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1. Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka vilka stressfaktorer som upplevs av handläggare på
Försäkringskassan samt vilka resurser de skulle önska för att minska den upplevda stressnivån.
De formulerade frågeställningarna lyder; Vad upplevs stressande på arbetsplatsen hos
handläggarna, Vilka faktorer påverkar handläggarnas upplevelser samt Vilka resurser skulle
de önska för att kunna minska stressen? Studiens empiri bygger på en kvalitativ studie med
semistrukturerade intervjuer av sex stycken respondenter. Den teoretiska referensramen består
av Krav- & Kontrollmodellen samt Känsla av Sammanhang. Studien utgår från tidigare
forskning i området: Försäkringskassan, stress och arbetsplatslärande.
Resultatet visar att de faktorer som handläggarna upplever stressande dels är att bli avbrutna i
sitt arbete och därmed behöva omstrukturera sina arbetsuppgifter. En annan faktor är att de
upplever ett bristande stöd från arbetsgivarnas håll och från medarbetare med
specialistkompetens. Därtill upplevs en avsaknad av resurser i form av mer personal och mer
tid i förhållande till mängden arbetsuppgifter, vilket skapar en känsla av otillräcklighet.
Resultatet visar även att handläggarna önskar kompetensutveckling i och med att
omorganisationen har bidragit till ökade krav.
Vidare kan konstateras att de önskade resurserna hos handläggarna på Försäkringskassan är ett
mer tillgängligt stöd och utökad kompetens, vilket i sin tur skulle kunna leda till en ökad känsla
av kontroll. Vad som också har lyfts fram som ett behov är tydligare direktiv från cheferna i
hur handläggarna ska prioritera, strukturera samt planera sitt arbete.

Nyckelord: stress, psykosocial arbetsmiljö, arbetsplatslärande, känsla av sammanhang, kravoch kontrollmodellen, Försäkringskassan.
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2. Abstract
The purpose of the study is to investigate the stress factors experienced by administrators at an
Swedish insurance agency, and what resources they would need to reduce the perceived level
of stress. The formulated questions reads; What is perceived stressful at the workplace among
employees, What factors influence employees experiences and What resources would they need
in order to reduce their stress? The empirical data is based on a qualitative study using semistructured interviews with six people at the Social Insurance Agency in the Stockholm area.
The theoretical framework consists of Demand- & control model and Sense of Coherence. The
study is based on previous research in the field of Social Insurance, stress and workplace
learning. We intend to examine what employees perceive stressful at work and the resources
they see necessary to reduce the perceived stress and thus cope with their daily work better.

The result shows that the factors the employees experiencing stressful is to be interrupted during
their work and therefore have to restructure their tasks. Another factor is that they experience a
lack of support in form of social support from the employer and from colleagues with specialist
skills. In addition, in terms of resources such as more staff and more time, creating a sense of
inadequacy. What the result shows is that the employees want more time to develop their skills,
since
the
reorganization
has
contributed
to
increase
the
demands.
Furthermore, it can be stated that the employees wished to have a more accessible support and
enhanced skills from their employer, which could lead to an increased sense of control. What
also have been requested is clearer directives from the employer in how to prioritize, organize
and plan their work.

Keywords: stress, psychosocial work environment, workplace learning, sense of coherence,
demand- & control model, social insurance.
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3. Förord
Vi vill tacka medverkande respondenter för visat engagemang och betydelsefullt bidrag till
denna studie. Vi vill tacka våra yrkesverksamma handledare Pia Stider och Johanna Daag på
Försäkringskassan för visat stöd och vägledning under processen. Vidare vill vi tacka vår
handledare Wieland Wermke vid Uppsala Universitet för värdefulla råd, tankar och idéer.
Uppsatsen har diskuterats samt sammanställts genom gemensamt arbete författarna emellan,
och det råder en förhoppning om att validitet liksom reliabilitet har ökat i och med givande
diskussioner samt ett fruktbart samarbete.

Uppsala Maj 2015
Cornelia Carlstrand och Moa Hals
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4. Inledning
Av de sjukskrivna år 2013 var en majoritet detta som påföljd av psykisk ohälsa, många gånger
stressrelaterat. En hög arbetsbelastning, avsaknad av kontroll samt brister i den sociala och
organisatoriska arbetsmiljön är orsaker som ligger till grund för den ökade stressen hos
arbetstagarna. Den ohälsosamma arbetsbelastningen är ofta förorsakad av att det inte har funnits
en balans mellan de befintliga målen och kraven gentemot de resurser som funnits till
förfogande för de anställda. Enligt Försäkringskassan kostade sjukskrivningarna år 2013
samhället 28 miljarder kronor, vilket är en siffra som förutspås stiga de närmaste åren.
Kostnaderna drabbar inte bara företag och organisationer utan innebär även en påfrestning på
individnivå, vad gäller ekonomi och välmående (Arbetsmiljöverket, 2014).

