Av samtliga socialsekreterare svarade 50 procent att de ganska ofta 

eller mycket ofta eller alltid har möjlighet att påverka beslut medan 29 procent av högstadielärarna 

svarade samma sak. Sammantaget kan sägas att fler socialsekreterare än högstadielärare anser att de 

har möjlighet att påverka beslut som är viktiga för deras arbete.  

5.7. Förutsägbarhet i arbetet 

En fråga har valts ut för att exemplifiera respondenternas upplevelser av förutsägbarhet i arbetet. 

Följande diagram visar skillnader mellan yrkesgruppernas uppfattningar gällande i vilken 

utsträckning de i förväg har vetskap om vilka arbetsuppgifter de kommer att ha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7  N=142 
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Resultaten i diagram 7 tyder på att en mindre andel socialsekreterare än högstadielärare i studien vet 

vilken typ av arbetsuppgifter de har att vänta. En större andel högstadielärare, närmare bestämt 69 

procent, än socialsekreterare, 40 procent, svarade att de ganska ofta eller mycket ofta eller alltid vet 

en månad i förväg vilken typ av arbetsuppgifter de kommer att ha. Vidare svarade en mer än tre 

gånger så stor andel socialsekreterare än högstadielärare att de mycket sällan eller aldrig har vetskap 

om vilken typ av arbetsuppgifter de har att vänta.  

5.8. Socialt stöd 

Slutligen presenteras en av de enskilda frågorna tillhörande indexet socialt stöd. I diagram 8 kan 

utläsas i vilken mån studiens undersökningsgrupper upplevde sig kunna få stöd från sina 

arbetskamrater.  

 
Diagram 8  N=143   

De allra flesta respondenterna från båda yrkesgrupperna ansåg sig kunna få stöd från sina 

arbetskamrater vid behov. Endast en liten andel, närmare bestämt 8 procent av socialsekreterarna 

och 10 procent av högstadielärarna, menade att de bara fick stöd ibland eller ganska sällan. Det 

svarsalternativ som störst andel socialsekreterare ansåg överensstämde med deras uppfattning var 

mycket ofta eller alltid, vilket 66 procent av dem svarade. Ganska ofta var istället det svarsalternativ 

som flest högstadielärare, 54 procent, upplevde motsvarade deras uppfattningar.  
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6. Diskussion 

Högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga tycks 

vara två yrkesgrupper inom offentlig förvaltning som arbetar under pressade arbetsförhållanden. 

Kraven har ökat och arbetssituationerna förändrats över tid för de båda yrkesgrupperna, vilket har 

kommit att påverka de anställdas arbetsmiljö (Fredriksson, 2010; Hargreaves, 1998; Jedemark, 

2006; Maltén, 1995; Månsson & Persson, 2004; Pettersson, 2001; Socialstyrelsen, 2015). 

Arbetsmiljön regleras idag i arbetsmiljölagstiftningen, som också genomgått förändringar, där de 

psykosociala aspekterna i arbetsmiljön uppmärksammats och betonats (Andersson m.fl., 2013).  

Tidigare forskning har visat att det finns ett antal faktorer, på olika nivåer, som påverkar de aktuella 

yrkesgruppernas psykosociala arbetsmiljö (Abrahamsson & Johansson, 2013; Hagström, 2006; 

Leppänen m.fl., 2006; Spector, 1986). I denna kvantitativa tvärsnittsstudie har data har samlats in 

med hjälp utav ett frågeformulär som är utformat för att mäta psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet samt respondenters personliga åsikter kopplat till deras arbete och organisation. 

Sammanlagt 144 respondenter, 65 socialsekreterare och 79 högstadielärare, har besvarat enkäten i 

pappersform eller på webben och bortfallet i studien uppgår till 63 procent. Resultaten tyder på att 

högstadielärarnas och socialsekreterarnas uppfattningar skiljer sig åt i vissa avseenden, bland annat 

gällande huruvida de upplever sig kunna bestämma när de ska ta en paus i arbetet. Samvariationer 

har identifierats mellan studiens olika undersökningsområden och sammantaget kan sägas att det 

finns förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö hos de båda studerade yrkesgrupperna. Dock 

pekar studiens resultat på att den psykosociala arbetsmiljön i vissa avseenden skulle kunna 

förbättras.  

