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Abstract 

This study deals with one of the most discussed work environmental issues in the modern 
society of Sweden today - work related stress, its causes and how stress can affect people in 
their working situation. Our study is based on a questionnaire among aid handling officers in 
two municipalities of the middle of Sweden, and two interviews with their directors. We 
found that aid handling officers has a complex occupational role. We also found that the 
officers in these two municipalities experiences about the same level of stress. 

Further in the study, we will deal with whatever could be the cause of the stressful situation, 
using the demand/control model of Karasek and Theorell. The result shows that despite the 
similarity of the stress experience, the cause was shown to be different. The study shows that 
the stress sometimes leads to rash decisions and also that reviews may be less prioritized. We 
also studied the social coherence on the workplace and its meaning to the stress experience. 

Earlier studies, our empirical result and Karaseks and Theorells demand/control model shows 
that depending on how good workgroups are able to function, may have significance on the 
experience of stress at work. The result also shows that it may be hard, or maybe impossible, 
to create a work environment that is completely free from stress. 

Keywords: aid handling officer, work related stress, demand, control and social coherence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi har i vår studie upplevt det som mycket positivt att genomföra både enkätundersökningen 
och intervjuerna, då både biståndshandläggarna och cheferna i båda kommunerna visat stort 
intresse för vår studie. Utan deras medverkan hade vår studie inte varit möjlig att genomföra 
och vi vill rikta ett tack till samtliga respondenter som har deltagit i vår studie.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Sjöberg som har varit ett stort stöd 
och hjälpt oss på vägen med vår C-uppsats. 

 

Helena Larsson 

Anna Sjöö 

Augusti 2008 
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Inledning och problemformulering 

Biståndshandläggning är det första och det grundläggande steget i en kommuns äldreomsorg. 
Därför är det av största vikt, både ur ett organisations- och ett omsorgstagarperspektiv att 
biståndshandläggarna har en tillfredsställande arbetssituation. Rollen som 
biståndshandläggare har förändrats sedan 80- talet, då biståndshandläggning infördes i 
socialtjänstlagen (Norman och Schön 2005). Att arbeta som biståndshandläggare idag innebär 
att man har en mycket komplex arbetssituation, där det krävs vida kunskaper, såsom 
kunskaper om åldrandet, samtalsmetodik, regelverk, utredning och beslut, samt samverkan 
med andra berörda aktörer (SOSFS 2007: 17). De flesta biståndshandläggare idag arbetar i en 
beställar- och utförarorganisation, vilket innebär att biståndshandläggarna fattar beslut enligt 
socialtjänstlagen och enhetscheferna är de som verkställer besluten (Westlund 2001). 
Eftersom biståndshandläggarens yrkesroll är så komplex, med krav från både arbetsgivare och 
omsorgstagare med dess anhöriga och styrda av socialtjänstlagen, är risken stor att man 
upplever otillräcklighet i sin yrkesroll, vilket kan leda till stress. 

Det finns mycket kunskap om stressrelaterade åkommor i Sverige. Det finns rapporter som 
visar att ökningen av de stressrelaterade åkommorna började i slutet av 80- talet. Idag, med 
ökad kunskap, kan man tydligt se hur människor påverkas av nedskärningar, 
omorganisationer, nedmonteringar av sociala trygghetssystem och besparingar (Björkman 
m.fl. 2001). Om man upplever stress och hur man upplever stress i sin yrkesroll kan påverkas 
av hur man upplever sin arbetssituation, vilket inflytande och vilken kontroll man har över 
sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. Att uppleva kontroll över sitt arbete kan vara 
extra komplicerat då man arbetar med människor (Bastin 2003). Det som främst kan orsaka 
stress i organisationer är konflikter på arbetsplatsen, hög arbetsbörda och återkommande 
omorganisationer (SCB 2004).  

Det finna många rapporter från tidigare forskning inom ämnet som påvisar den komplexa 
yrkesrollen som biståndshandläggare har och deras arbetsmiljö, vilket vi vill testa om det 
stämmer överens med de två kommuner vi valt att använda oss av i vår studie. Kommunerna i 
vår studie är två relativt likvärdiga i fråga om antalet invånare och antalet anställda 
biståndshandläggare. Det som skiljer kommunerna åt är organisationernas uppbyggnad, där 
den ena kommunens biståndshandläggare arbetar i team tillsammans med kommunens 
enhetschefer för hemtjänsten, medan den andra också samarbetar med enhetscheferna, men 
åtskilt från dem, lokalmässigt.   
 
I vår uppsats har vi valt att göra en studie bland biståndshandläggare inom äldreomsorgen och 
deras upplevelse av stress, vilket ter sig intressant för oss då detta kan komma att bli vår 
kommande yrkesroll. Studien är genomförd i två mindre kommuner i Mellansverige. Vårt 
intresse för biståndshandläggarnas arbetssituation väcktes under vår praktik i de två olika 
kommunerna. De biståndshandläggare vi då kom i kontakt med, uttryckte sin oro för den 
stressiga arbetssituationen. I den här studien skall vi undersöka om biståndshandläggarna i 
dessa två kommuner har en stressig arbetssituation och hur de i så fall upplever stressen. Vi 
skall även undersöka om det finns någon skillnad på upplevelsen av stress och vad stressen i 
så fall beror på bland biståndshandläggarna i dessa två kommuner.  
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Syfte  
Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggares upplevelse av stress i sitt arbete i 
två kommuner i Mellansverige.  
 
Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning upplever biståndshandläggarna i dessa kommuner stress i sitt 
arbete? 

2. På vilket sätt kan skillnader vad gäller upplevelsen av stress i de båda kommunerna 
visa sig? 

3. Vilka faktorer påverkar biståndshandläggarnas upplevelse av stress i arbetet? 
4. Hur påverkas biståndshandläggarnas arbetsinsatser av deras upplevelse av stress? 

 
Disposition 
I det första kapitlet redogör vi för vilken metod och vilket tillvägagångssätt vi har använt oss 
av i vår studie. Här finns en diskussion om valet av metod och en del där vi redogör för vilka 
etiska principer vi tagit hänsyn till i vår enkätundersökning och i våra intervjuer. Nästa kapitel 
är en redogörelse av våra studier av tidigare forskning där vi redogör för stressbegreppet, 
stress i organisationer och biståndshandläggarens yrkesroll. Fortsättningsvis presenterar vi en 
organisationsbeskrivning gällande de två kommuner som ingår i vår studie. Sedan följer ett 
kapitel där vi beskriver vår teoretiska ansats, vilken är Karasek och Theorells (1990) 
krav/kontrollmodell (figur 1) och hur man tillämpar den. Vidare i arbetet följer vårt empiriska 
resultat med analys, vilket redovisas i teman under rubriken, Upplevelse av stress i våra två 
kommuner. Arbetet avslutas med en slutdiskussion.  
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1.  Metod och tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av en kvantitativ enkätundersökning (bilaga 2) bland sexton 
biståndshandläggare, fördelat på två kommuner, samt två kvalitativa intervjuer med 
biståndshandläggarnas chefer (bilaga 4). Valet att använda oss av två kommuner i vår studie 
grundar vi på att vi vill undersöka om det finns skillnader i upplevelse av stress i dessa två 
kommuner, där organisationerna skiljer sig åt. Ett annat skäl till valet av två kommuner är att 
underlaget annars hade blivit för litet för att genomföra en enkätstudie på. Syftet med 
enkätundersökningen är att undersöka i vilken utsträckning biståndshandläggarna upplever 
stress på sitt arbete, samt vilka orsaker vi kan anta att stressen kan bero på. Genom 
enkätsvaren har vi sedan tittat på om det finns skillnader i upplevelsen av stress och vad 
stressen i så fall beror på i dessa två organisationer. Orsaken till vårt val av kommuner är, att 
vi har genomfört våra praktikperioder, samt fältstudier, i dessa kommuner och följaktligen så 
väcktes vårt intresse för om biståndshandläggarna upplever stress på arbetet från dessa 
kommuner. Intervjuerna med cheferna genomförde vi för att få en bild av hur cheferna ser på 
biståndshandläggarnas arbetssituation och om de upplever att biståndshandläggarna i sin 
arbetsgrupp har en stressig arbetsmiljö. Ett vidare syfte med intervjuerna var att tillägna oss 
kunskap om hur cheferna kan se tecken på att biståndshandläggarna upplever stress i sitt 
arbete.  
 
Vi valde att använda oss av en enkätundersökning bland biståndshandläggarna, för att besvara 
våra frågeställningar, då vi antog att vi skulle få mer tillförlitliga svar när informanterna fick 
vara anonyma. Vi anser att det på annat sätt skulle ha varit svårt att behålla anonymiteten, då 
vi känner de flesta informanterna mer eller mindre. Vi är medvetna om att populationen är i 
minsta laget för vad som är brukligt vid enkätundersökningar. Vi valde ändå att göra en 
enkätundersökning eftersom vårt syfte var att få en helhetsbild av upplevelsen av stress bland 
samtliga biståndshandläggare inom äldreomsorgen i de båda kommunerna. Det hade inte varit 
möjligt för oss genom att genomföra intervjuer, då sexton intervjuer hade varit för 
tidskrävande för ett C-uppsatsarbete. Vi valde att göra en totalundersökning (Ejlertson 2005) 
eftersom antalet respondenter är för litet för att göra ett urval ur. Vi kunde inte heller se det 
som representativt för hela kommunernas biståndshandläggare, om vi hade intervjuat bara 
några av dessa sexton biståndshandläggare. Nackdelar med enkätundersökningar är, enligt 
Ejlertson (2005), att risken för bortfall är stor, antalet frågor man kan använda sig av är 
begränsat och respondenten har inga möjligheter att ställa kompletterande frågor. I vår 
enkätstudie blev det dock inga problem med stort bortfall, då vi har fått femton av sexton 
enkäter besvarade. Fler nackdelar är att man aldrig kan vara helt säker på att det är rätt person 
som har svarat på enkäten, frågorna måste vara enkla och det är svårt att fördjupa sig, samt att 
personer som har svårt att av olika anledningar fylla i formulär faller bort ifrån 
undersökningen (Ejlertson 2005). I vår studie har en av informanterna endast fyllt i första 
sidan av enkäten, det vill säga hälften av frågorna. Trots detta har vi valt att använda oss av 
den enkäten med svar på de fem första frågorna, då vi anser att de svar vi har fått på den 
enkäten är användbara under vissa teman i vår analys. Ytterligare ett skäl till att vi valde att 
använda oss av den ofullständiga enkäten är att vi uppfattar det som att respondenten vill delta 
i studien, då hon valt att skicka in enkäten. Två av respondenterna har svarat på den öppna 
frågan i fråga fem, som var en följdfråga på två av svarsalternativen, trots att det inte 
efterfrågades på de svarsalternativ de hade valt. Dessa svar har vi valt att inte använda oss av i 
vår analys eftersom kommentarerna som dessa respondenter har skrivit inte är relevanta för de 
svarsalternativ de valt på den frågan. Enligt Ejlertsson (2005) är det vanligt förekommande att 
öppna frågor inte besvaras av alla respondenter, vilket också var fallet i vår studie. Av femton 
besvarade enkäter, är det tio som har besvarat den öppna frågan på fråga tio. Vi är medvetna 
om en brist i vår studie, när det gäller enkätundersökningen. Fråga nummer sex, som senare 
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behandlas under temat krav, handlar i vår enkätstudie endast om hur biståndshandläggarna 
upplever att de har kunskaper som motsvarar arbetsgivarens krav. När vi ska använda Karasek 
och Theorells (1990) krav/kontrollmodell (figur 1) handlar kravfrågan om huruvida man har 
höga krav på sig eller inte. Därför har vi valt att fastställa det faktum att biståndshandläggarna 
har höga krav på sig, med hjälp av våra studier av tidigare forskning, som belyser 
komplexiteten i rollen som biståndshandläggare. Det är detta vi sedan använder oss av när vi 
analyserar enligt Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell.  
 