På grund av det ökade antalet sjukskrivningarna under de senaste åren har Arbetsmiljöverket
tagit fram ett förslag till en föreskrift som ska främja en hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS) har i syfte att skapa goda arbetsmiljöer både organisatoriskt och
socialt. Vilket kan konkretiseras genom att organisationens mål ska sträva mot en minskad
personalomsättning, främja ett hälsosamt arbetsklimat och en miljö som gynnar lärandet och
utvecklingen (Arbetsmiljöverket, 2014). Ett ökat välmående på Sveriges arbetsplatser ämnar
leda till ett minskat antal sjukskrivningar runt om i landet. Redan idag finns det skrivet att en
god arbetsmiljö kännetecknas av att:
”arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt
avseende. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och
arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar
som kan medföra ohälsa eller olycksfall" (SFS 1977:1160).

Idag kan definitionen ovan ses som riktlinjer men inom en snar framtid är målet att det ska bli
en del av svensk lagstiftning.

Något som anses avgörande för om arbetet upplevs stimulerande och utvecklande är om det
finns balans mellan krav, inflytande och stöd. En avsaknad i balansen mellan dessa faktorer
innebär en risk för psykosociala påfrestningar (Statistiska centralbyrån, 1997). Florén och
Wallin (2013) beskriver att all erfarenhet visar på att människan vill utvecklas och känna
delaktighet i sitt arbete. Det har visats att de medarbetare som känner trygghet och vågar ta mer
ansvar i sitt arbete också tar lärdom av sina positiva och negativa erfarenheter i större
utsträckning. Då en medarbetare hamnar i en situation där kraven som ställs inte matchar de
resurser som finns till förfogande uppkommer stress och psykisk ohälsa.
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Arbetsrelaterad stress kan definieras som:
"ett mönster av emotionella, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska reaktioner på negativa
och skadliga aspekter av arbetsinnehåll, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Det är ett tillstånd som
kännetecknas av höga nivåer av ångest och ofta med känslor av otillräcklighet" (Levi & Levi, 2000,
s. 5).

Denna definition syftar till att förklara den stress som benämns som negativ stress. Ett motsatt
begrepp är positiv stress, vilket beskrivs som en måttlig, stimulerande och pådrivande stress
som hjälper individen att uppnå sina mål. Positiv stress kännetecknas av att situationen upplevs
kontrollerad. Följaktligen är graden av kontroll betydande för om stressen upplevs positiv eller
negativ (Wadell & Larsson, 1998).

Stress är en faktor som hämmar lärandet på arbetsplatsen. Forskare har visat att
arbetsplatslärande i kombination med en känsla av kontroll har en stressförebyggande effekt
hos medarbetare. Omvänt kan ses att stressförebyggande åtgärder utöver att minska
sjukfrånvaron, även bidrar till att främja arbetsplatslärandet. Idag ställs högre krav på anställda
vad gäller att utvecklas i arbetet. Detta tillsammans med snabbt utvecklande teknologi leder till
att löpande kompetensutveckling i arbetslivet inverkar på medarbetarnas förmåga att hantera
organisationsförändringar. Insatser som främjar arbetsplatslärande leder även till en ökad
upplevd arbetsplatstrivsel (Panari, Guglielmi, Simbula och Depolo, 2010).

Efter kontakt med Försäkringskassan 1 fick vi ta del av en medarbetarundersökning genomförd
år 2014. Vilken synliggjorde att personalen upplevde en hög arbetsbelastning och hade en hög
stressnivå. Med tanke på att antalet sjukskrivningar i landet ökat ser vi att detta skulle kunna
vara en potentiell bakomliggande orsak till Försäkringskassans ökade arbetsbelastning. Efter
ett inlett samarbete med Försäkringskassan intresserade vi oss för att undersöka vad som orsakat
denna arbetsrelaterade stress utifrån ett medarbetarperspektiv. Vi vill därutöver rikta
uppmärksamhet på vad handläggarna själva tror skulle vara till hjälp för att kunna förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. Studien ämnar att bidra med värdefull information för hur
medarbetare och arbetsgivare kan minska stressens påverkan på arbetsplatslärandet och därmed
bidra till en effektivare organisationsutveckling. Uppsatsen skrivs som ett beställningsuppdrag
för Försäkringskassan, vilket har medfört att vi har tagit till oss råd, önskemål och direktiv från
två yrkesverksamma handledare på Försäkringskassan. Men även från en vetenskaplig
handledare vid Uppsala universitet.

1

Försäkringskassan har givit sitt samtycke om att myndighetens namn publiceras i rapporten.
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5. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilka stressfaktorer som upplevs hos handläggarna på
Försäkringskassan, samt vilka resurser de uppger önskas för att minska den upplevda
stressnivån.

5.1. Frågeställningar
Vad upplevs stressande på arbetsplatsen hos handläggarna?
Vilka faktorer påverkar handläggarnas upplevelser?
Vilka resurser skulle de önska för att kunna minska den upplevda stressnivån?
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6. Tidigare forskning
Innan presentationen av studiens metod och utfall, kommer först en presentation kring vad som
tidigare har studerats i området: Försäkringskassan, stress och arbetsplatslärande. I och med
att stress är ett välforskat område har avgränsningarna dragits relativt snävt så att det ramar
in studiens syfte och den organisation som studeras. Kapitlet innehåller även
bakgrundsinformation om de organisationsförändringar som skett inom Försäkringskassan.