I följande avsnitt kommer resultatens allmängiltighet och begränsningar diskuteras utifrån 

metodologiska val och studiens genomförande. Avslutningsvis analyseras och diskuteras studiens 

centrala fynd i förhållande till tidigare forskning och det teoretiska ramverket.  

6.1. Varför är det viktigt att studera?  

Undersökningar om högstadielärares och socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö kan som 

inledningsvis nämnts vara relevant utifrån ett flertal perspektiv. Både utifrån de enskilda anställdas 

perspektiv, ett klientperspektiv och samhälleligt perspektiv samt ur en ekonomisk synvinkel. Med 

tanke på att det finns kunskap om hur en god psykosocial arbetsmiljö uppnås (Abrahamsson & 

Johansson, 2013), vilka faktorer som inverkar på den (Spector, 1986) samt vilka gynnsamma 

effekter den kan ha (Abrahamsson & Johansson, 2013; Spector, 1986) kan det anses viktigt att 

undersöka hur det faktiskt ser ut inom olika verksamheter och organisationer. Thylefors (2008) 

poängterar att det finns en lönsamhet i att arbeta förebyggande gällande den psykosociala 

arbetsmiljön. Om beslutsfattare och ledning vidtar de åtgärder som behövs, inom de områden där 

forskning pekar på att det är nödvändigt, kan det eventuellt tänkas lösa vissa problem som finns 

gällande dålig psykosocial arbetsmiljö. Med utgångspunkt i det som precis nämnts skulle det kunna 

vara av intresse att i vidare forskning studera hur de olika verksamheterna faktiskt arbetar för att 

uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.  
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6.2. Metoddiskussion 

I studiens initiala fas var förhoppningen att resultatet skulle vara generaliserbart men med anledning 

av studiens tidsbegränsning och de aktuella yrkesgruppernas pressade arbetssituation föll valet på 

ett bekvämlighetsurval. Studiens resultat är därmed inte fullt generaliserbart utifrån att metoden är 

ett icke-sannolikhetsurval15 där det finns risk för skevheter och att vissa grupper i en population 

missas (Jacobsen, 2012). Att studiens bortfall uppgår till 63 procent kan också tänkas påverka 

studiens externa validitet. Det är möjligt att de personer som inte medverkat i studien har åsikter 

som skiljer sig från respondenterna och att de hade besvarat frågorna annorlunda (Bryman, 2011). 

Att en kontroll av huruvida bortfallet är slumpmässigt eller systematiskt är möjligt har i efterhand 

uppmärksammats men på grund av att det uppmärksammats sent i processen har det inte kunnat 

genomföras. Det är möjligt att resultaten är representativa, såvida bortfallet inte är systematiskt, då 

samtliga yrkesverksamma inom de olika verksamheterna bjudits in i studien. Eftersom en sådan 

kontroll inte genomförts kan dock inte fastställas att bortfallet inte är systematiskt. Trots att 

resultaten inte går att generalisera fullt ut kan studien ändock anses uppmärksamma och bidra med 

en bild av hur den psykosociala arbetsmiljön kan se ut hos de aktuella yrkesgrupperna. Med 

utgångspunkt i studiens syfte kan den därmed anses meningsfull.  

Studiens reliabilitet kan som tidigare nämnts undersökas genom bland annat intern konsistens, vilket 

mätts med hjälp av Cronbach’s alfa. Som framgått i presentationen av studiens resultat har en del av 

indexen låga Cronbach’s alfa-värden, vilket innebär att det finns risk för att eventuella felaktiga 

slutsatser som dras är av typ-2-fel, det vill säga att sådana samband som finns i verkligheten inte 

upptäcks på grund av att de mått som använts är för trubbiga (Eliasson, 2013). Det innebär dock att 

det inte finns någon anledning att ifrågasätta de samband som faktiskt uppmärksammats i studien. 

Det mycket låga Cronbach’s alfa-värdet, för indexet förutsägbarhet i arbetet, kan indikera på att 

frågorna i indexet mäter någon annan dimension än vad som var tänkt, vilket kunde undersökts med 

en faktoranalys. En sådan analys hade kunnat ge en tydligare bild av huruvida studien kan anses ha 

bristfällig intern konsistens (Bryman, 2011). Med tanke på det som nämnts kan det finnas 

bristfälligheter i frågeformuläret QPSNordic-34+ som uppsatsförfattarna inte hade kännedom om 

till en början. Tveksamheter uppstod först en bit in i undersökningsprocessen efter att kontakt 

upprättats med en av skaparna till originalversionen QPSNordic och kortversionen QPSNordic-34+. 