I enkätundersökningarna har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(1990), där informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
beskrivs. I vår studie innebär det att våra informanter har fått information om syftet med 
enkätstudien och att det var frivilligt att delta. Den informationen har nått 
biståndshandläggarna via deras chefer, som vi hade kontakt med, samt i missivbrevet (bilaga 
1), som följde med enkäterna (bilaga 2). Vi har inhämtat samtycke från biståndshandläggarna, 
även detta via cheferna. I missivbrevet informerades om att materialet endast ska användas i 
denna studie, samt att enskilda individer inte kommer att kunna identifieras av utomstående. 
Detta innebär att vi har valt att inte namnge kommunerna som ingår i studien och inte heller 
angett vilket län de ligger i. Vi är medvetna om att både biståndshandläggare och cheferna i 
dessa kommuner ändå känner till vilken den andra kommunen som ingår i studien är. 
Eftersom det finns bara en chef på varje ställe, kan vi inte lova dem fullständig anonymitet, 
vilket vi informerade om vid intervjuerna. I påminnelsebrevet (bilaga 3) nämner vi inte hur 
många enkätsvar vi saknar, detta för att undvika att någon känner sig utpekad och tvingade att 
svara, då det handlar om frivilligt deltagande.  

1.1 Tillvägagångssätt enkätundersökning och intervjuer 
Enkäterna till biståndshandläggarna utformades efter de teman vi planerat att använda oss av i 
vår studie, upplevelse av stress, upplevelse av kontroll över sin arbetssituation, krav och 
kommunikation och socialt sammanhang på arbetet. Dessa teman har vi valt för att kunna 
besvara våra frågeställningar med hjälp av den teoretiska modellen vi ska använda oss av i 
analysen, Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell. Enkäten (bilaga 2) innehåller tio 
frågor, varav sju frågor har fem svarsalternativ och två av frågorna har två svarsalternativ. 
Den sista frågan i enkäten är en öppen fråga, där vi efterfrågar en fri beskrivning från 
respondenten av hur denne upplever stress på sitt arbete. Vi har genomfört en pilotstudie av 
våra enkäter, där enkäterna testades på vänner och bekanta, sammanlagt tio stycken personer. 
I pilotstudien efterfrågade vi kommentarer på våra enkätfrågor, för att kunna omarbeta dem 
där det behövdes. Vi upptäckte i vår pilotstudie att det var nödvändigt att lägga in ytterligare 
ett svarsalternativ på samtliga frågor. Vi lade till svarsalternativet ibland, då steget mellan 
svarsalternativen ofta och oftast inte upplevdes stort bland respondenterna i vår pilotstudie. 
För att undvika bortfall arbetade vi mycket med information om undersökningen till både 
biståndshandläggarna och deras chefer. Vi utarbetade en plan för hur och när utskicket av 
påminnelsen (bilaga 3) skulle ske, samt informerade om detta i missivbrevet, (bilaga 1). 
Enkäterna lämnade vi ut på respektive enhet, med följebrev och frankerade svarskuvert. 
Påminnelsen skickades sedan ut vid två tillfällen till samtliga biståndshandläggare via deras 
chefer, som i sin tur vidarebefordra den via mail till samtliga biståndshandläggare, detta för 
att behålla konfidentialiteten. Efter fyra veckor hade vi fått in femton av sexton enkäter och 
beslutade oss då för att avsluta enkätundersökningen.  
 
Intervjuguiden (bilaga 4) som användes vid intervjuerna med biståndshandläggarnas chefer är 
utarbetad efter samma tema som enkäterna (bilaga 1), stress, upplevelse av kontroll över sin 
arbetssituation, krav och kommunikation och socialt sammanhang på arbetet. Dessa teman 
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valde vi för att kunna besvara våra frågeställningar med hjälp av Karasek och Theorells 
(1990) krav/kontrollmodell (figur 1). Intervjuerna genomfördes på chefernas arbetsplatser, de 
tog ungefär en timme och cheferna blev tillfrågade om intervjuerna fick spelas in, vilket de 
inte hade något emot. Materialet från enkätundersökningen sammanställdes i det första steget 
kommun för kommun, vilket gäller samtliga svar. Detta gjordes för att vi ville se om det fanns 
några skillnader mellan kommunerna. Vi använde oss av en obesvarad enkät, där vi räknade 
samman svaren på varje fråga, för varje kommun. Detta gjorde materialet lättöverskådligt och 
enkelt att arbeta vidare med.  Utifrån detta material utformade vi tabellen (tabell 1) som 
redovisas senare i arbetet. Intervjuerna spelades in och i första steget lyssnade vi på materialet 
och valde att skriva ner allt som var relevant för vår studie. I nästa steg valde vi ut citat och 
annan information som påvisar likheter och skillnader med resultatet från vår enkätstudie.  
 
2. Tidigare forskning 

2.1 Stressbegreppet 
Ordet stress kommer ursprungligen från engelskan och ordets betydelse är; belastning eller 
påfrestning av ett material. Detta tänkesätt har även förts över till att användas på människan 
och begreppet stress får då en psykologisk betydelse, vilket innebär obalans i förhållandet 
mellan miljöns krav på individen och dennes resurser. Begreppet stress är komplicerat och 
Agervold (2001) talar om att den östeuropeiske fysiologen Selye även började använda 
begreppet stress på de reaktioner en organism utvecklar som ett svar på belastning eller 
påfrestning från dess omgivning. Begreppet stress, används idag över hela världen och när det 
i dagens samhälle talas om stress, betyder det att man har för mycket att göra, känner sig 
pressad och har en känsla av att inte hinna med. Enligt Agervold (2001) finns det flera 
betydelser av begreppet stress. En betydelse av begreppet är, belastning eller påverkan på en 
organism, och därifrån kommer begreppet stressor. En annan beskrivning av begreppet stress 
är; en fysiologisk reaktion på en stressor, där organismen reagerar med att göra sig redo för 
kamp eller flykt. Vidare finns en tredje redogörelse av stressbegreppet vilken används som 
beskrivningen av samverkningsprocessen som sätts igång vid en belastning.   
 
Stress hos människan innehåller både fysiologiska och psykologiska perspektiv. I båda 
perspektiven kan man se att olika hot från omgivningen upplevs som belastning eller 
påfrestning av människan. I det fysiologiska perspektivet kan hotet vara att bli skadad.  
Människans kropp reagerar på hotet att bli skadad med en neurofysiologisk reaktion, som 
maximerar den fysiska ansträngningen i syfte att göra sig beredd på kamp eller flykt. Denna 
neurofysiologiska reaktion innebär att kroppen utsöndrar hormoner som i sin tur höjer 
blodsockret, vilket behövs när musklerna i kroppen gör sig redo för ökad fysisk aktivitet. 
Detta är en naturlig reaktion för människan och tecken på detta tillstånd kan vara 
hjärtklappning eller att man börjar svettas när kroppen utsätts för omgivningens belastning 
eller påfrestning. Vidare beskriver Agervold (2001) att i det psykologiska perspektivet kan 
människan uppleva hot mot den egna självrespekten. Det kan handla om den egna personens 
värdering av sina egna resurser i relation till kraven från omgivningen. Situationer som 
människan upplever som hotfull eller krävande kan starta en process hos människan som 
leder till stress. I det psykologiska perspektivet reagerar människan på problem som inte är 
lätta att lösa och som ger människan en stor psykisk belastning, som exempelvis konflikter 
eller sorg. Det är om människan blir fast i dessa belastande situationer som de kan ha skadliga 
hälsoeffekter (Agervold 2001). Att redogöra för stressbegreppet anser vi är relevant i den här 
studien, då vår hypotes är att biståndshandläggare i dessa två kommuner upplever stress på 
arbetet. För att vi skall kunna förstå hur stress kan uppstå och påverka biståndshandläggarna i 
sitt arbete, bör vi ha kunskap om hur stress uppkommer och påverkar människan.  
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2.2 Arbetsrelaterad stress 
Svenska psykiatriska föreningen, genom Björkman m.fl. (2001) har gett ut en rapport om 
stress och utmattningssymtom. Där framkommer det att det finns mycket kunskap om 
stressrelaterade åkommor i Sverige idag, men att andra europeiska länder ligger steget för 
Sverige, när det handlar om förslag till åtgärder. Ett land som har hög frekvens av 
arbetsrelaterade sjukskrivningar är Holland. I rapporten ställs frågan om det här med 
stressrelaterade åkommor har blivit en epidemi. Svaret på den frågan blir delvis ja, då 
stressrelaterade sjukdomar påverkas, i likhet med smittsamma sjukdomar, av arbetsrelaterade 
faktorer. Rapporten visar att ju fler i en arbetsgrupp som drabbas, desto större press på dem 
som är kvar, så på det sättet kan man säga att det smittar. Rapporten visar vidare på att de 
stressrelaterade sjukdomarna började öka under slutet av 80- talet. När någon då försökte 
väcka allmänhetens intresse för vad som höll på att hända med människor ute i arbetslivet, 
fick man ingen respons och ingen visade intresse för artikeln. Enligt artikeln står det dock 
klart att nedskärningar, omorganisationer, nedmonteringar av sociala trygghetssystem och 
besparingar påverkar människor. Svenska psykiatriska föreningen ställer också i rapporten 
frågan om vilken sorts stress som är skadlig. De menar att det inte är farligt för hälsan att 
arbeta mycket under en viss tid, att det inte är farligt att sova lite under en viss tid, att inte 
hinna träna under en viss tid, att inte ha tid för familjelivet. Men när det här sättet att leva på 
har blivit ett normaltillstånd, när man inte finner någon tid för återhämtning och reflektion, 
och när man inte längre känner arbetsglädje, det är då som symtomen brukar börja visa sig.  
De ställer sig också frågan om arbetsmiljön blivit så mycket sämre? De hänvisar till 
undersökningar gjorda av SCB som visar att vi inte mådde arbetsrelaterat sämre mellan åren 
1970-1990. Någonstans under 90- talet började svenska folket må successivt sämre och 1996 
började detta visa sig även i en stigande långtidssjukfrånvaro. När det gäller psykisk stress på 
arbetet har vi i Sverige mycket kvar att förbättra enligt rapporten. Den första åtgärden mot 
arbetsrelaterad stress måste oundvikligen ske på arbetsplatserna och arbetsgivare inom alla 
sektorer i samhället måste ta ett större ansvar för sina anställda menar de. De talar om en 
viktig faktor som de anser är den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn, vilken är varje 
arbetstagares möjlighet att styra över och ha kontroll över sitt arbete. Det finns många studier 
som visar på att upplevelsen av att ha styrmöjlighet över sitt eget arbete är ytterst centralt för 
hälsan på arbetet. Slutligen menar de att det är obalansen mellan krav och inflytande som 
skapar stress på arbetet (Ibid).  