6.1. Sökprocess
För att skapa en större inblick i det valda området har vetenskapliga artiklar granskats via
databaserna Education Reaserch Complete, Education Resourses Information Center och
SwePub, vilket är databaser med inriktning mot pedagogik och utbildningsvetenskap. Vi har
även sökt tidigare examensarbeten via DIVA och granskat de studier som utgår från ett
medarbetarperspektiv i frågan om vad som upplevs stressande i arbetet. De sökord som använts
är stress, psykosocial arbetsmiljö, arbetsplatslärande, känsla av sammanhang, krav- och
kontrollmodellen samt Försäkringskassan. De engelska sökorden som använts är stress,
psycosocial work environment, workplace learning, demand- and control model and sence of
coherence. Vi har valt att inte begränsa oss till ett visst spann av publiceringsår men strävat
efter att använda så aktuell forskning som möjligt. Vi har i första hand valt studier som är
utförda i Sverige, då vi anser att studier inom samma nationalitet är mer jämförbara. Vi grundar
detta på hur arbetsförhållandena och dess förutsättningar ser ut i Sverige gentemot hur det är
ställt internationellt.

6.2. Psykosocial arbetsmiljö och organisationsförändringar
Nilsson (2004) har publicerat en studie som framhåller de faktorer i medarbetarnas arbetsmiljö
som kan utgöra ett hot mot medarbetarnas hälsa och arbetstrivsel, ur chefernas synvinkel.
Intervjustudien påvisade det faktum att de höga sjuktalen i Sverige har ökat kraven på
tjänstemännen. Cheferna i studien menade att de brister som fanns i den psykosociala
arbetsmiljön låg utanför deras arbetsmiljöansvar. Därtill indikerades det även att de ständigt
pågående organisationsförändringarna påverkar stabiliteten och arbetsron. Medarbetarna
efterfrågar tid för reflektion vid omställningarna, vilket inte förekom alla gånger i realiteten. De
förändringar som gjorts var att platta till organisationsstrukturen genom att rationalisera bort
yrkesgrupper med enklare arbetsuppgifter, vilket har lett till fler administrativa arbetsuppgifter
och därmed en ökad arbetsbelastning hos handläggarna. Handläggarna förväntas klara av ett
brett spektra av arbetsuppgifter och tid är en bristvara. Det framkom även att cheferna såg det
som nödvändigt att vid behov ge handläggarna tydliga ramar och prioriteringar av deras
arbetsuppgifter för att förebygga ohälsa.

År 2010 genomfördes en intervjustudie på Försäkringskassan i Göteborg där den psykosociala
arbetsmiljön studerades hos personliga handläggare med fokus på känslan av samhörighet
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med organisationen. Resultatet påvisade att handläggarna upplevde den psykosociala
arbetsmiljön som bristfällig genom att omgivningen och de resurser de hade till förfogande
var otillräckliga eller problematiska. Nämnda faktorer gav upphov till stress, hjälplöshet och
frustration hos handläggarna. Handläggarna upplevde tilltrotts arbetet som meningsfullt och
majoriteten fann drivkraften i att hjälpa andra människor. Det kollegiala stödet var även den
en viktig faktor för att klara av arbetet. Det fanns en avsaknad av stöd och kompetens under
organisationsförändringen, vilket skapade en osäkerhet hos handläggarna. Respondenterna
såg ljust på framtiden och att organisationsförändringen skulle kunna leda till något positivt
då det nya arbetssättet etablerat sig (Burge, 2010). Även Statistiska centralbyrån (1997) och
Arbetsmiljöverket (2014) stärker att något som anses avgörande för om arbetet upplevs
stimulerande och utvecklande är om det finns balans mellan krav, inflytande och stöd. En
avsaknad i balansen mellan dessa faktorer innebär en risk för psykosociala påfrestningar.

Fogelberg och Johansson (2013) har i en intervjustudie med medarbetare på Försäkringskassan
studerat upplevelsen av minskad stress, ökat stöd och ökad effektivitet i samband med
införandet av arbetssättet LEAN. Studiens slutsatser visar att medarbetarna anser att LEAN i
begränsad utsträckning har minskat stressen, delvis ökat stödet i deras arbete och i mindre
utsträckning ökat deras effektivitet ett år efter förändringen. Medarbetarna hade inför
förändringen fått utbildning i hur arbetssättet skulle kunna appliceras på deras arbetsuppgifter
och studien genomfördes ett år efter att förändringen gjorts. Arbetssättet LEAN finns idag som
en naturlig del inom Försäkringskassan. Schultz (2014) har studerat lärande i
organisationsförändringar och konstaterat att en brist på tidig information och utbildning inför
en förändring skapar ett motstånd och en negativ inställning hos medarbetarna.