Vid kontakt framkom att den kvalitetsprövning som gjorts för originalversionen inte är gällande för 

kortversionen samt att det förekommit oenigheter bland skaparna av instrumenten kring huruvida 

den korta versionen över huvud taget skulle publiceras eller inte. Det här har inte framgått i den 

svenska manualen för instrumenten (Dallner m.fl., 2000a) och hade tvetydigheter uppmärksammats 

av uppsatsförfattarna i ett tidigare stadie hade andra åtgärder vidtagits. Ett alternativ hade varit att 

genomföra en pilotstudie, då det är ett sätt att tidigt åtgärda validitets- och reliabilitetsbesvär 

(Djurfeldt m.fl., 2010). Om problem hade uppmärksammats vid en pilotstudie hade frågeformuläret 

ändrats eller bytts ut till förmån för ett annat.  

Det är tänkbart att en tillämpning av originalversionen QPSNordic inte hade resulterat i de ovan 

nämnda validitets- och reliabilitetsproblemen. Vilken version av QPSNordic som skulle användas 

                                                           
15 Ett icke-sannolikhetsurval innebär att respondenter inte tagits fram slumpmässigt och resultaten kan inte 

generaliseras till en större population (Bryman, 2011). 
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övervägdes noggrant i undersökningens initiala fas, men beslutet föll i slutändan på en användning 

av den korta versionen. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt undvika bortfall, både med 

tanke på professionernas pressade arbetssituation och med anledning av att korta enkäter tenderar 

att resultera i högre svarsfrekvens (Bryman, 2011). QPSNordic-34+ ansågs fördelaktig då den är 

mindre tidsomfattande för respondenterna.   

Avslutningsvis kan säga att studiens resultat är tolkat i ljuset av ett fåtal valda teorier och en liten 

del av all forskning inom området, vilket innebär att andra eventuella infallsvinklar inte beaktats. En 

ytterligare aspekt som bör tas i beaktning är huruvida resultaten har kommit att påverkas vid 

insamlingen av data.  

6.3. Analys av studiens fynd i relation till forskning och teori 

Studiens resultat tyder på att det förekommer både likheter och olikheter gällande yrkesgruppernas 

psykosociala arbetsmiljö. Inom vissa områden pekar studiens resultat på att lärarnas förutsättningar 

för en god psykosocial arbetsmiljö är bättre, medan andra områden tyder på det motsatta. Därmed 

kan sägas att det finns förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö inom båda yrkesgrupperna, 

men att den är långt ifrån perfekt och att den kan förbättras. Enligt tidigare forskning skulle en sådan 

förbättring kunna ha positiv inverkan på både de enskilda individerna och verksamheterna de arbetar 

inom (Abrahamsson & Johansson, 2013; Spector, 1986). Om ingenting görs åt den till viss del 

bristfälliga psykosociala arbetsmiljön kan det, baserat på vad tidigare forskning visat, istället leda 

till ohälsa bland socialsekreterarna och högstadielärarna, vilket i sin tur kan få ytterligare negativa 

följder (Abrahamsson & Johansson, 2013).  

Sammantaget är socialsekreterare den yrkesgrupp i studien som upplever högre arbetskrav och 

rollförväntningar och sämre förutsägbarhet i arbetet. Samtidigt upplever de mer socialt stöd och 

kontroll i arbetet jämfört med högstadielärarna. Höga krav i kombination med en hög nivå av socialt 

stöd och kontroll i arbetet anses med utgångspunkt i krav-kontroll-stödmodellen vara utvecklande. 

De höga kraven kan uppfattas som positivt utmanande om den anställda upplever sig ha tillräckligt 

med resurser för att möta kraven (Thylefors, 2008). Utifrån jämförelsen mellan de två 

yrkesgrupperna i studien kan socialsekreterarna därmed tänkas ha bättre förutsättningar än 

högstadielärarna för att utvecklas i arbetet. De kan också tänkas uppleva mer positiv och utmanande 

stress. Däremot säger resultaten ingenting om hur de skulle stå sig i förhållande till andra 

yrkesgrupper eller om nivåerna av socialt stöd och kontroll anses höga, utan endast att de är högre 

än högstadielärarnas. Lärare är alltså den yrkesgrupp som sammantaget upplever sämre kontroll i 

arbetet och mindre socialt stöd men samtidigt lägre arbetskrav och rollförväntningar samt bättre 

förutsägbarhet i arbetet. Att lärarna i studien upplever sämre kontroll i arbetet och mindre socialt 

stöd stämmer överens med tidigare forskning som visat att lärare är en yrkesgrupp som upplever 

bristande stöd från arbetsledningen. De har också visat sig uppleva att de sällan kan styra sin 

arbetstakt och när arbetsuppgifterna ska utföras (Månsson & Persson, 2004). Dock handlar en av 

frågorna som mäter arbetskrav i den aktuella studien även om stöd från vänner och familj, vilket den 

tidigare forskning som granskats inte verkar beröra.  