Bastin (2003) menar däremot att ett aktivt arbete där individen har höga arbetskrav på sig och 
ett stort inflytande på arbetet inte automatiskt behöver innebära en stressfri arbetsmiljö, utan 
kan ändå vara en bidragande faktor till sjukskrivningar. Det gäller främst kvinnor och beror 
på att en stor del av de kvinnor som har ett aktivt arbete, oftast har yrken där man arbetar med 
människor.  Det relativt höga inflytande de har på själva arbetet räcker inte till för att kunna 
hantera de höga kraven, som också kan komma från exempelvis kunder och patienter. Även 
om man alltså upplever sig ha kontroll och inflytande över sitt arbete, så kan man inte påverka 
kraven som kommer från kunder och patienter, vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet. 
När de som arbetar inom dessa ”människoyrken” har en känsla av att inte räcka till för alla, 
upplever de en stor påfrestning som kan leda till stress (Bastin 2003). Den här artikeln finner 
vi intressant i vårt arbete, då vi ska använda oss av Karaseks och Theorells (1990) 
krav/kontrollmodell (figur 1), som belyser just att stress uppkommer då det råder obalans 
mellan kraven man har på sig på arbetet och känslan av kontroll. Tidigare forskning stärker 
också Karaseks och Theorells (1990) teori. Vårt intresse för Bastins (2003) artikel väcktes då 
den påvisar att det inte är tillräckligt att uppleva att man har kontroll över sin arbetssituation, 
för att uppleva en stressfri arbetsmiljö. Då man arbetar med människor kan kraven komma 
från andra håll, såsom från kunder och dess anhöriga, vilket är svårt att ha kontroll över. Den 
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grupp som vi har studerat, biståndshandläggarna, har krav på sig från många olika håll, 
arbetsgivare, kunder och dess anhöriga. De är dessutom styrda av Socialtjänstlagens ramar när 
de skall ta beslut om bistånd till den sökande.   

Arbetsmiljöverket gör årligen en undersökning, med slumpmässigt urval av samtliga 
sysselsatta i Sverige. Statistik från år 2004- 2006 visar att 15 % av sysselsatta kvinnor i 
Gävleborgs län har haft arbetsorsakade besvär på grund av stress under de senaste 12 
månaderna. Siffran för männen är lägre, 7 %. Siffrorna visar att Gävleborg är ett av de län i 
Sverige som har en statistiskt säkerställd högre andel sysselsatta med arbetsorsakade besvär 
än övriga landet. I statistiken framkommer det att 14 % av de sysselsatta kvinnorna i 
Gävleborgs län har varit sjukskrivna på grund av arbetsorsakade besvär under de senaste 12 
månader, medan 6 % av männen har varit sjukskrivna. Även när det gäller 
sjukskrivningsantalet så har Gävleborgs län en statistiskt säkerställd högre andel sjukskrivna 
än övriga landet (arbetsmiljöverket 2007). Den här artikeln finner vi dels geografiskt 
intressant då vår studie är genomförd i Mellansverige, men även intressant ur ett 
genusperspektiv. Studien visar att det är fler kvinnor än män som har uppgett att de drabbats 
av arbetsorsakade besvär, samt varit sjukskriva för detta och samtliga respondenter i vår 
studie är kvinnor.  

Sveriges officiella statistik (SOFS) har gett ut en rapport om arbetsorsakade besvär 2006. Där 
har man ställt frågor till ett slumpmässigt urval av den sysselsatta befolkningen. 
Undersökningen genomfördes av Statistiska centralbyrån på uppdrag av arbetsmiljöverket. 
Under tiden 1997-2006 uppgav fler kvinnor än män att de har arbetsrelaterade besvär. För 
kvinnorna är stress eller andra psykiska påfrestningar de vanligaste besvärsorsakerna. Stress 
som orsak till besvär har haft en dramatisk utveckling och andelen kvinnor som uppger besvär 
på grund av stress har nästan dubblerats sedan 1997. Man kan dock se en minskning sedan 
2003, och 2005 och 2006 ligger på samma nivå. Bland män är påfrestande arbetsställningar 
den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär, tätt följt av stress. Stressrelaterade besvär 
har ökat mest bland männen sedan 1997 (SOFS 2006).  

2.3 Stress i organisationer 
I rapporten Sjukfrånvaro och ohälsa i Sverige - en belysning utifrån SCB:s statistik (2004:3), 
framkommer det att inom organisationer där antalet anställda förändras förekommer det högre 
sjukfrånvaro på grund av psykosociala/stressrelaterade arbetssjukdomar, än på de 
arbetsplatser där antalet anställda inte förändras. I det här fallet är det förändringen i form av 
antalet anställda på arbetsplatsen som är den bidragande faktorn till den höga sjukfrånvaron, 
inte nödvändigtvis att antalet anställda minskar. Dock framkommer det i rapporten att även 
omorganisationer med nedskärningar, där antalet anställda minskas och arbetsbördan ökar på 
den kvarvarande arbetsstyrkan, kan leda till besvär och sjukfrånvaro. Omorganisationer kan 
associeras med både positiva och negativa erfarenheter men de som arbetade i organisationer 
med mindre stabilitet mådde relativt sämre än de som arbetade i stabila organisationer. Vidare 
framkommer det i rapporten att Arbetsmiljöverket har konstaterat att på arbetsplatser där det 
förkommer mycket konflikter, hög arbetsbörda och där omorganisationer är återkommande, är 
sjukfrånvaron hög på grund av psykosociala/stressrelaterade arbetssjukdomar (Statistiska 
centralbyrån 2004). 

2.4 Biståndshandläggarens yrkesroll 
I en rapport som Norman och Schön på Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum (2005) har 
gett ut beskrivs att biståndshandläggning inom äldreomsorgen infördes i socialtjänstlagen 
1982. Det är alltså ett ganska nytt yrke, exempelvis har yrket biståndshandläggare bara funnits 
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i Stockholms stad i 12 - 13 år. Yrkesrollen har påverkats av förändringar inom 
socialtjänstlagen och av gällande socialpolitiska definitioner och värderingar av vad som 
ansetts vara god äldreomsorg under olika tidsepoker. Under 1970- talet och i början av 1980- 
talet expanderade hela den offentliga sektorn. Utbudet på service inom äldreomsorgen växte 
och de två då gällande profilerna inom äldreomsorgen, ålderdomshemsföreståndarinnan och 
hemvårdsassistenten blev till en titel, hemtjänstassistent. Det var denne hemtjänstassistent, 
som då fick rollen som behovsadministratör. När resurserna minskade mot slutet av 1980- 
talet hamnade hemtjänstassistenterna i en utsatt yrkesroll, i kläm mellan de tilldelade 
resurserna och de äldres behov av vård och omsorg. Förändringarna inom kommunerna 
fortsatte in på 90- talet och de kärva ekonomiska förhållandena tvingade fram nedskärningar 
och effektiviseringar. Det infördes nya organisationsformer, som lade större vikt vid ekonomi 
och marknadstänkande i kommunerna. Den vanligaste av dessa modeller är beställar- och 
utförarmodellen och när denna modell infördes delades hemtjänstassistentens yrkesroll upp i 
två olika funktioner och två nya yrkeskategorier föddes fram ur detta, nämligen 
biståndsbedömningen som är en myndighetsutövning respektive ledarskapet (Norman och 
Schön 2005). 
 
På många ställen finns att läsa att biståndshandläggarnas yrkesroll är fylld av motsättningar, 
där biståndshandläggarna utsätts för krav och förväntningar från olika håll, såsom från 
ledningen och de enskildas krav inom den egna organisationen, samt dessutom krav från 
andra närliggande organisationer, såsom sjukvården. Biståndshandläggaren stöter på många 
situationer där denne måste hantera svåra överväganden, där många aktörers intressen ska 
jämkas samman (Norman och Schön 2005). Enligt Westlund (2001) har biståndshandläggare 
en allt knappare budget och är ofta förlagd med kostnadsansvar, vilket leder till svåra 
prioriteringsuppgifter. Man kan då konstatera att utreda behov också handlar om att bedöma 
resurser, menar Westlund (2001).  Även Norman och Schön (2005) talar om komplexiteten i 
biståndshandläggarnas yrkesroll, som enligt dem leder till att biståndshandläggarens arbete 
blir kravfullt, ifrågasatt, utsatt och splittrat. Mycket av arbetet handlar om administrativ 
kompetens. De menar att arbetet utförs i gränslandet mellan privatliv och offentlig 
verksamhet och att biståndshandläggarna har en mycket hög arbetsbelastning. De menar 
vidare att i takt med förändringarna i välfärdsstaten, ökar även komplexiteten i 
biståndshandläggarnas yrkesroll (Norman och Schön 2005). Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2007:17) anger vilken kompetens personal som arbetar med handläggning och 
uppföljning av ärenden bör ha.  Där framkommer att biståndshandläggare bör ha kunskap om 
ärenden som gäller äldre personer, teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom 
områden som äldre och åldrande, utredning och beslut, samtal och relationer, samverkan och 
samordning, regelverk och rättsutveckling, insatser, uppföljning samt ha ett professionellt 
förhållningssätt (SOSFS 2007:17). 

 
I Norman och Schöns (2005) rapport beskrivs vidare att yrkesrollen som biståndshandläggare 
skiftar, beroende på vilken typ av organisation man arbetar i. Det finns två organisationer som 
är de vanligaste, vilka är dels den traditionella, samt den delade organisationen. Den 
traditionella organisationen innebär att tjänstemännen är både biståndshandläggare och chefer, 
arbetsledare. Den delade organisationen, som även kallas för beställar- utförarmodellen, 
innebär att biståndshandläggaren endast har ansvar för myndighetsutövningen. Denna delade 
organisation har helt eller delvis införts i 237 av landets kommuner, vilket innebär i 81,7 % av 
landets kommuner. Utvärderingar som har gjorts av den här modellen visar att den har 
inneburit en ökad formalisering av biståndshandläggningsprocessen. Detta har i sin tur 
inneburit att det administrativa arbetet har ökat för biståndshandläggarna (Norman och Schön 
2005). Westlund (2001) beskriver beställar- och utförarorganisationen som en organisation 
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där utredning, bedömning, beslut, beställning, planering samt vägledning av personalens 
arbete har delats upp på två befattningshavare. Dessa är biståndshandläggare, som ansvarar 
för utredning, bedömning, beslut och beställning och utföraren, enhetschefen, som ansvarar 
för planering och vägledning av personalens arbete. I en beställar- och utförarorganisation 
överlämnas beslut från biståndshandläggaren, till enhetscheferna, i form av beställningar. 
Dessa bör vara skriftliga och innehålla information om både vilka insatser som har beviljats 
samt vilka mål det finns med insatserna. Dessa beslut ligger också till grund för ekonomiska 
transaktioner och fördelning av resurser (Westlund 2001). Här har vi lagt störst vikt vid att 
beskriva en beställar- och utförar- organisation, vilket beror på att de två kommuner vi har 
använt oss av i vår enkätundersökning, arbetar enligt en beställar- och utförarorganisation.  
 
Dalarnas forskningsråd, genom Michaeli (2001), har gett ut en rapport. Anledningen till 
utgivningen var att biståndshandläggare från några kommuner i Dalarna tog kontakt med 
Forskningsrådet i Dalarna, med anledning av att de önskade forskning om sin yrkesroll i 
organisationen. I rapporten framkommer att man kan se på biståndsbedömningens funktion ur 
två perspektiv. Dels kan man se det som ett ransonerings-instrument och dels kan man se det 
som en rättsäkerhetsinstans som har till uppgift att se till att människor får vad de har rätt till. 
Med de ekonomiska nedskärningar som har skett idag, upplevde biståndshandläggarna sin roll 
som främst till att värna om den enskildes rätt. Rapporten visar vidare att 
biståndshandläggarna har en utsatt yrkesroll där de gärna blir ”hackkycklingar”, då samspelet 
mellan olika yrkesroller, som chefer, sjuksköterskor och biståndshandläggare skall fungera. 
Rapporten visar också på fler anledningar till att biståndshandläggarna har ett utsatt yrke. Det 
talas bland annat om att biståndshandläggarens position ifrågasätts från två håll, vilka är 
kommunledningen och personalen. Kommunledningen ifrågasätter deras arbete när de orsakar 
ökade kostnader för kommunen och personalen ifrågasätter dem när de får vårdkrävande 
kunder. Många av biståndshandläggarna som ingick i studien kände sig ifrågasatta (Michaeli 
2001). I vårt arbete ter sig den här rapporten som intressant, då den påvisar ytterligare vilken 
komplex arbetssituation biståndshandläggare har.  
 