Tidigare forskning av Strauser och Lustig (2003) har visat att det finns ett positivt samband
mellan en hög känsla av sammanhang (KASAM) och att ha ett funktionellt beteende och tänka
positivt om sitt arbetsliv. KASAM kan förklaras genom att en individ känner begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet i en situation (se vidare begreppsförklaring på s.14).
Forskarna tar även upp i sin studie att individer med en stark KASAM både har en mer gynnsam
inställning på arbetsplatsen, har bättre rutiner för sitt arbete, har lättare för att anknyta till sina
kollegor och anpassar sig bättre till arbetsrollen. Individen kan även på ett mer gynnsamt sätt
hantera de krav som ställs från arbetsgivarens håll. En känsla av sammanhang kan därmed
fungera som ett användbart verktyg för att stärka en individs försvar mot ett stressigt liv både i
vardagen och i arbetet. Avslutningsvis kan sägas att teorin KASAM kan vara ett användbart
verktyg för arbetsgivare och rådgivare när det kommer till att hjälpa och coacha medarbetare
som upplever en hög stress på sin arbetsplats, exempelvis under organisationsförändringar.
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6.3. Arbetsplatsrelaterad stress och arbetsplatslärande
Arbetet och människans förmåga till lärande anses kunna leda till så väl negativa som positiva
konsekvenser. Negativa konsekvenser i form av inlärd hjälplöshet, då människor lär sig att inte
kunna påverka sin situation. Positiva i form av personlig och professionell utveckling.
Människans inneboende förmåga till lärande tillsammans med en möjlighet till
arbetsplatsbaserat lärande ses som källa till minskad stress (Granberg, 2010). Balans i
arbetsbelastningen hos en medarbetare är även en faktor som påverkar individers
lärandeförmåga. En för låg arbetsbelastning medför inte någon utmaning. Medan en för hög
arbetsbelastning, det vill säga för höga krav gentemot tillgängliga resurser, lätt leder till stress
och svårigheter att lära. Om arbetsuppgifternas svårighetsgrad är för låg leder det till
enformighet och att potentialen i att ständigt lära och utvecklas minimeras. Däremot leder en
alltför hög svårighetsgrad i arbetet lätt till stress och sämre prestation. Graden av komplexiteten
i arbetsuppgifterna måste vara i balans med graden av egenkontroll. Egenkontroll kan yttra sig
i att medarbetaren känner frihet i att kunna tolka sina arbetsuppgifter och välja arbetsmetoder
på egen hand. Därtill belyser Granberg (2010) att om medarbetare ges större utrymme för
kollegiala diskussioner, kan fördelning och strukturering effektiviseras genom ett
kunskapsutbyte. Vilket är av särskilt stor vikt hos nyanställda för att förenkla deras
implementering i organisation. Olika former av lärande är ofta nödvändigt för att kunna
bemästra förändringar i ens arbetssituation (Granberg, 2010).

Forskarna Panari, Guglielmi, Simbula och Depolo (2010) ser hur forskning inom området stress
kan vara värdefullt för att se hur förändringen av dessa faktorer inverkar på medarbetares hälsa,
samt hur arbetsplatslärande inverkar på relationen mellan de krav som ställs på medarbetarens
och dennes välmående. I studien konstateras att en känsla av kontroll och personlig utveckling
påverkar relationen mellan arbetsbelastning och behovet av återhämtning. En balans mellan
arbetsbelastning och återhämtning leder till att den upplevda stressen minskar. Organisationer
som främjar arbetsplatslärande motiverar även deras medarbetare till att bättre anpassa sig till
förändringar och externa påverkansfaktorer, på så vis blir personalen mer stresstålig. Idag ställs
högre krav på anställda vad gäller att utvecklas i arbetet. Kraven tillsammans med en snabbt
utvecklande teknologi leder till att löpande kompetensutveckling i arbetslivet spelar stor roll
för medarbetarnas förmåga att hantera organisationsförändringar. Forskarna vill även framhäva
vikten av arbetsplatslärande som en naturlig del av de praktiska aktiviteterna inom en
organisations personalarbete. Insatser som främjar arbetsplatslärande leder även till en ökad
upplevd arbetsplatstrivsel.

En individs förmåga till stresshantering grundar sig i huruvida känslan av att bemästra stressen
är stark eller svag. Förmågan grundar sig i individens tidigare erfarenheter och lärdomar kring
liknande situationer. Efter att kroppens stressystem har aktiverats behövs vila och återhämtning,
eftersom stressystemet inte är gjort för ett konstant påslag. Ett konstant påslag kan i sin tur leda
till stressrelaterade sjukdomar (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 2009). Vidare
beskriver Sandström, Rhodin, Lundberg, Olsson och Nyberg (2005) att vid ett stresspåslag
10

påverkas det centrala nervsystemet, vilket får konsekvenser på hjärnans normala funktioner.
Det leder till att förmågan att lära in, hantera och minnas ny information samt planera och
strukturera sina arbetsuppgifter hämmas.