Den korrelation i studien som tyder på det starkaste sambandet är mellan indexen socialt stöd och 

ledarskap. Socialt stöd och ett gott ledarskap är båda aspekter som enligt Abrahamsson och 
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Johansson (2013) är viktiga för att en god psykosocial arbetsmiljö ska uppnås. Den starka 

korrelationen kan utifrån detta tyda på att förutsättningarna för en god psykosocial arbetsmiljö när 

det gäller mellanmänskliga relationer är utmärkande bland studiens respondenter. Indexen 

rollförväntningar och arbetskrav samt socialt stöd och kontroll i arbetet påvisade relativt starka 

samband. Att det finns ett samband mellan att ett antal respondenter från båda yrkesgrupperna i 

studien upplever sig ha höga rollförväntningar och samtidigt höga arbetskrav kan hänföras till 

Lipskys (1980) teori om gräsrotbyråkrater. Enligt teorin kännetecknas gräsrotbyråkraternas arbete 

av höga förväntningar och en för hög arbetsbörda i kombination med knappa resurser. Det andra 

sambandet som uppmärksammats i studien mellan socialt stöd och kontroll i arbetet kan kopplas till 

krav-kontroll-stödmodellen, där det tydliggörs att dessa två faktorer är väsentliga för de anställdas 

hälsa (Theorell, 2006). Utifrån modellen kan resultatet tyda på att det finns respondenter i båda 

yrkesgrupperna som har goda förutsättningar för att uppnå en god hälsa och för att klara av hög 

arbetsbelastning.   

Att båda professionerna i studien uppfattar att de har för mycket att göra stämmer överens med 

tidigare forskning som visat liknande resultat och antytt att både lärare och socialsekreterare har en 

för tung arbetsbörda (Månsson & Persson, 2004; Tham, 2009). Det här kan tala för att studiens 

resultat är en ytterligare indikator på att socialsekreterarna och högstadielärarna som tillhör 

urvalsgruppen arbetar under pressade arbetsförhållanden. Att ha en för stor arbetsbörda kan enligt 

Leppänen m.fl. (2006) leda till att känslan av att meningsfullhet i arbetet brister vilket i sin tur kan 

resultera i otillfredsställelse. Kännetecknande för gräsrotsbyråkratier är att de anställda arbetar under 

knapphändiga förhållanden där arbetsbördan överskrider de resurser som finns att tillgå (Lipsky, 

1980), vilket kan tänkas vara en möjlig förklaring till professionernas uppfattningar. Lärare har 

tidigare uttryckt att deras omfattande arbetsuppgifter innebär en tung arbetsbörda (Matén, 1995) och 

resultatet tyder på att lärarna i även den här studien upplever att deras arbetsbörda är för omfattande.  

Angående i vilken utsträckning yrkesgrupperna upplever arbetsuppgifterna som för svåra pekar 

studiens resultat mot att de i relativt stor utsträckning upplever sig kunna bemästra sina 

arbetsuppgifter. Att socialsekreterarna i större utsträckning upplever sina arbetsuppgifter som för 

svåra kan hänföras till att de anses utföra ett arbete som inbegriper komplexa förhållanden och svåra 

bedömningar (Socialstyrelsen, 2015; Tham, 2008). En tidigare studie av Tham (2008) har visat att 

en del socialsekreterare anser sig utföra arbetsuppgifter som egentligen kräver mer erfarenheter och 

kunskap, vilket kan anses styrka studiens resultat. Vilka arbetsuppgifter socialsekreterare får arbeta 

med självständigt är reglerat i 3 kap. 3 a § 3 stycket Socialtjänstlagen, där det framgår att vissa 

erfarenheter krävs. Att 46,2 procent av samtliga socialsekreterare i studien svarade att de ibland 

upplevde att arbetsuppgifterna var för svåra för dem skulle kunna tyda på att deras arbete bedrivs 

under förhållanden som innebär att den lagstadgade reglering som ovan nämnts inte följs fullt ut. 

Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater, där de anställda förväntas göra egna bedömningar och vara 

aktiva i sitt agerande på arbetet (Lipsky, 1980), kan bristen på tillräckliga kunskaper tänkas försvåra 

ett sådant aktivt handlande. Ett utförande av för svåra arbetsuppgifter kan anses problematiskt utifrån 

ett flertal aspekter, bland annat på så vis att samhällets och klienternas förväntningar och tillit till de 

offentliga förvaltningarna kan brista. Med utgångspunkt i att socialsekreterares arbete anses mycket 

komplext (Socialstyrelsen, 2015), och att socialsekreterare i både Thams (2008) undersökning och 
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denna studie antyder att deras arbetsuppgifter är för svåra för dem, kan mer specialiserade kunskaper 

inom området anses behövligt.  

Högstadielärarna är den yrkesgrupp av de två i studien som i större utsträckning vet vad som krävs 

av dem i arbetet men även socialsekreterarnas svar antyder att de till största del vet vad som krävs. 

Dagens lagstiftning sätter ramar för hur offentliga verksamheter ska bedriva sitt arbete, men det är 

upp till de enskilda myndigheterna och de anställda att definiera mer exakt vad som ska göras inom 

ramen för lagarna (Johansson, 2007; Lipsky, 1980), vilket möjligtvis kan tänkas förklara varför 

uppfattningarna skiljer sig något mellan de två olika yrkesgrupperna. Studiens resultat skulle kunna 

tyda på att de studerade yrkesgruppernas verksamheter har varit olika tydliga i sina definitioner kring 

vad de anställda förväntas göra. 

De oförenliga krav som en del av högstadielärarna och socialsekreterarna i studien vittnar om kan 

utifrån vad som tidigare nämnts hänföras till hur arbetssituationen vanligtvis ser ut för 

gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1980). Motstridiga krav är enligt Lipsky (1980) någonting de ibland 

behöver förhålla sig till. Med utgångspunkt i den nämnda teorin kan kraven dels tänkas handla om 

att respondenterna upplever motstridiga krav inom organisationen och dels om att de måste förhålla 

sig till klinternas behov kontra organisationens begränsningar. I frågeformuläret mäts bara huruvida 

de anställda upplever motstridiga krav från två eller flera personer och resultatet säger därmed 

ingenting om vilka kraven kommer ifrån. Johansson (2007) menar att de motstridiga kraven kan 

innebära att gräsrotsbyråkraterna vill agera på ett sätt utifrån att de är medmänniskor men samtidigt 

förväntas agera på ett annat sätt utifrån att de är representanter för en organisation. Eftersom båda 

professionerna arbetar med människor som deras råmaterial (Hasenfeld, 1983) är det sannolikt att 

de motstridiga kraven uppstår i förhållande till både klienter och organisation. Forskning tyder på 

att motstridiga krav kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt och resultera i påfrestningar 

för socialsekreterare och lärare (Hagström, 2006; Leppänen m.fl., 2006). Det kan även enligt 

Thylefors (2008) vara en aspekt som leder till stress i arbetet. Kopplat till vad tidigare forskning 

visat kan båda yrkesgrupperna i studien, men framför allt högstadielärarna, i och med de oförenliga 

kraven utsättas för negativa risker. 

Utifrån de båda diagrammen tillhörande ämnesområdet kontroll i arbetet kan urskiljas att 

socialsekreterarna i märkbart större utsträckning upplever sig ha kontroll i det dagliga arbetet. 

Resultatet säger dock ingenting om huruvida de upplever sig ha tillräckligt med kontroll, endast att 

de upplever mer kontroll än jämförelsegruppen. Kontrollaspekten kan vara intressant utifrån krav-

kontroll-stödmodellen då den bland annat belyser att beslut över pauser och hur arbetsuppgifter ska 

utföras är exempel på kontroll i arbetet, vilket är en aspekt som kan påverka de anställdas hälsa 

(Theorell, 2006). Tidigare forskning styrker resultatet då det visat sig att lärare sällan upplever att 

de kan bestämma i vilken takt och vid vilken tidpunkt arbetsuppgifter ska utföras (Månsson & 