 
3. Organisationsbeskrivning av kommunerna i vår enkätstudie 
I det följande skall vi presentera en beskrivning av de två organisationer som ingår i vår enkät 
och intervjustudie. Dessa två kommuner är likvärdiga i storlek och i antalet invånare, båda 
kommunerna har knappt 30 000 invånare. Likaså är de likvärdiga i antalet anställda 
biståndshandläggare. Samtliga biståndshandläggare i dessa kommuner är kvinnor, likaså deras 
chefer. Det finns vissa skillnader mellan dessa två kommuner, såsom biståndshandläggarnas 
organisation när det gäller arbetssätt och arbetstider.  

3.1 Kommun A 
Chefen för biståndshandläggarenheten i Kommun A uppger att kommunen består politiskt av 
en socialnämnd med ordförande, två vice ordförande och tio övriga ledamöter. Under dem 
sitter socialnämndens arbetsutskott med fem ledamöter. Direkt under socialnämnden arbetar 
socialchefen. Under socialchefen arbetar en medicinskt ansvarig sjuksköterska och en stab 
som består av IT, ekonomi, personal, utredning och administration. Direkt under socialchefen 
arbetar verksamhetscheferna för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg 
samt verksamhetschefen för den verksamhet som vi har studerat, biståndshandläggarenheten. 
Biståndshandläggarenheten arbetar utifrån en beställar- och utförarmodell och består av 
chefen och åtta biståndshandläggare, där samtliga biståndshandläggare handlägger ärenden 
enligt SoL och två handlägger även ärenden enligt LSS. Biståndshandläggarna och chefen för 



10 

handläggarenheten befinner sig på samma arbetsplats, men delar ej lokaler med enhetschefer. 
Samtliga biståndshandläggare i kommun A handlägger ärenden för hemtjänst och särskilt 
boende, fördelningen av ärendena är geografiskt indelade. En av biståndshandläggarna har det 
huvudsakliga ansvaret för vårdplaneringar som sker vid utskrivning från sjukhus. Besluten 
överlämnas från biståndshandläggarna till enhetscheferna i form av beställningar. Dessa 
beställningar är oftast skriftliga och innehåller information om vilka insatser som har beviljats 
och vilka målen är med insatserna. I kommun A har biståndshandläggarna inget budgetansvar. 
Biståndshandläggarna i kommun A har telefontid varje vardag från klockan 8.00 till 9.30, då 
man huvudsakligen kan nå dem. Resten av dagen finns de tillgängliga på mobiltelefoner men 
endast för akuta fall. I den här kommunen arbetar man fyrtio timmar i veckan och i vissa fall 
övertid, som då måste beordras av chefen.  

3.2 Kommun B 
Chefen för biståndshandläggarenheten i Kommun B uppger att verksamheten lyder under 
omvårdnadsnämnden och benämns omvårdnadsförvaltningen. Förvaltningschefen arbetar 
direkt under omvårdnadsnämnden och direkt under förvaltningschefen arbetar stabspersonal, 
liknande kommun A samt verksamhetschefer för äldreomsorg och handikappomsorg. I 
kommun B är äldreomsorgen uppdelad i två områden, hemtjänst och särskilt boende. Den 
enhet som ingår i vår enkätundersökning, biståndshandläggarna, tillhör en enhet som benämns 
hemtjänstenheten. På den enheten arbetar samtliga åtta biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen, tre av dessa handläggare arbetar inte i samma lokaler som de övriga utan är 
utlokaliserade på andra kontor inom sitt geografiska område. Samtliga handläggare 
handlägger SoL-ärenden, men två av biståndshandläggarna handlägger endast ärenden som 
handlar om särskilt boende. Det finns i kommun B två olika benämningar på 
biståndshandläggarna, vilka är boendehandläggare och hemtjänsthandläggare. Vidare i vårt 
arbete benämner vi dock samtliga för biståndshandläggare. De biståndshandläggare som 
handlägger LSS-ärenden arbetar inte på hemtjänstenheten, utan arbetar inom 
handikappenheten. Biståndshandläggarna i kommun B arbetar i samma lokaler som 
enhetscheferna för hemtjänsten, vilket innebär att de arbetar i team tillsammans med en 
enhetschef. Verksamhetschefen för biståndshandläggarna arbetar inte i samma lokaler som 
biståndshandläggarna. Ärendena fördelas geografiskt och varje hemtjänsthandläggare har 
ansvar för vårdplaneringar på sjukhus. Hemtjänstenheten arbetar utifrån en beställar- och 
utförarmodell. Besluten överlämnas från biståndshandläggarna till enhetscheferna i form av 
beställningar. Dessa beställningar är oftast skriftliga och innehåller information om vilka 
insatser som har beviljats och vilka målen är med insatserna. Biståndshandläggarna i kommun 
B har var och en budgetansvar för sitt område. Biståndshandläggarna har telefontid vardagar 
från klockan 10.00 till 12.00, med undantag för tisdagar då telefontiden är förlagd till 
eftermiddagen. I den här kommunen arbetar man efter något som kallas oreglerad arbetstid, 
vilket innebär att man ska arbeta i snitt fyrtio timmar i veckan, men man kan fördela sin 
arbetstid efter behov, dock är man bunden att vara på plats på arbetet under telefontiden. Här 
finns möjlighet till extrahjälp, då det finns budgeterat för en halvtidstjänst, där en 
biståndshandläggare sätts in för att hjälpa till efter behov.  
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4. Teoretiskt angreppssätt 
För att studera upplevelsen av stress och möjliga stressfaktorer i organisationer har vi valt att 
använda oss av Karaseks och Theorells (1990) krav/kontroll modell (figur 1). Ursprungligen 
är krav/kontrollmodellen ett synsätt som har utvecklats till en teori i samarbetet mellan den 
amerikanske proffesorn Robert Karasek som forskar inom ämnet arbetsmiljö vid University 
of Massachusetts i Lowell och den svenska proffesorn Töres Theorell som forskar inom 
socialmedicinska och psykosomatiska frågor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Syftet 
med att använda krav/kontrollmodellen i vår studie är att kunna analysera vad 
biståndshandläggarnas upplevelse av stress beror på. 
4.1 Karaseks och Theorells krav/kontroll modell  
Karaseks och Theorells (1990) krav/kontrollmodell är från 1979, det är en vanlig modell som 
används för att förklara stress i arbetslivet. Det är en tvådimensionell modell och den har som 
utgångspunkt att stress uppstår när det råder obalans mellan arbetets krav och den möjlighet 
till kontroll den anställde har, då det gäller att möta kraven. Modellen utgår alltså ifrån att 
stress uppstår då det råder obalans mellan krav och kontroll. Exempel på krav som anges i 
modellen är deadlines, antal rapporter, utredningar som ska skrivas. Karasek beskriver krav 
som den psykologiska belastning som krävs av den anställde för att utföra uppgiften. Han 
beskriver vidare kontroll som den anställdes möjligheter att ha kontroll över sina 
arbetsuppgifter. I Karaseks modell delas kontrollbegreppet upp i två dimensioner, vilka är 
självbestämmande och användning av kompetenser. Självbestämmande innebär vilken 
möjlighet man har att vara med och påverka exempelvis hur ens arbetsuppgifter ska utföras 
och att få delta i beslut som rör arbetsuppgifterna. Med användning av kompetenser menar 
Karasek i vilken utsträckning den anställde får användning för sin kompetens, samt vilka 
möjligheter som erbjuds att utveckla nya kompetenser i arbetet.   

Modellen visar att höga krav inte alltid, via automatik, leder till stress. Risken för stress ökar 
ju mindre kontroll man har över sitt arbete. Om man upplever stress av kraven som finns på 
sitt arbete handlar det oftast om att en oro byggs upp om huruvida man ska klara av 
arbetsuppgifterna. Man oroar sig för de konsekvenser det skulle innebära om man inte klarar 
av arbetsuppgifterna. Om man däremot upplever sig ha kontroll och makt att fatta beslut och 
utöva sin kompetens i samband med utförandet av arbetsuppgifterna, så minskar den oron. 

Modellen innehåller två hypoteser, varav den ena hypotesen innebär att höga krav och låg 
grad av kontroll leder till hög stressanspänning. Människan upplever hög grad av stress då 
den är tvungen att genomföra arbete som hon inte kan fullfölja. Däremot så leder hög grad av 
kontroll inte via automatik till en stressfri upplevelse. I de fall där det ställs låga krav och den 
anställde har stora möjligheter till kontroll kan tristess uppstå, vilket i sin tur också kan skapa 
någon typ av stress. Den andra hypotesen innebär att höga krav i kombination med hög grad 
av kontroll minimerar stressanspänningen och leder till en god personlig utveckling, bra 
motivation och bättre inlärningsförmåga. I den här situationen höjs självförtroendet. Här 
innebär alltså inte höga krav en stressanspänning, utan snarare en hälsosam utmaning.  

Karaseks och Theorells (1990:69) krav/kontroll modell utökades 1990 med en dimension som 
har att göra med socialt stöd, vilket innebär att kontroll även kan uppnås i handlingsfrihet i 
informella ritualer som exempelvis fikapauser, inte bara vid handlingsfrihet i det formella 
arbetet. Några mekanismer där socialt stöd på arbetsplatsen kan bidra till välbefinnande är 
enligt Karasek och Theorell (1990) att socialt stöd fungerar som ett skydd mellan psykologisk 
upplevelse av stress och negativ påverkan på hälsan. Han menar också att socialt stöd har en 
påverkan på psykologiska processer som är viktiga för att vi på lång sikt ska bibehålla en god 
hälsa, samt hur vi tillägnar oss kunskap. Han talar vidare om att socialt stöd hjälper oss att 



12 

hantera stress på mera funktionellare sätt. Slutligen talar Karasek och Theorell (1990) om att 
socialt stöd kan leda till en identitetskänsla som grundar sig på att individen får social 
bekräftelse att denne bidrar till att uppfylla arbetsgruppens mål. Nedan visas den 
tvådimensionella modellen samt en beskrivning av den.  

 

      (Figur 1) Karasek och Theorell (1990:32). 

 

Ruta 1 i figuren benämns high-strain, det vill säga hög anspänning. Hög anspänning uppstår 
om en individ under en lång tid varit utsatt för höga krav och låg grad av kontroll. Om 
situationen är sådan under lång tid kan individen bli utsatt för ackumulerad stress, man samlar 
på sig stress under en lång tid. Arbetar man under de här förhållandena, det vill säga i en 
obalans mellan krav och kontroll, med höga krav och låg kontroll är risken som störst att man 
utsätts för stress. Enligt Karasek och Theorell (1990:32-40) kan symtom på stress i den här 
situationen visa sig som aggressivt beteende eller att man drar sig tillbaka socialt.  

Ruta 2 i figuren benämns active, det vill säga en aktiv individ. I den här situationen har 
individen både höga krav och hög grad av kontroll, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) 
är den optimala arbetssituationen. De menar att individens självförtroende höjs om man 
arbetar i den här situationen och att detta skapar aktiva individer som är villiga att lära och ta 
sig an nya arbetsuppgifter och nya situationer.  