I en kvalitativ studie om stressens konsekvenser i arbetet påvisas det att en hög
personalomsättning inom en organisation ofta leder till sämre kontinuitet och samhörighet i
verksamheten (Hanna & Abdelsaid, 2014). Stora resurser tvingas därmed att läggas på
introduktionsutbildning av nyanställda samt att tyst kunskap går förlorad tillsammans med de
som väljer att söka sig till en ny arbetsplats. En påföljd av detta är ökad arbetsbelastning bland
de som arbetar kvar inom organisationen.

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att den psykosociala arbetsmiljön varit
bristfällig hos handläggare på Försäkringskassan under flera år och på flera orter i Sverige. De
faktorer som legat till grund för detta har varit hög arbetsbelastning, höga krav, låg känsla av
att kunna påverka sin arbetssituation och bristande återhämtning. Internationell forskning
påvisar att en obalans mellan höga krav och låg kontroll leder till en hög upplevd stress hos
individer. Då en individ är stressad försämras förmågan till inlärning och utvecklingen i arbetet
hämmas, vilket i sin tur drabbar organisationen. Arbetsrelaterad stress och hög upplevd
arbetsbelastning har funnits på Försäkringskassan sedan tidigare. Vi ställer oss frågan hur det
ser ut idag och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna i framtiden?
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7. Teoretiska utgångspunkter
För att vetenskapligt knyta samman psykosocial arbetsmiljö och hälsa kopplas teoretiska
modeller an till ämnet. I det här avsnittet presenteras de teorier som använts i analysen av det
insamlade materialet. Våra valda teorier är Känsla av sammanhang (KASAM) och Krav- och
kontrollmodellen. Krav-och kontrollmodellen förklarar att de krav som ställs på individen
behöver bara i balans med den upplevda kontrollen. KASAM lyfter fram individens behov av
sammanhang, det vill säga individens behov av att förstå sitt förflutna, sitt nuläge och sin
framtid. När detta uppnås kan en minskad stress bli möjlig.

7.1. Krav & Kontrollmodellen
En av de mest vedertagna modellerna inom psykosocial arbetsmiljö och stress är Krav- och
kontrollmodellen. Modellen är grundad av Robert Karasek och Töres Theorell och är än idag
en mycket använd förklaringsmodell. Det har tillkommit flera avgrenade teorier som
exempelvis Ansträngnings- och belöningsmodellen av Johannes Siegrist. Vilket är en teori som
även den hade kunnat passa i vår studie. Anledningen till att vi valt Krav- och kontrollmodellen
är att vi framförallt vill fokusera på medarbetarnas känsla till att kunna påverka sin
arbetssituation, snarare än relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Faktorer som
påverkansmöjlighet, handlingsutrymme och känslan av egenkontroll är centrala begrepp i
studien (Häusser, Schulz-Hardt & Mojzisch, 2013).
Krav- och kontrollmodellen togs fram i syfte att mäta den psykosociala arbetsmiljön i
organisationer. Från början var verktyget avsett för mätningar inom industrin men appliceras
idag inom ett brett spektra av organisationer. Med krav menas de krav som ställs på individer i
en arbetssituation, medan kontroll avser individens inflytande över sin arbetssituation. Inom
Krav- och kontrollmodellen framhålls det att stress är starkt sammankopplat med känslan av
kontroll. Huruvida individen har förmåga att utöva kontroll beror på förmågan till coping.
Coping syftar till individens förmåga att hantera en situation och en viktig aspekt inom
begreppet coping är locus of control. Locus of control fokuserar på individens känsla av att
själv kunna påverka en situations utfall eller om kontrollen ligger utanför ens egen makt
(Björling & Hägglund, 2004). Sammanfattningsvis innebär det att desto högre krav som ställs
på individen, desto starkare känsla av kontroll krävs hos individen för att kunna hantera
situationen och känna välbefinnande.

Individens tillvägagångssätt för att hantera en situation beror till stor del på tidigare erfarenheter
av liknade situationer. Vilket kan beskrivas som erfarenhetsbaserat lärande som bygger på att
individen hanterar en situation utifrån tidigare inlärda strategier. De erfarenheter som varje
individ bär med sig, består inte enbart av egna upplevelser, utan kompletteras med erfarenheter
från människor i ens omgivning. Därmed kan man säga att en individs sätt att hantera en
situation är en kombination av egna och andras erfarenheter (Jarvis, Holford & Griffin, 2003).
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Ett pedagogiskt begrepp inom Krav- och kontrollmodellen är kunskapskontroll. Vilket avser
hur den anställdes kunskap tillvaratas inom organisationen samt hur den vidareutvecklas. Två
andra faktorer som är närliggande till kunskapskontroll, när det kommer till en individs
handlingsutrymme, är påverkansmöjlighet och känslan av kontroll (Björling & Hägglund,
2004).

Figur 1. Karaseks & Theorells Krav-& kontrollmodell (Fredriksson, 2014).

I teorin exemplifieras fyra olika arbetssituationer som en medarbetare kan erfara (se figur 1):


Avspänd arbetssituation återfinns vanligen inom arbeten med låg stress. Kraven på den
anställda är relativt låga medan möjligheten till att utöva kontroll är desto högre.