Persson, 2004). Enligt Månsson och Persson (2004) har de organisationsförändringar som skett visat 

sig leda till att lärare upplever att de inte längre har kontroll över sitt arbete. Studiens resultat säger 

ingenting om varför lärarna upplever sig ha mindre kontroll i arbetet, men utifrån tidigare forskning 

kan det tänkas ha sin förklaring i skolans organisationsförändringar (Månsson & Persson, 2004). I 

studien uppfattar högstadielärarna sina möjligheter att själva kunna bestämma när de ska ta en paus 

som märkbart sämre än socialsekreterarna. När det gäller möjligheten att påverka beslut som är 

viktiga för arbetet är skillnaderna inte lika tydliga, men högstadielärarnas uppfattningar är något 
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sämre även här. I lagstiftningen betonas anställdas möjlighet att själva kunna bestämma i arbetet, 

vilket anses vara en del i att skapa en god arbetsmiljö (Andersson m.fl., 2013). Tidigare forskning 

har visat att anställda som upplever sig ha kontroll i arbetet är mer motiverade och engagerade, 

presterar bättre och upplever mer arbetstillfredsställelse. Vidare har det visat sig att en upplevelse 

av kontroll i arbetet leder till mindre frånvaro och minskar risken för fysiska symptom och stress 

(Spector, 1986). Med utgångspunkt i den tidigare forskningen och aspekten kontroll i arbetet är 

socialsekreterarna den yrkesgrupp av de två jämförda som har bäst förutsättningar för att uppleva en 

god hälsa och arbetstillfredsställelse. Å andra sidan kan upplevelsen av för mycket kontroll i arbetet 

enligt Spector (1986) få negativa konsekvenser då det kan innebära mer ansvar och arbetsuppgifter 

som kan upplevas överväldigande. Huruvida de anställda anser sig ha kontroll i arbetet skulle vidare 

kunna hänföras till vilken grad av handlingsutrymme de upplever sig ha. Handlingsutrymmet är 

karaktäriserande för gräsrotsbyråkrater, med andra ord den sortens byråkrater som både 

socialsekreterare och högstadielärare är enligt Lipsky (1980). Han menar att gräsrotsbyråkrater har 

ett relativt stort handlingsutrymme jämfört med andra organisationsanställda, och studien tyder på 

att det kan finnas variationer och skillnader i handlingsutrymmet även inom kategorin 

gräsrotsbyråkrater. Dock betonar Lipsky (1980) att de också måste förhålla sig till regler, direktiv 

och beslut som fastställts av högre beslutsfattare. Denna övergripande kontroll kan anses nödvändig, 

och möjligtvis extra viktig då arbetet berör barn, bland annat utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Baserat på vad Spector (1986) och Lipsky (1980) menar angående inflytande i arbetet kan den 

övergripande kontrollen för de anställda tänkas fungera som ett skydd alternativt ett hinder i arbetet.  

Att lärarna i studien i större utsträckning vet vilka arbetsuppgifter de kommer ha i förväg kan ha en 

möjlig förklaring i att lärare idag har ett större ansvar i att utforma måldokument och att noggrant 

planera för att målen införlivas i undervisningen (Maltén, 1995). De arbetsuppgifter som 

socialsekreterarna utför innefattar ett flertal olika arbetsuppgifter och anses vara av komplext slag 

(Socialstyrelsen, 2015; Tham, 2008). Komplexiteten och mångfalden i arbetsuppgifterna skulle 

kunna vara en möjlig förklaring till att socialsekreterarna i mindre utsträckning vet vilka 

arbetsuppgifter de har att vänta. 

De flesta lärarna och socialsekreterarna som studerats uttrycker att de upplever sig kunna få stöd 

från sina arbetskamrater och det är ett område i studien där det tydligt går att utläsa positiva 

uppfattningar från båda yrkesgrupperna. Enligt Abrahamsson och Johansson (2013) samt utifrån 

krav-kontroll-stödmodellen (Theorell, 2006) är det en förutsättning för att skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö. Vidare är socialt stöd från exempelvis kollegor en aspekt som, tillsammans med andra, 

kan öka förutsättningarna för en god hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Att majoriteten av 

socialsekreterarna och högstadielärarna upplever sig få stöd och hjälp i arbetet från sina kollegor 

tyder på att det finns goda förutsättningar för välmående på arbetet. 