Ruta 3 i figuren benämns low-strain, det vill säga svag anspänning. En individ som arbetar i 
den här situationen har låga krav på sig i sitt arbete, samtidigt som man har hög grad av 
kontroll. Enligt Karasek och Theorell (1990) leder detta sätt att arbeta inte till någon personlig 
utveckling och lärande, men denna grupp har å andra sidan låg grad individer som är 
drabbade av stress och ohälsa till följd av det, då den här arbetssituationen präglas av lugn och 
ro.  
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Ruta 4 i figuren benämns passive, det vill säga passiv individ. Om man arbetar i den här 
situationen är man utsatt för både låga krav och låg grad av kontroll. Enligt Karasek och 
Theorell (1990) kan denna arbetssituation ändå leda till stress. Detta förklarar de med att en 
individ som arbetar i den här situationen kan bli närmast apatisk på sitt arbete, vilket i sin tur 
leder till att så fort individen blir utsatt för det minsta lilla krav, så uppkommer stress.  

Modellens två hypoteser visas genom pilarna A och B i figuren. Pil A går igenom ruta tre, 
svag anspänning och ruta ett, hög anspänning och innebär att höga krav i kombination med 
låg grad av kontroll leder till hög anspänning. Svaga krav i samband med hög grad av kontroll 
leder till en arbetssituation som präglas av lugn och ro. Pil B går igenom ruta fyra, passiv 
individ och ruta 2, aktiv individ. Den innebär att minimerad anspänning, med både höga krav 
och hög grad av kontroll leder till en utvecklande arbetssituation. Här innebär inte höga krav 
hög anspänning, utan de höga kraven leder istället till utmaningar och positiv stress. Låga 
krav och låg grad av kontroll ger istället passivitet (Karasek och Theorell 1990:32-40). 
 
 
5.  Upplevelse av stress i våra två kommuner 
I vår enkätundersökning (bilaga 2) ingick sexton biståndshandläggare, som samtliga arbetar 
inom äldreomsorgen. Efter ett bortfall har vi femton biståndshandläggare kvar som 
respondenter i vår studie. I det som följer skall vi redogöra för och analysera resultatet av 
enkätundersökningen samt av de två intervjuerna vi har genomfört. Enkätundersökningen och 
intervjuerna kommer att redovisas under teman, såsom upplevelse av stress, upplevelse av 
kontroll över sin arbetssituation, krav och kommunikation och socialt sammanhang på arbetet. 
Dessa teman har vi valt med tanke på att vi ska använda oss av Karasek och Theorells (1990) 
krav/kontrollmodell (figur 1) i vår analys. Två av enkätfrågorna är öppna frågor, med 
möjlighet till fritext. Svaren som är relevanta för vår studie redovisas separat. I intervjuerna 
använde vi oss av intervjuguiden (bilaga 4) som innehöll liknande frågor som enkätfrågorna. 
Intervjuerna genomfördes med biståndshandläggarnas chefer, i syfte att skapa en bredare 
förståelse om biståndshandläggarnas arbetssituation och få kunskap om hur cheferna 
uppmärksammar tecken på stress bland biståndshandläggarna i sin personalgrupp.  
 

5.1 Sammanställning av svaren i enkätundersökningen i tabellform  
På följande sida i arbetet har vi valt att redovisa svaren på frågorna från båda kommunerna i 
en tabell (tabell 1), detta för att läsaren på ett överskådligt sätt skall kunna se hur 
biståndshandläggarna i de båda kommunerna har valt att svara på frågorna i enkäten. Genom 
att använda oss av tabellen kan läsaren se vilka skillnader det finns bland kommunerna när det 
gäller biståndshandläggarnas svar på enkäterna. I den första kolumnen i tabellen finns 
frågorna från enkäten, sedan följer svarsalternativen för kommun A i kolumn två till sex och 
svarsalternativen för kommun B i kolumn sju till elva. Siffrorna i kolumnerna under 
svarsalternativen, visar hur många respondenter som valt att svara respektive svarsalternativ 
på respektive fråga. Sist i tabellen redovisas svar på fråga två och nio, där läsaren i första 
kolumnen återfinner frågorna och dessa frågor har endast två svarskolumner för 
svarsalternativen ja och nej. På dessa två frågor redovisas svaren från kommun A till vänster i 
tabellen och svaren från kommun B redovisas till höger i tabellen.  
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5.1.2 Tabell 1 

 
 
Kommun A     Kommun B    

  
Inte 
alls 

Oftast 
inte Ibland Ofta Alltid  

Inte
alls 

Oftast 
inte Ibland Ofta Alltid 

1. I vilken 
utsträckning 
upplever du stress 
på ditt arbete?   1 1 5        4 4   
3. I vilken 
utsträckning 
upplever du att 
din ordinarie 
arbetstid räcker 
till för att utföra 
de arbetsuppgifter 
du är ålagd att 
utföra?   4 2 1    1 3 1 2 1 
4. I vilken 
utsträckning 
upplever du att du 
har inflytande på 
din arbetsplats? 1   5 1        2 6   
5. I vilken 
utsträckning 
upplever du att du 
har kontroll över 
dina 
arbetsuppgifter ?     3 4      1 1 4 2 
6. I vilken grad 
upplever du att 
dina kunskaper 
motsvarar kraven 
från din 
arbetsgivare?     1 3 2    1 1 4 2 
7. I vilken grad 
upplever du att 
kommunikationen 
med din närmaste 
chef fungerar? 1   2 2 1      1 2 5 
8. I vilken 
utsträckning 
upplever du att du 
ingår i en väl 
fungerande 
arbetsgrupp? 1 2 2 1        1 4 3 

  Ja Nej        Ja Nej      
2. Har du någon 
gång varit 
sjukskriven på 
grund av 
arbetsrelaterad 
stress? 3 4     3 5    
9. Trivs du i din 
arbetsgrupp? 5 1     8      
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5.2 Sammanställning och analys av enkätsvar angående upplevelse av stress i kommun 
A 

5.2.1 Upplevelse av stress 
Resultatet visar att fem av sju biståndshandläggare ofta upplever stress på sitt arbete. Tre 
biståndshandläggare har uppgett att de någon gång varit sjukskrivna för arbetsrelaterad stress. 
Biståndshandläggarna i kommun A visar alltså enligt vår enkätundersökning tydliga tecken på 
att de är stressade. Detta kan vi även relatera till tidigare forskning som vi redogjort för 
tidigare i arbetet, såsom undersökningar genomförda av Arbetsmiljöverket (2007), där det 
framkommer att arbetsorsakade besvär på grund av stress har ökat de senaste åren. Vi kan 
även med hjälp av Bastins (2003) artikel se, att i yrken där man arbetar med människor 
upplevs stress i högre grad än i yrken där man inte arbetar med människor. 

5.2.2 Upplevelse av kontroll 
Resultatet här visar att fyra av biståndshandläggarna upplever att den ordinarie arbetstiden 
oftast inte räcker till för att utföra de arbetsuppgifter de är ålagda att utföra. Två 
biståndshandläggare har angett att den ordinarie arbetstiden ibland räcker till för att utföra de 
arbetsuppgifter de är ålagda att utföra. Resultatet visar vidare att en biståndshandläggare 
upplever att hon ofta har inflytande på sin arbetsplats. Fem biståndshandläggare upplever att 
de ibland har inflytande på sin arbetsplats. Slutligen uppger en biståndshandläggare att hon 
inte alls har inflytande på sin arbetsplats. Fyra biståndshandläggare har svarat att de ofta har 
kontroll över sin arbetssituation och tre har uppgett att de ibland har kontroll över sin 
arbetssituation.  

Vi ser i vår studie att biståndshandläggarna i kommun A upplever i låg grad att de har kontroll 
över sin arbetssituation. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell (figur 1) 
utsätts en individ för hög anspänning och därmed en stor risk för stress, då denne inte 
upplever sig ha kontroll, såsom fallet är i kommun A. Låg grad av kontroll räcker dock inte 
för att konstatera att en individ löper risk för stress, utan man måste även se på kravbilden, 
vilket vi gör i nästa tema. Vi stärker vår tolkning med hjälp av Björkmans, Joneborgs och 
Klingberg Larssons (2001) rapport, där de talar om att arbetstagarens möjlighet att ha kontroll 
över sitt arbete är den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn.  

5.2.3 Krav 
Utifrån vårt avsnitt tidigare forskning kan vi konstatera att biståndshandläggare har höga krav 
på sig på arbetet, vilket vi utgår från i vår analys enligt Karasek och Theorells (1990) modell.  
Biståndshandläggarna i vår studie upplever i hög grad att de har kunskaper som motsvarar 
kraven från arbetsgivaren, vilket vi inte kan använda i analysen, eftersom detta bara är en del 
under temat krav. Två biståndshandläggare upplever att deras kunskaper alltid motsvarar 
kraven från arbetsgivaren. Tre biståndshandläggare upplever att deras kunskaper ofta 
motsvarar kraven, medan en upplever att kunskaperna ibland motsvarar kraven.  

När en individ är utsatt för höga krav i kombination med låg grad av kontroll, som fallet är i 
kommun A, uppstår enligt Karasek och Theorells modell (1990) hög anspänning, vilket 
benämns high-strain och finns i ruta 1 i modellen. Om man arbetar i den här situationen under 
en längre tid är risken som störst att man upplever stress på sitt arbete, vilket alltså stämmer 
helt överens med fallet i vår kommun A. En av enkäterna finner vi speciellt intressant utifrån 
detta avseende och den stämmer helt överens med Karasek och Theorells (1990) 
krav/kontrollmodell. Den respondenten har angett att hon bara ibland upplever sig ha 
kunskaper som motsvarar de höga kraven. Hon har vidare uppgett att hon känner sig stressad, 
varit sjukskriven för arbetsrelaterad stress samt upplever att hon inte har kontroll över sin 
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arbetssituation.  Här kan man alltså tydligt se vad som kan uppstå då det råder obalans mellan 
krav och kontroll, det vill säga en stressig arbetssituation.  

5.2.4 Kommunikation och socialt sammanhang 
En biståndshandläggare anser att kommunikationen alltid fungerar med sin närmaste chef. 
Två biståndshandläggare upplever att kommunikationen ofta fungerar och två anser att den 
fungerar ibland. Slutligen upplever en biståndshandläggare att kommunikationen med den 
närmaste chefen inte alls fungerar. En biståndshandläggare upplever att hon ofta arbetar i en 
väl fungerande arbetsgrupp och två upplever att de ibland gör det. Två biståndshandläggare 
upplever att de oftast inte arbetar i en väl fungerande arbetsgrupp och en upplever att hon inte 
alls arbetar i en väl fungerande arbetsgrupp. Fem biståndshandläggare uppger att de trivs i sin 
arbetsgrupp, medan en uppger att hon inte trivs.  
 
Vi ser i vår studie att under detta tema är de flesta biståndshandläggarna överens om att 
kommunikationen mellan dem och den närmaste chefen i olika grad fungerar. Det finns vidare 
en spridning bland biståndshandläggarna i frågan om de är en väl fungerande arbetsgrupp. I 
och med denna spridning kan vi utläsa att biståndshandläggarna upplever sin arbetsgrupp på 
många olika sätt. Vår slutsats av detta blir att detta inte är någon väl fungerande arbetsgrupp. 
Detta grundar vi på att ingen respondent har upplevt att de alltid arbetar i en väl fungerande 
arbetsgrupp, bara en har svarat att hon ofta gör det, dessutom finns det en respondent som 
angett att hon inte alls ingår in en väl fungerande arbetsgrupp. Återigen hänvisar vi till den 
intressanta enkäten som vi redogjorde för under temat krav. Denna respondent som följde 
mönstret, hög anspänning, hög grad av stress, är också den respondent som här anger att hon 
inte upplever sig ingå i en väl fungerande arbetsgrupp, inte upplever att kommunikationen 
med den närmaste chefen fungerar och inte trivs i sin arbetsgrupp. Karaseks och Theorells 
(1990) krav/kontrollmodell (figur 1) utökades 1990 med den här dimensionen, socialt stöd. 
De menar att kontroll även kan uppnås genom handlingsfrihet i informella ritualer på 
arbetsplatsen, såsom fikapauser och annan gemenskap i arbetsgruppen. Vi kan alltså med 
ganska god säkerhet påstå att i kommun A finns inga möjligheter att uppnå låg anspänning 
(Karasek och Theorell 1990), det vill säga balans mellan krav och kontroll, då resultatet visar 
att de inte upplever sig ha kontroll varken i det formella arbetet eller i de informella ritualerna.   