Passiv arbetssituation är vanligt inom yrken där den anställda har en relativt passiv roll.
Kraven är låga likaså möjligheten till kontroll.



Aktiv arbetssituation karaktäriseras av att medarbetaren har en aktiv roll. Kraven är precis
som kontrollen hög.



Spänd arbetssituation förekommer ofta inom yrken med hög stress. Kraven på den anställda
är höga medan möjligheten till kontroll är låg (Karasek & Theorell, 1990).

Inom Krav- och kontrollmodellen förutspås det att en kombination av höga krav och hög
kontroll leder till en ökning av den totala effektiviteten och en förbättrad
problemlösningsförmåga. Senare undersökningar inom Krav- och kontrollmodellen visar på
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att om känslan av kontroll infinner sig, presterar medarbetare bättre vad gäller noggrannhet och
kan därtill även lära sig nya jobbrelaterade färdigheter på ett effektivare sätt. Häusser, SchultzHardt och Mojzisch (2013) har i sin studie funnit att i en arbetssituation där kraven är höga
arbetar de anställda snabbare och mer effektivt, men då på bekostnad av hälsan.

7.2. Känsla av Sammanhang (KASAM)
Känsla av Sammanhang (KASAM) är en modell som har utvecklats av forskaren Aaron
Antonovsky. Forskaren framhåller att alla individer stöter på motgångar och påfrestningar, men
det som intresserade honom var hur utmaningarna hanterades och vad som avgjorde om
individer hanterade dessa på ett hälsosamt sätt eller inte. Bortsett från de olikheter som alla
individer bär med sig som arv och miljö, frågade sig Antonovsky vad som styr individers olika
motståndskraft mot påfrestningar, inte minst de som uppstår inom arbetslivet där stress har en
central plats. Modellen som författaren tog fram bygger på de tre delarna: begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet, en obalans mellan dessa delar skapar en upplevelse av stress
hos individer. Studien undersöker medarbetares upplevda stress i arbetet samt vilka resurser de
skulle önska för att hantera stressen bättre. Detta motiverar varför KASAM är en relevant teori
till förklaringen av det insamlade materialet (Griffiths, Ryan & Foster, 2011).

Begreppet begriplighet kan beskrivas som förmågan att förstå sin egen verklighet och
situationer som inträffar i omgivningen. Desto mer en individ uppfattar sin omgivning som
sammanhängande och strukturerad desto mer begriplig blir omvärlden. Begreppet hanterbarhet
kan tolkas som individens förmåga att hantera och uppleva kontroll över sin livssituation. En
hög grad av hanterbarhet innebär att individen kan möta motgångar och ta sig igenom dessa
med hjälp av de tillgängliga resurserna som finns till förfogande. Känslan att ha möjligheten att
påverka och hantera sin situation är stark. Slutligen förklaras begreppet meningsfullhet med en
individs känsla av motivation till att vilja engagera sig i utmanade och kravfyllda situationer.
Känslan behöver inte nödvändigtvis vara relaterad till en viss specifik uppgift, utan
meningsfullheten kan ligga i vad uppgiften i ett nästa steg kan leda till (Griffiths, Ryan & Foster,
2011).

Personer som uppfyller höga nivåer av dessa tre komponenter har enligt Antonovsky (1996)
stark KASAM. Dessa individer har därtill lättare att hantera stress och de utmaningar som
uppkommer i livet. Anledningen till varför stressen kan upplevas som mer hanterbar grundar
sig i att individen ser situationen i sin helhet och därför kan förstå vinningen med att investera
energi i en utmaning. Ytterligare en påverkansfaktor till en ökad förmåga att hantera stress
ligger i individens interna och externa resurser. Exempel på dessa faktorer är socialt stöd,
tillräcklig kompetens, möjlighet att påverka sin situation, fysiska och mentala förutsättningar
samt omgivningens normer och värderingar. De ovannämnda faktorerna existerar även inom
arbetslivet och påverkar därmed den psykosociala arbetsmiljön. Socialt stöd skulle inom
arbetslivet kunna visa sig i det kollegiala stödet på en arbetsplats och även i hur närvarande ens
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chefers upplevs att vara. Tillräcklig kompetens ligger i huruvida de anställda finner sig trygga
med sin arbetsuppgifter och huruvida de upplever att sin kompetens är tillräcklig. Fysiska och
mentala förutsättningar skulle kunna gestaltas i arbetsplatsens uppbyggnad och konstruktion
med de arbetsverktyg som finns tillgängliga (Antonovsky, 1996).