6.4. Slutsats 

Sammantaget tyder studiens resultat på att det finns skillnader i uppfattningarna mellan 

högstadielärarna och socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga 

gällande vissa avseenden i den psykosociala arbetsmiljön. De ämnesområden där det signifikanta 

skillnader har uppmärksammats är arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i 



42 
 

arbetet och socialt stöd. Socialsekreterarna i studien har visat sig uppleva högre arbetskrav och 

rollförväntningar och sämre förutsägbarhet i arbetet och dessa områden är alltså de dominerande 

problemområdena för denna yrkesgrupp. Lärarna har istället visat sig uppleva sämre kontroll i 

arbetet och mindre socialt stöd och för den här yrkesgruppen är det de områdena som behöver 

förbättras. Vidare har samband mellan olika faktorer identifierats i studien och sammantaget kan 

sägas att socialt stöd och ledarskap följer av varandra vilket också rollförväntningar och arbetskrav 

gör. Det visade sig också finnas ett samband mellan socialt stöd och kontroll i arbetet.  
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8. Bilagor 

  Bilaga 1 

Studie om arbetstillfredsställelse16
 

 

Denna undersökning riktar sig till personer som arbetar som socialsekreterare inom barn- och 

ungdomssektionen eller högstadielärare. Syftet med studien är att undersöka upplevd 

arbetstillfredsställelse hos två yrkesgrupper inom offentlig förvaltning, socialsekreterare med 

myndighetsutövning för barn och unga och högstadielärare. Studien motiveras av en återkommande 

diskussion om båda yrkesgruppernas arbetssituation och behov av förändrade arbetsvillkor. Studien 

är en del i en kandidatuppsats i socialt arbete och genomförs under vetenskaplig handledning av 

Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete och lektor på avdelningen för beteendevetenskap 

och socialt arbete, Hälsohögskolan.  

 

Undersökningen utgörs av en enkät som skickas alternativt delas ut till 400 socialsekreterare och 

högstadielärare. Enkäten består av bakgrundsfakta och 37 frågor som mäter psykologiska och 

sociala faktorer i arbetslivet. Det omfattar såväl arbets- och organisationsegenskaper som 

individuella arbetsrelaterade åsikter. Frågeformuläret tar cirka tio minuter att besvara. 

Deltagandet är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig 

kommer ta del av materialet. Resultaten i rapporten kommer presenteras på ett sådant vis att det inte 

kan kopplas till den enskilda personen. För att vidare undvika att enskilda personer identifieras i er 

arbetsgrupp kommer en återkoppling på gruppnivå inte genomföras. Däremot kommer alla deltagare 

få tillgång till den slutliga rapporten och den övergripande jämförelsen.  

Vid frågor eller synpunkter är Du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail.  

Tack för att Ni väljer att delta i vår undersökning.   

Student   Student 

My Vestman   Fredrika Augustsson 

0733-XXXXXX  0723-XXXXXX 

vemy1212@student.hj.se  aufr1212@student.hj.se 

Handledare 

Thorbjörn Ahlgren 

ahth@hj.se 

 

                                                           
16 Till en början var syftet med studien att studera upplevd arbetstillfredsställelse. Med anledning av den data som 

insamlats och de problem som uppstått med frågeformuläret, där ett antal ämnesområden fick utelämnas i analysen, 

ändrades dock studiens fokus till psykosocial arbetsmiljö. 

mailto:vemy1212@student.hj.se
mailto:aufr1212@student.hj.se
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Bilaga 2 

Studie om arbetstillfredsställelse17
 

 

Denna undersökning riktar sig till dig som arbetar som socialsekreterare inom barn- och 

ungdomssektionen eller högstadielärare. Syftet med studien är att undersöka upplevd 

arbetstillfredsställelse hos två yrkesgrupper inom offentlig förvaltning, socialsekreterare med 

myndighetsutövning för barn och unga och högstadielärare. Studien motiveras av en återkommande 

diskussion om båda yrkesgruppernas arbetssituation och behov av förändrade arbetsvillkor. Studien 

är en del i en kandidatuppsats i socialt arbete och genomförs under vetenskaplig handledning av 

Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete och lektor på avdelningen för beteendevetenskap 

och socialt arbete, Hälsohögskolan.  