5.2.5 Öppna frågor 
På fråga fem var den öppna frågan en följdfråga på enkätfrågan, om man valt alternativen inte 
alls eller oftast inte. I kommun A har ingen svarat på den öppna frågan i enkätfråga fem. Här 
nedan redovisas relevanta citat av vad respondenterna har svarat på fråga tio, vi anser att 
dessa stärker vår analys av arbetssituationen i kommun A, då de påvisar en dåligt fungerande 
arbetsgrupp och låg grad av kontroll. De citat vi har valt bort är de som inte är relevanta för 
vår studie. Citatet från respondent 1 visar en tydlig upplevelse av att hon arbetar i en 
arbetsgrupp som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Dessutom upplever hon en dålig 
arbetsmiljö. Detta visar tydligt på det som Theorell och Karasek (1990) talar om och det som 
framkommit i vår studie, att stressen bland biståndshandläggarna i kommun A beror på både 
dåligt socialt sammanhang på arbetet och för låg grad av kontroll i kombination med höga 
krav. Citatet från respondent 2 visar tydligt vilken betydelse kontroll har för upplevelsen av 
stress. Hon upplever att stressen infaller när hon inte själv har kontroll. Slutligen visar citatet 
från respondent 3 att man kan tappa kontrollen när man har för mycket att göra, vilket hon 
upplever leder till att hennes beslut inte alltid blir tillräckligt genomtänkta.  
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Respondent 1: ” Ej ett fungerande samarbete i arbetsgruppen (många starka viljor). Dålig 
arbetsmiljö”  
 
R2: ”Eftersom stressen är mycket personbundet och beroende på hur jag mår för dagen är det 
svårt att avgöra hur arbetet stressar. De flesta perioder ”äger” jag tiden men stressen infaller 
när ”almanackan” äger tiden”. 
 
R3: ”En ständig frustration över att ligga efter det som skall göras, innebär prioriteringar, 
snabba beslut - ej tillräckligt genomtänkta”.  

5.3 Sammanställning och analys av enkätsvar angående upplevelse av stress i kommun 
B 

5.3.1 Upplevelse av stress 
Resultatet visar att fyra biståndshandläggare ofta upplever stress på sitt arbete och att fyra 
upplever stress ibland. Tre anger att de har varit sjukskrivna för arbetsrelaterad stress. Även i 
kommun B kan vi alltså konstatera att biståndshandläggarna i hög grad upplever stress på sitt 
arbete. I kommun B finns det tre biståndshandläggare som har varit sjukskrivna för 
arbetsrelaterad stress.  

5.3.2 Upplevelse av kontroll 
Resultatet visar här att en biståndshandläggare anser att arbetstiden alltid räcker till för att 
utföra de arbetsuppgifter hon är ålagd att utföra. Två biståndshandläggare uppger att tiden ofta 
räcker till och en uppger att arbetstiden räcker till ibland. Slutligen upplever tre 
biståndshandläggare att tiden oftast inte räcker till och en har uppgett att arbetstiden inte alls 
räcker till för att utföra de arbetsuppgifter hon är ålagd att utföra. Sex biståndshandläggare 
upplever att de ofta har inflytande på arbetsplatsen och två upplever att de ibland har 
inflytande. Två biståndshandläggare upplever att de alltid har kontroll över sin arbetssituation. 
Fyra upplever att de ofta har kontroll, en upplever att hon ibland har kontroll. Slutligen 
uppger en biståndshandläggare att hon oftast inte upplever sig ha kontroll över sin 
arbetssituation.   
 
Vi ser när vi studerar enkätsvaren att biståndshandläggarna i den här kommunen har kontroll 
över sin arbetssituation, då majoriteten av handläggarna har uppgett att de hinner med sina 
arbetsuppgifter, har medbestämmande, inflytande och upplever sig ha kontroll. Om vi redan 
här studerar resultatet enligt Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell (figur 1) ser vi 
något intressant. Biståndshandläggarna i kommun B upplever hög grad av stress, trots att de 
upplever sig ha kontroll. Här har vi alltså ett resultat som inte stämmer överens med Karasek 
och Theorells (1990) modell. Det råder hög grad av stress, samtidigt som man upplever sig ha 
kontroll. Detta ska enligt modellen leda till en stressfri arbetsmiljö, som visas i ruta 2 i 
modellen, något som alltså inte stämmer överens med vår kommun B. Det som är intressant i 
den här arbetsgruppen är att man alltså har den, enligt Björkman, Joneborg och Klingberg 
Larsson (2001), viktigaste arbetsmiljöfaktorn, det vill säga kontroll. Trots detta upplever de 
stress på sitt arbete.  

5.3.3 Krav 
Som vi tidigare nämnde, kan vi med hjälp av vårt avsnitt tidigare forskning konstatera att 
biståndshandläggare har höga krav på sig på arbetet, vilket vi utgår från i vår analys enligt 
Karasek och Theorells (1990) modell.  Vår fråga i temat krav i enkäten, handlar enbart om 
biståndshandläggarnas upplevelse av om deras kunskaper motsvarar kraven från arbetsgivaren 
och kan därför inte analyseras med hjälp av modellen. Resultatet på vår enkätfråga visar att 
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två biståndshandläggare upplever att deras kunskap alltid motsvarar kraven från 
arbetsgivaren. Fyra biståndshandläggare har angett att deras kunskapar ofta motsvarar kraven 
och en har svarat att kunskaperna oftast inte motsvarar kraven från arbetsgivaren.  
 
I vår analys av enkätsvaren ser vi att biståndshandläggarna i den här kommunen i hög grad 
upplever att de har kunskap som motsvarar kraven från arbetsgivaren. Enligt Karasek och 
Theorells (1990) krav/kontrollmodell (figur 1) så borde man i kommun B alltså ha den 
optimala arbetssituationen för att slippa upplevelsen av stress, då det råder balans mellan krav 
och kontroll, vilket leder till aktiva individer enligt ruta 2 i modellen. I ett försök att finna 
orsaker till att dessa biståndshandläggare ändå upplever stress relaterar vi till en artikel 
skriven av Bastin (2003) som vi redogör för tidigare i arbetet. Hon menar att det inte alltid är 
tillräckligt att uppleva att man har inflytande och kontroll på sitt arbete för att undvika stress. 
I yrken där man arbetar med människor, kan man ha stort inflytande i sitt arbete, men detta 
räcker inte, för att kunna hantera kraven, som också kan komma från många olika håll, såsom 
omsorgstagare, deras anhöriga, organisationen och socialtjänstlagen. Enligt Bastin (2003) är 
denna situation vanligast för kvinnor som ofta har yrken där man arbetar med människor. Vår 
yrkesgrupp, biståndshandläggarna kan vi direkt koppla till denna artikel, då samtliga är 
kvinnor med ett yrke som innebär höga krav precis på det sätt som Bastin (2003) beskriver. 
Med detta menar vi att upplevelsen av stress i kommun B skulle kunna bero på krav som 
kommer från andra håll än arbetsgivaren och som är svårare att ha kontroll över. Ur det här 
perspektivet kan man då påstå att biståndshandläggarna har låg kontroll och höga krav, det 
vill säga obalans mellan krav och kontroll, som enligt Karasek och Theorells (1990) 
krav/kontrollmodell leder till hög anspänning, det vill säga hög risk för upplevelse av stress.  

5.3.4 Kommunikation och socialt sammanhang 
Fem biståndshandläggare har angett att kommunikationen med den närmaste chefen alltid 
fungerar. Två biståndshandläggare upplever att kommunikationen ofta fungerar och en 
upplever ibland att kommunikationen med den närmaste chefen fungerar. Vidare upplever tre 
biståndshandläggare att de alltid ingår i en väl fungerande arbetsgrupp. Fyra upplever att de 
ofta gör det och slutligen är det en handläggare som upplever att hon ibland ingår i en väl 
fungerande arbetsgrupp. Samtliga åtta biståndshandläggare trivs i sin arbetsgrupp. Här ser vi 
och kan tydligt tolka, att detta är en väl fungerande arbetsgrupp när det handlar om socialt 
sammanhang. Detta grundar vi på att majoriteten av handläggarna har uppgett att 
kommunikationen fungerar bra med den närmaste chefen, de flesta upplever sig arbeta i en väl 
fungerande arbetsgrupp och samtliga trivs i sin arbetsgrupp. 
 
Vår slutsats är att stressen i kommun B inte beror på hög anspänning, som enligt Karasek och 
Theorell (1990) uppstår då det råder obalans mellan krav och kontroll.  Den beror inte heller 
på dåligt socialt sammanhang. Det som då återstår att förklara stressen hos 
biståndshandläggarna i kommun B med, är det vi tidigare talat om, det vill säga kraven som 
kommer från andra håll än arbetsgivaren och som kanske är svårare att ha kontroll på.  

5.3.5 Öppna frågor 
Här nedan redovisas citat från respondenterna av vad vi finner relevant i vår studie och 
därmed stärker oss i vår analys av biståndshandläggarnas upplevelse av stress i kommun B, 
som visar att biståndshandläggarna upplever kontroll och har en fungerande arbetsgrupp. I de 
här citaten kan man se att biståndshandläggarna i kommun B oftast upplever kontroll, vilket 
också har visat sig i vår enkätstudie. Trots detta upplever biståndshandläggarna i kommun B 
stress i lika hög grad som biståndshandläggarna i kommun A. Vi anser att den stressen som 
biståndshandläggarna upplever i kommun B kan bero på känslan av kontroll som Bastin 
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(2003) talar om i sin artikel och som vi tidigare redogjort för, det vill säga krav från andra håll 
än från arbetsgivaren, såsom kunder och dess anhöriga, som det är svårare att ha kontroll på 
och som kan leda till att man upplever stress. Viktigt att nämna är att även i kommun B finns 
det respondenter som har svarat att de inte upplever kontroll över sin arbetssituation, men 
detta är en analys av hela arbetsgruppens sammanlagda resultat av upplevelsen av stress bland 
biståndshandläggare i kommun B, vilken visar att biståndshandläggarna i den här kommunen 
upplever att de har kontroll över sin arbetssituation.  

Respondent 1: ”Upplever ingen direkt stress, jag hinner med mina arbetsuppgifter, hembesök, 
dokumentation mm, samt prioriterar möten. Man behöver inte gå på alla!”  
 
R2: ”Stressen minskade avsevärt när vi renodlade arbetet genom att separera personalansvar 
och handläggning från varandra. Gemensam helhet har behållits genom ”team”.  

5.4 Resultat och analys av intervjusvar kommun A 

5.4.1 Upplevelse av stress 
Chefen upplever att hennes personal är mer eller mindre stressade på arbetet. Det är olika på 
personer hur de reagerar på stress. ”De kan säga det, de kan bli upprörda, ja, de kan bli lite 
arga, ja det syns på hela dom. Vissa kan bli irrationella och har svårare att prioritera medan 
andra kan bli rationella av det också, till viss del och planera och så” (citat chef kommun A).  
Här kan vi se att stressen också kan ge positiva konsekvenser. Fastän biståndshandläggarna, 
enligt vår enkätundersökning, som grupp visar tydliga tecken på stress, enligt Karasek och 
Theorells (1990) krav/kontrollmodell (figur 1), finns det ändå enskilda individer i gruppen 
som har uppgett att de upplever att de har kontroll, vilket enligt modellen, i kombination med 
höga krav, kan leda till aktiva individer, precis som chefen här beskriver. Hon berättar att 
ingen i hennes personalgrupp har varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress under de 
tio månader som hon har jobbat där. Enligt vår enkätundersökning finns det dock 
sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress. Förklaringen på att svaren skiljer sig åt 
antar vi är det som chefen också beskriver i intervjun, att sjukskrivningarna i hennes 
personalgrupp beror på andra huvuddiagnoser, men hon menar ändå att stress kan vara 
bidragande faktor till sjukskrivningen. Det finns ingen rehabiliteringsutredning där 
sjukskrivningen anses vara arbetsrelaterad i hennes personalgrupp.   