De mentala förutsättningar kan anses vara nära sammankopplat med normer och värderingar
där företagskultur har en stark påverkansfaktor på de anställda. Finns det en företagskultur som
är accepterande och ett socialt stöd bland både kolleger och chefer kan det komma att gynna de
anställdas mentala hälsa och upplevda stress. Mentala förutsättningar kan även vara en
individuell faktor som varje anställd bär med sig likt en intern resurs, vilket därmed skulle göra
det än mer viktigt att stärka de externa resurserna för att denna person - med svagare KASAM,
ska kunna fungera fullt ut på arbetet. Inom teorin framkommer det att en person kan inneha mer
eller mindre styrka av någon av de tre huvudkomponenterna men ändock ha en stark KASAM.
Den viktigaste av de tre komponenterna, enligt Antonovsky, är meningsfullhet. Utan den saknas
motivation till de övriga två komponenterna och helhetskänslan går förlorad (Antonovsky,
1996).

En arbetsgivare som värdesätter att stärka sina medarbetares KASAM får anställda med ökad
förmåga att hantera stress vilket bidrar till en mer gynnsam arbetsmiljö. I en komparativ studie
har det visat sig att socialt stöd är en grundläggande faktor för att en individ ska kunna hantera
stress mer gynnsamt och att det därtill finns en positiv korrelation mellan en stark KASAM och
ett socialt stöd (Griffiths, Ryan & Foster, 2011; Strauser & Lustig, 2003). Att inneha en stark
KASAM visades sig enligt Strauser och Lustig (2013) ha stor påverkan i huruvida en individ
kunde hantera de uppstående problemen på ett sätt som var effektivt eller inte. KASAMs tre
delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, visade sig återigen gå hand i hand med
varandra och teorin förklarar samt bidrar till en djupare insikt i hur en individ kan hantera ett
problem, anpassa sig till detta och slutligen finna en potentiell lösning.

Att få insikt i de byggstenar som bidrar till en bättre hantering av ett problem, så som stress,
kan ge stora vinster när det kommer till stresshantering - inte minst inom arbetslivet. KASAM
har berikat forskningen med hur individer som har en utredd psykisk ohälsa hanterar sina
problem. Vad som framkommit är bland annat vikten av att se en individ som en helhet och inte
enbart se till den diagnos som ställts. Att se till flera olika delar av en individs mentala hälsa
och förstå sig på hur denna idag hanterar och anpassar sig till ett problem. Det skapar även
förutsättningar för arbetsgivare att kunna bistå med bättre hjälp och därmed ge ett effektivare
stöd. KASAM kan vara ett verktyg för att både få den som ska hjälpa och den som ska bli hjälpt
att bättre se till helheten och skapa en överblick över en situation (Griffiths, Ryan & Foster,
2011). Enligt Strauser och Lustig (2003) framkommer det att en individs KASAM, kan påverka
hens anpassningsförmåga i arbetslivet. Genom att KASAM antingen har en stärkande eller
försvagande påverkan på kvaliteten av individens interaktion med omgivningen. Har en individ
en stark KASAM, och kan se sambanden mellan ansträngning och belöning, skapas en mer
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gynnsam interaktion med omgivningen. En bättre anknytning till en individs omgivning kan
därmed minimera känslan av stress, då individen ser situationen i sin helhet.

I studien framhålls att känslan av meningsfullhet är en av de viktigaste av de tre byggstenarna
som teorin bygger på. Strauser och Lustig (2003) beskriver även att när en individ kan se
samband och sammanhang har hen därtill lättare att lita på sin förmåga till att kunna bemästra
ett problem, såsom stress och anpassning till förändringar i arbetet. En stark KASAM ökar
chanserna till att individen ser problemet som en utmaning istället för ett hinder. Att förstå
sambandet mellan ansträngningen och utfall, och att kunna se sin investerade energi som ett
steg till något värdefullt längre fram är därmed en nyckelfaktor för en bättre mental hälsa
(Strauser & Lustig, 2003). Ytterligare en effekt av att en individ besitter en stark KASAM är
att hen lättare kan se samt söka sig till befintliga och nya resurser som kan vara användbara för
att hantera stress eller andra problem både inom och utanför arbetslivet. Detta kan relateras till
att en anställd som lättare ser sammanhang och helheter i större utsträckning, kan söka sig till
rätt resurser och därmed hantera utmaningar. I sin tur kan det leda till en utveckling av
arbetskompetens och till ett mer effektivt lärande på arbetsplatsen (Strauser & Lustig, 2003).
Att lättare kunna anpassa sig till arbetet och se sin egen vinning av en ansträngning kan därmed
kopplas till vikten av det sociala stödet som visat sig vara en starkt påverkande faktor till
individers upplevda hälsa (Griffiths, Ryan & Foster, 2011).
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8. Metod
I metodavsnittet presenteras den metod vi använt oss av när vi sökt svar på våra
frågeställningar. När vi har gjort vårt urval, samlat in data samt bearbetat och analyserat detta
material. Det här avsnittet kommer att avslutas med en metoddiskussion där vi diskuterar föroch nackdelar med metodvalet. Studiens syfte är att undersöka medarbetares upplevda
stressfaktorer inom Försäkringskassan, samt vilka resurser de önskar för att minska den
upplevda stressen.