 

Undersökningen utgörs av en enkät som skickas alternativt delas ut till 400 socialsekreterare och 

högstadielärare. Kontakt har upprättats med en representant från din arbetsplats som gett oss dina 

kontaktuppgifter. Enkäten består av bakgrundsfakta och 37 frågor som mäter psykologiska och 

sociala faktorer i arbetslivet. Det omfattar såväl arbets- och organisationsegenskaper som 

individuella arbetsrelaterade åsikter. Frågeformuläret tar cirka tio minuter att besvara.  

Ditt deltagande är frivilligt och dina svar behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig 

kommer ta del av materialet. Resultaten i rapporten kommer presenteras på ett sådant vis att det inte 

kan kopplas till dig som enskild person. För att vidare undvika att enskilda personer identifieras i er 

arbetsgrupp kommer en återkoppling på gruppnivå inte genomföras. Däremot kommer alla deltagare 

få tillgång till den slutliga rapporten och den övergripande jämförelsen. 

Vid frågor eller synpunkter är Du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail.  

Tack för att Du väljer att delta i vår undersökning.  

 

 

Student   Student 

My Vestman   Fredrika Augustsson 

0733-XXXXXX  0723-XXXXXX 

vemy1212@student.hj.se  aufr1212@student.hj.se 

Handledare 

Thorbjörn Ahlgren 

ahth@hj.se 

                                                           
17 Till en början var syftet med studien att studera upplevd arbetstillfredsställelse. Med anledning av den data som 

insamlats och de problem som uppstått med frågeformuläret, där ett antal ämnesområden fick utelämnas i analysen, 

ändrades dock studiens fokus till psykosocial arbetsmiljö. 

mailto:vemy1212@student.hj.se
mailto:aufr1212@student.hj.se
mailto:ahth@hj.se
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Bilaga 3 

Studie om arbetstillfredsställelse18
 

 

Denna undersökning riktar sig till dig som arbetar som socialsekreterare inom barn- och 

ungdomssektionen eller högstadielärare. Syftet med studien är att undersöka upplevd 

arbetstillfredsställelse hos två yrkesgrupper inom offentlig förvaltning, socialsekreterare med 

myndighetsutövning för barn och unga och högstadielärare. Studien motiveras av en återkommande 

diskussion om båda yrkesgruppernas arbetssituation och behov av förändrade arbetsvillkor. Studien 

är en del i en kandidatuppsats i socialt arbete och genomförs under vetenskaplig handledning av 

Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete och lektor på avdelningen för beteendevetenskap 

och socialt arbete, Hälsohögskolan.  

 

Undersökningen utgörs av en elektronisk enkät som skickas ut via e-post. Kontakt har upprättats 

med en representant från din arbetsplats som gett oss dina kontaktuppgifter. Enkäten består av 

bakgrundsfakta och 37 frågor som mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Det omfattar 

såväl arbets- och organisationsegenskaper som individuella arbetsrelaterade åsikter. 

Frågeformuläret tar cirka tio minuter att besvara.  

 

För att komma till webbenkäten kan du antingen högerklicka på länken och välja ”öppna hyperlänk” 

eller trycka på Ctrl på tangentbordet samtidigt som du klickar på länken: 

https://www.webbenkater.com/s/58d5c39   

Ditt deltagande är frivilligt och webbenkäten är anonym, vilket innebär att vi inte kommer få någon 

information om vem som besvarat enkäten. Resultaten i rapporten kommer presenteras på ett sådant 

vis att det inte kan kopplas till dig som enskild person eller din arbetsplats. För att undvika att 

enskilda personer identifieras i er arbetsgrupp kommer en återkoppling på gruppnivå inte 

genomföras. Däremot kommer alla deltagare få tillgång till den slutliga rapporten och den 

övergripande jämförelsen. 

Vid frågor eller synpunkter är Du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail.  

Tack för att Du väljer att delta i vår undersökning.  

Student   Student 

My Vestman   Fredrika Augustsson 

0733-XXXXXX  0723-XXXXXX 

vemy1212@student.hj.se  aufr1212@student.hj.se 

Handledare 

Thorbjörn Ahlgren 

ahth@hj.se 

                                                           
18 Till en början var syftet med studien att studera upplevd arbetstillfredsställelse. Med anledning av den data som 

insamlats och de problem som uppstått med frågeformuläret, där ett antal ämnesområden fick utelämnas i analysen, 

ändrades dock studiens fokus till psykosocial arbetsmiljö.  

https://www.webbenkater.com/s/58d5c39
mailto:vemy1212@student.hj.se
mailto:aufr1212@student.hj.se
mailto:ahth@hj.se
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