5.4.2 Upplevelse av kontroll 
Chefen säger att vissa gånger hinner biståndshandläggarna med jobbet på sin ordinarie 
arbetstid och vissa gånger gör de det inte. ”Det är högst sällsynt att jag beordrar övertid, men 
det händer ibland att de kommer till mig och diskuterar om att de inte hinner med sina 
arbetsuppgifter” (citat chef kommun A). En tanke som uppstår hos oss här, är att det faktum 
att biståndshandläggarna måste få tillåtelse från chefen för att få arbeta övertid på vissa sätt 
kanske kan innebär en källa till att man upplever låg kontroll och därmed också innebära en 
stressfaktor. Med det menar vi för det första, att det för vissa kan vara svårt att gå till chefen 
och erkänna att man inte hunnit med det man ska. För det andra så måste man vänta på 
chefens beslut om övertid, när man har upptäckt att man inte hinner det man måste göra, 
vilket kan leda till att man inte upplever kontroll över planeringen av sitt arbete. Enligt 
Agervold (2001) kan hot mot självrespekten leda till upplevelse av stress. Vi kan anta att ett 
sådant hot mot självrespekten kan uppstå när man tvingas erkänna att man inte klarar av 
kraven och be chefen om hjälp. På frågan om personalen har inflytande och medbestämmande 
säger hon ”ja, det har dom, men de vet väl inte riktigt om det” (citat chef kommun A). Hon 
tycker vidare att biståndshandläggarna är myndighetsstyrda i sitt arbete, vilket gör att frågor 
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gällande medbestämmande och inflytande är svårt. Hon har en känsla av att personalen skulle 
vilja vara mer delaktiga, men när de blir erbjudna är det sällan någon som tar initiativet.  
 
Resultatet från våra enkäter visar att de flesta biståndshandläggare bara ibland upplever att de 
har inflytande och medbestämmande. Vi anser att detta kan bero på just den stress vi har 
fastställt att de upplever på arbetet. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell 
(figur 1) leder kombinationen av höga krav och låg grad av kontroll, som fallet är i kommun 
A, till hög anspänning, det vill säga passiva individer. Om man känner sig passiv på arbetet, 
kan det leda till att man prioriterar i första hand myndighetsuppdraget, vilket i sin tur kan 
innebära att initiativtagandet till självbestämmande och inflytande kan hamna i andra hand. 
Vår tanke är att detta kan leda till att man kan hamna i en ond cirkel, som bara kan leda till 
mera stress. Här kan vi även hänvisa till Björkman, Joneborg och Klingberg Larsson (2001) 
rapport, som vi redogör för i vårt kapitel tidigare forskning. Här talar de om vikten av att varje 
arbetstagare skall kunna styra över och ha kontroll över sin arbetssituation. Detta ser de som 
den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn.  

5.4.3 Krav 
Chefen anser att biståndshandläggarna har kompetens för uppdraget som handläggare, de som 
har arbetat länge har mycket kunskap och kompetens. Hon tycker att kunskapen inom 
verksamhetsplanering, budgetering, kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor kunde 
förbättras. Hon känner att dessa bitar har försvunnit i myndighetsrollen, där det primära är att 
möta kunden. Hon önskar att det andra kunde få plats någonstans, men inser också att det kan 
handla om tidsbrist hos biståndshandläggarna.   

5.4.4 Kommunikation och socialt sammanhang 
Chefen anser att både den skriftliga och muntliga kommunikationen fungerar. På frågan om 
hon anser att hon har en väl fungerande arbetsgrupp svarar hon klart och tydligt ”nej” (citat 
chef kommun A). Hon förklarar att biståndshandläggarna fungerar bra som arbetsgrupp när 
det handlar om myndighetsuppdraget, de är professionella i sin yrkesroll. Det hon anser inte 
fungerar är dynamiken i gruppen och det sociala samspelet, men hon har ändå upplevt en 
förbättring den senaste tiden. Att arbetsgruppen inte är en väl fungerande arbetsgrupp inom 
alla områden bekräftas även genom vår enkätundersökning, där de flesta 
biståndshandläggarna uppger att de inte upplever sig arbeta i en väl fungerande arbetsgrupp.  
 
Enligt Karasek och Theorell (1990) kan dåligt socialt sammanhang på arbetet vara en del av 
upplevelsen av stress på arbetet. Om vi nu slutligen ser på resultatet från enkätundersökningen 
och intervjun i kommun A, i alla teman, ser vi flera olika förklaringar på upplevelsen av stress 
hos biståndshandläggarna i den här kommunen. En förklaring är enligt Karasek och Theorells 
(1990) krav/kontrollmodell, obalansen mellan krav och kontroll. Det råder höga krav och låg 
grad av kontroll, vilket leder till en stressig arbetsmiljö. Ytterligare en förklaring till 
upplevelsen av stress är bristen på det sociala sammanhanget i arbetsgruppen, vilket enligt 
Karasek och Theorell (1990) alltså kan förstärka stressen ytterligare.  

5.5 Resultat och analys av intervjusvar kommun B 

5.5.1 Upplevelse av stress 
På frågan om chefen upplever att hennes personal är stressade på sitt arbete, svarar hon ”det är 
personbundet och periodvis, ja ” (citat chef kommun B). Hon berättar vidare att hon som chef 
kan se om någon i hennes personalgrupp är stressad och inte mår bra. ”Oftast är det de själva 
som signalerar när det är mycket” (citat chef kommun B). Vissa blir rationella och andra blir 
irrationella av stressen. I hennes personalgrupp finns det biståndshandläggare som varit 
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sjukskrivna på grund av stress. Det har även varit fall där hon som chef har sett att det varit 
arbetsrelaterad sjukskrivning på gång. Hon har då använt sig av förebyggande insatser, i form 
av extrahjälp, för att hjälpa dessa personer innan de blivit sjukskrivna. Det hon här berättar 
om extrahjälpen som kan sättas in vid behov i den här kommunen ser vi som intressant när vi 
nu ska övergå till nästa tema, som är upplevelse av kontroll. Vi uppfattar det som att när 
någon håller på att tappa kontrollen och riskera att bli sjukskriven på grund av arbetsrelaterad 
stress, så blir denna person uppmärksammad av chefen och får avlastning, vilket vi anser kan 
leda till att denne snabbt kan återfå kontrollen över sin arbetssituation.  

5.5.2 Upplevelse av kontroll 
Chefen anser att för vissa biståndshandläggare och vid vissa perioder räcker inte arbetstiden 
till för de arbetsuppgifter som de är ålagda att utföra. ”Några kan vara inne och jobba på 
kvällar och helger fast jag har sagt att jag inte vill att de gör det. Jag vill att de talar om, så jag 
kan sätta in någon form av extrahjälp” (citat chef kommun B). Hon tycker att personalen har 
inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen genom att hon ordnar olika forum för 
biståndshandläggarna där de kan få tycka till, ha en dialog och vara delaktig. Svaren från vår 
enkätstudie och från intervjun stämmer överens, biståndshandläggarna i kommun B upplever 
att de har kontroll. Vi anser att det faktum att biståndshandläggarna vet att det finns extrahjälp 
att sätta in vid behov i kommun B, kan vara en av orsakerna till att biståndshandläggarna här 
upplever att de har kontroll över sin arbetssituation. Intressant är dock att 
biståndshandläggarna i kommun B upplever stress trots att de upplever sig ha kontroll. 

5.5.3 Krav 
Chefen anser att hennes personal har hög kompetens. Hon berättar att biståndshandläggarna 
har rätt utbildning, lång arbetslivserfarenhet och stor förståelse när det gäller yrkesrollen som 
biståndshandläggare och kunskaper om organisationens helhet. I intervjun med chefen får vi 
ytterligare bekräftat det vi tidigare talat om, nämligen att i kommun B upplever 
biståndshandläggarna stress trots att det inte råder obalans mellan krav och kontroll. Här finns 
alltså en motsättning mellan vårt resultat och Karaseks och Theorells (1990) 
krav/kontrollmodell (figur 1), som visar att biståndshandläggarna i kommun B borde ha den 
optimala arbetssituation, fri från stress.  

5.5.4 Kommunikation och socialt sammanhang 
Chefen anser att kommunikationen mellan henne och biståndshandläggarna är rak och tydlig 
och att den fungerar bra. På frågan om hennes arbetsgrupp är en väl fungerande arbetsgrupp 
svarar hon ” ja, det tycker jag. De tar mycket stöd och hjälp av varandra”. Här ser vi alltså att 
vi inte heller kan förklara biståndshandläggarnas upplevelse av stress med hjälp av dåligt 
socialt sammanhang (Karasek och Theorell 1990), då det här är en väl fungerande arbetsgrupp 
både enligt biståndshandläggarna och enligt chefen. Det enda som för oss då återstår att 
förklara upplevelsen av stress med, är vad också Bastin (2001) talar om i sin artikel, nämligen 
att det inte räcker med att ha kontroll och inflytande på sitt arbete för att undvika stress. Om 
man inte kan påverka kraven som kommer från andra håll än arbetsgivaren, det vill säga, i 
biståndshandläggarnas fall, kraven från omsorgstagarna och dess anhöriga kan man ändå 
uppleva stress.  
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6.  Slutdiskussion 
I vår studie framkommer det att biståndshandläggarna i dessa två kommuner i Mellansverige 
upplever stress på sitt arbete. Det som har framkommit och som vi finner intressant i vår 
studie är att orsakerna till upplevelsen av stressen skiljer sig åt i de båda kommunerna. 
Resultatet visar att i kommun A beror stressen på obalans mellan krav och kontroll och dåligt 
socialt sammanhang på arbetet. Enligt Karasek och Theorell (1990) innebär den här 
arbetssituationen att man löper stor risk för stress, vilket alltså också har visat sig i kommun 
A. Vad vi kan se i kommun A, är att biståndshandläggarnas stress leder till att de har svårare 
att prioritera i sitt arbete, samt att de ibland upplever att besluten inte är tillräckligt 
genomtänkta. Egentligen är resultatet i kommun B intressantare att diskutera då orsakerna till 
stressen inte ter sig lika självklart för oss, då de motsäger Karasek och Theorells 
krav/kontrollmodell. Vad vi menar är att biståndshandläggarna i kommun B upplever stress i 
ungefär lika hög grad som i Kommun A, trots att de upplever sig har kontroll över sin 
arbetssituation och har ett bra socialt sammanhang på arbetet. Enligt Karasek och Theorell 
(1990) skall den här arbetssituationen med höga krav och hög grad av kontroll, vara den 
optimala arbetssituationen som erbjuder störst möjlighet till en stressfri arbetsmiljö. Trots 
detta upplever alltså biståndshandläggarna i kommun B stress på sitt arbete. Vad beror då 
detta på? Det som återstår för oss att förklara stressen i kommun B med, är den komplexa 
yrkesrollen (SOSFS 2007:17) som biståndshandläggarna har, med krav från många olika håll, 
såsom arbetsgivaren, omsorgstagarna och dess anhöriga och socialtjänstlagen. 
Biståndshandläggarna upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation men kraven från 
omsorgstagare och dess anhöriga kan de aldrig påverka och ha kontroll över, vilket i kommun 
B kanske kan vara orsaken till deras upplevelse av stress?  Det vi funnit som möjligtvis kan 
stärka den här funderingen är en artikel av Bastin (2003) där hon beskriver denna svårighet 
när det handlar om yrken där man arbetar med människor. Hon talar vidare om att detta 
handlar mestadels om kvinnor, därför att det är kvinnor som oftast arbetar inom dessa yrken. 
Så är också fallet i våra kommuner där samtliga som ingår i studien är kvinnor.  

Om vi ska se till vår studies syfte och frågeställningar och koppla det till resultatet har vi en 
hög validitet i vår studie. Vi har uppfyllt vårt syfte med studien, då syftet med studien var att 
undersöka om biståndshandläggarna i dessa två kommuner i Mellansverige upplever sin 
arbetssituation som stressig, vad stressen i så fall beror på och om det finns några skillnader i 
upplevelsen av stress bland biståndshandläggarna i de båda kommunerna. Genom våra 
enkäter med biståndshandläggarna och intervjuerna med cheferna samlade vi mycket material 
från de två kommunerna som enligt vårt syfte ingick i studien. Vi anser att utformandet av 
våra enkätfrågor ledde till att vi fick in relevanta svar, som gjorde det möjligt för oss att 
besvara våra frågeställningar och därmed uppfylla vårt syfte.  

Vi är medvetna om att utifrån vår studie kan vi inte generalisera att samtliga 
biståndshandläggare i Sverige upplever stress på sitt arbete, då studien är genomförd i endast 
två kommuner i Sverige. Vad man också som läsare bör komma ihåg är att detta resultat är det 
sammanlagda resultatet av två hela arbetsgrupper. Naturligtvis finns det biståndshandläggare i 
de båda arbetsgrupperna som inte upplever sin arbetssituation på samma sätt som det 
sammanlagda resultatet av hela arbetsgruppen visar. Exempelvis upplever sig någon 
handläggare ha kontroll, även om man arbetar i den kommun där det sammanlagda resultatet 
visade att biståndshandläggarna inte har kontroll över sin arbetssituation.  

I vår studie i våra två kommuner har vi hög svarsfrekvens, femton av sexton 
biståndshandläggare har besvarat enkäten. Detta gör att tillförlitligheten av resultatet i de här 
två kommunerna är hög. Men vi är medvetna om att hade alla enkäter blivit besvarade, hade 
resultatet kunnat påvisa något annat, eftersom vi inte har kännedom om den respondentens 
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upplevelse av stress. Vi anser att det i vår studie även finns hög reliabilitet. Detta grundar vi 
på att vi har varit mycket noggrann i insamlandet av enkäterna, samt att vi har registrerat 
svaren mycket noggrant som vi beskriver i metodavsnittet. Vad vi däremot inte kan vara säker 
på men som är en förutsättning för att man skall kunna säga att studien har hög reliabilitet är 
om resultatet hade sett lika ut i en annan studie med dessa två kommuner som urval. Vi har 
funnit i vår studie att dessa två kommuners arbetsgrupper skiljer sig åt, en väl fungerande 
arbetsgrupp och en mindre väl fungerande arbetsgrupp. Vi har ändå funnit många likheter i 
våra intervjuer med cheferna när det gäller deras syn på stress. Båda cheferna är medvetna om 
att biståndshandläggarna upplever stress och de är även medvetna om att individer reagerar 
olika på stress. Båda cheferna beskriver att stressen kommer och går i perioder. Vår 
upplevelse är att dessa två chefer har olika förutsättningar för att kunna undvika stress i sin 
personalgrupp, då det i kommun B finns budgeterat för en halvtidstjänst extra som tillsätts vid 
behov när biståndshandläggarna upplever att de inte hinner med. Vi anser att vetskapen av att 
hjälp finns lättillgängligt att få, så fort behov uppstår, kan ge biståndshandläggarna i kommun 
B en högre känsla av kontroll.  

Sammanfattningsvis är det inte förvånande för oss att biståndshandläggarna upplever stress på 
sitt arbete, då tecken på en komplex yrkesroll och en stressig arbetssituation från 
biståndshandläggarna visade sig redan under vår praktik. Vi har funnit det mycket intressant 
att jämföra stress i två kommuner och se vad många orsaker stressen kan ha inom ett och 
samma yrke. Detta har lett till att vi tillskaffat oss mycket ny kunskap inom området 
arbetsrelaterad stress. Det har varit mycket intressant med det faktum att båda kommunernas 
biståndshandläggare upplever stress, men den ena kommunen stämmer överens med Karasek 
och Theorells (1990) krav/kontrollmodell, medan den andra inte stämmer överens med 
modellen. Vi har ändå kunnat analysera orsaken till stress i den kommunen, med hjälp av 
kapitlet tidigare forskning i vårt arbete. Vi vågar påstå utifrån vår studie att det är omöjligt att 
skapa en helt stressfri arbetssituation i den komplexa yrkesroll som biståndshandläggare har. 
Inom framtida forskning skulle det te sig intressant att genomföra en liknande studie med ett 
urval bland biståndshandläggare i hela Sverige för att kunna se hur arbetssituationen ser ut för 
biståndshandläggare i Sverige.   

Vi är medvetna om att resultatet i denna studie kan te sig negativt, då vi belyser mycket av 
biståndshandläggarnas kanske lite otacksamma komplexa yrkesroll, med krav från många 
olika håll. Vidare beskrivs hur stressade biståndshandläggarna är och hur höga krav de har på 
sig. Vi vill tillägga något som också är viktigt att nämna, något vi har uppmärksammat under 
våra praktikperioder ute i verksamheterna, nämligen det faktum att de allra flesta 
biståndshandläggarna trivs med sitt arbete och finner det mycket givande. Vi vill också nämna 
att båda cheferna har varit noga med att påpeka att de har mycket ansvarsfull och 
professionell personal och att de som arbetar som biståndshandläggare ofta är ansvarsfulla, 
stresståliga och initiativtagande människor, vilket är ett krav för att kunna utföra ett gott 
arbete i den här arbetssituationen.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

 
Högskolan i Gävle 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
VT 08 

Till dig som arbetar som handläggare!  
Hej!  
Vi heter Anna Sjöö och Helena Larsson och studerar på sociala omsorgsprogrammet i Gävle. 
Vi är just nu inne i arbetet med vår C- uppsats. Syftet med vår uppsats är att undersöka i 
vilken utsträckning biståndshandläggare upplever sin arbetssituation som stressig, vad 
upplevelsen av stress beror på och hur den påverkar biståndshandläggarna i sitt arbete. Denna 
enkät är ett steg i arbetet med att besvara denna frågeställning i vår uppsats. 

Ditt deltagande i studien är frivillig, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att 
du som får frågeformuläret besvarar det. När du besvarat enkäten, lägg den i det frankerade 
kuvertet som följer och sänd tillbaka den så fort som möjligt, helst inom en vecka.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Om vi saknar svar kommer därför 
påminnelser att skickas ut till samtliga deltagare, då vi inte vet vem vi saknar svar av. Den 
som har skickat in enkäten ifylld till oss, kan bara bortse från påminnelsen. 

Om ni finner problem att svara på någon fråga så hör gärna av er till oss på telefon, eller mail. 

Vi tackar er på förhand för hjälpen och hoppas att ni vill hjälpa oss att finna ny kunskap om 
biståndshandläggares upplevelse av stress på arbetet, stressorsaker och stressens påverkan på 
biståndshandläggares arbete!  

Med vänliga hälsningar 
Helena Larsson och Anna Sjöö 

 

Helena Larsson tele: xxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Anna Sjöö tele: xxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

1. I vilken utsträckning upplever du stress på ditt arbete? 

 

      Inte alls               Oftast inte               Ibland              Ofta               Alltid 
 

2. Har du någon gång varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress? 
 

Ja                         Nej 
 

3. I vilken utsträckning upplever du att din ordinarie arbetstid räcker till för att utföra de 
arbetsuppgifter du är ålagd att utföra? 

       

      Inte alls               Oftast inte               Ibland               Ofta               Alltid 

 

4. I vilken utsträckning upplever du att du har inflytande på din arbetsplats? 
 

      Inte alls               Oftast inte               Ibland               Ofta               Alltid 
 

5. I vilken utsträckning upplever du att du har kontroll över dina arbetsuppgifter? 
 

      Inte alls               Oftast inte               Ibland               Ofta               Alltid 
 

Om du har svarat inte alls eller oftast inte, varför tycker du att du inte har kontroll över dina 
arbetsuppgifter?   
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6. I vilken grad upplever du att dina kunskaper motsvarar kraven från din arbetsgivare? 
 

      Inte alls               Oftast inte               Ibland              Ofta               Alltid 

 

7. I vilken grad upplever du att kommunikationen med din närmaste chef fungerar?  
 

      Inte alls               Oftast inte               Ibland               Ofta               Alltid 
 

 

8. I vilken utsträckning upplever du att du ingår i en väl fungerande arbetsgrupp? 
 

      Inte alls               Oftast inte               Ibland               Ofta               Alltid 
 

 

9. Trivs du i din arbetsgrupp? 
  

Ja               Nej 
 

 

10. Beskriv din upplevelse av stress utifrån din arbetssituation. 
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Bilaga 3 

 
Hej! 
Tack för ert deltagande i vår enkätstudie!  
 
Vi saknar idag några enkäter och för att få en bra kvalité på vår enkätundersökning, som 
ligger till grund för vår c-uppsats vill vi därför påminna er som inte besvarat enkäten att göra 
det snarast möjligt och sända den till oss i det bifogade frankerade kuvertet. Vid den händelse 
att ni inte har det frankerade kuvertet kvar, så bifogar vi våra adresser nedan. Ni som har 
besvarat enkäten kan bara bortse från denna påminnelse.  
  
Anna Sjöö 
Adress: xxx 
 
  
Helena Larsson 
Adress: xxx 
 
 
Anna Sjöö tele: xxx 
Helena Larsson tele: xxx 
 
 
Återigen, tack för hjälpen!  
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Bilaga 4 

 
Intervjuguide 
 
Fråga 1. Upplever du att din personal är stressade på sitt arbete?  
Om svaret är ja: 
Hur märker du det? 
Hur anser du att handläggarnas arbete påverkas av att de är stressade? 
 
 
Fråga 2. Har din personal varit sjukskriven för arbetsrelaterad stress? 
Om svaret är ja: 
Hur agerar du som chef vid sådana sjukskrivningar, finns det någon handlingsplan?  
Om svaret är nej: 
Vad anser du att det beror på att du inte har några sjukskrivningar i din personalgrupp som 
beror på arbetsrelaterad stress?  
 
 
Fråga 3. Upplever du att biståndshandläggarnas arbetstid räcker till för att utföra de 
arbetsuppgifter de är ålagda att utföra? 
Om svaret är nej: 
Vad upplever du att de inte hinner med på sin arbetstid? 
 
 
Fråga 4. Anser du att din personal har inflytande och medbestämmande på sin 
arbetsplats?  
Vad gör du för att din personal skall känna delaktighet och medbestämmande? 
 
 
Fråga 5. Anser du att din personal har kunskap som motsvarar kraven från 
arbetsgivaren? 
Om svaret är nej: 
Vad beror det på? 
 
 
Fråga 6. Anser du att kommunikationen mellan dig och din personal fungerar? 
Vad beror det på? 
 
 
Fråga 7. Tycker du att din personalgrupp är en väl fungerande arbetsgrupp?  
Vad beror det på? 
 
 
   
 
 
 