8.1 Val av metod
För att kunna besvara studiens frågeställningar har intervjuer valts som metod. Intervjuer faller
inom den kvalitativa forskningsdesignen, där en djupare förståelse och fokus på respondentens
synvinkel är av stor vikt. Intervjuer som datainsamlingsmetod skapar närhet mellan forskaren
och miljön som ska studeras. I en kvalitativ forskningsintervju försöker forskaren förstå världen
och det valda fenomenet som ska studeras utifrån undersökningspersonernas perspektiv (Kvale
& Brinkmann, 2014). Det fenomen vi studerar är dels upplevd stress hos medarbetare, därutöver
hur stress kan påverka arbetsplatslärandet och arbetsmiljön med dess sociala aspekter. Då
materialet samlades in har semistrukturerade intervjuer använts. Denna intervjuform grundar
sig på att de utvalda frågorna kan komma att följas upp med kompletterande frågor beroende
på de svar som respondenten delar med sig av (Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerade
intervjuer kännetecknas även av att de ordnas under teman samt att intervjuaren strävar efter att
få så rikliga och uttömmande svar som möjligt, tekniken kan även kallas probing (Dahlgren &
Johansson, 2012).

8.2. Genomförande
Inför intervjuerna skickade vi ut ett missivbrev via e-mail till berörda respondenter. Där
beskrevs syftet med intervjun, tillvägagångssättet, intervjuns teman samt hur materialet skulle
komma att hanteras med de forskningsetiska principerna i åtanke. Inom dessa principer faller
exempelvis frivilligt deltagande och konfidentiell hantering av materialet in. Utöver
missivbrevet skickades ett kompletterande e-mail ut där vi bad om inte bara ett muntligt
samtycke - som mottogs i samband med intervjun, utan även ett skriftligt sådant. Vi gjorde
bedömningen att vårt ämne är så pass känsligt, i och med att respondenterna delar med sig av
personliga upplevelser kring ett laddat ämne, att även ett skriftligt samtycke kändes relevant.

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) rekommenderar att en testintervju genomförs innan den
reella intervjun äger rum för att upptäcka eventuella oklarheter och korrigera dessa i god tid.
Testintervjun blev ett sätt för oss att stärka studiens validitet. Vi testade vår intervjuguide (se
bilaga 1) på en person i arbetslivet från vår bekantskapskrets. Det ledde till korrigeringar i
utformningen och ordningsföljden på några av frågorna. Att respondenten under provintervjun
inte tolkade en del frågor som vi ämnat att de skulle tolkas, kan tydas som att vi inte sudierar
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det vi avsåg att studera, något som Aspers (2011) nämner som låg validitet. En låg validitet
innebär indirekt således en låg reliabilitet. Om ens metod inte synliggör det som avses att
studeras, blir ens resultat inte heller giltiga. Därav genomfördes ovannämnda testintervju för att
säkerställa att tolkningarna av frågorna rymdes inom vårt undersökningsområde samt besvarade
vårt syfte. Att kontinuerligt blicka tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar har hjälpt oss
i processen när det kommer till att välja både metod samt i konstruktionen av intervjufrågorna.

Enskilda intervjuer genomfördes med vardera respondent. Hälften av dessa genomfördes på
respondenternas arbetsplats och resterande intervjuer genomfördes via telefon. En nackdel med
att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen är att personen kan vilja uttrycka och framställa
andra saker än om personen befunnit sig på en mer neutral plats (Ahrne & Svensson, 2011). Vi
märkte av att det fanns en viss tendens från handläggarnas sida att vilja neutralisera stressen
även om de ville betona att den var påtaglig. En del meningar kunde avslutas med kommentarer
som; nej nu låter jag gnällig igen eller det kanske bara är jag som är känslig. Men samtidigt
kände vi att de var öppna med sina upplevelser och att de fick fram sina känslor och åsikter.

Vi var båda två närvarande vid samtliga intervjuer och inspelningen skedde med hjälp av en
mobiltelefon. Enligt Dahlgren och Johansson (2012) är det av stor vikt att spela in intervjuer
eftersom respondenternas svar kan ha en stor grad av variation och således även följdfrågorna.
Intervjufrågorna var indelade i tre teman: inledning, upplevd stress och önskade resurser. Under
de inledande frågorna berörde vi respondenternas arbetsuppgifter för att sedan övergå till nästa
tema med frågor rörande respondenternas stressupplevelser och huruvida dessa hanteras.
Intervjun avslutades med temat önskade resurser som innefattar frågor kring vad
respondenterna har för resurser idag och vilka resurser de önskar. Vi såg till att vara ordentligt
inlästa på vår studies område innan intervjuerna för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 13
strukturerade frågor togs fram och några exempel på dessa är: Hur ser en vanlig dag ut på
jobbet för dig?, När känner du dig stressad i arbetet? samt Finns det några resurser du saknar
i ditt arbete som gör att du känner dig stressad?

Utifrån den ovan nämnda tekniken probing skulle exempel på följdfrågor kunna vara frågor av
karaktären: Kan du utveckla ditt svar angående…? Kan du beskriva hur du känner dig
då…? Genom probing kan samtalet under intervjuerna fördjupas och svaren från
respondenterna kan bli mer rikliga och uttömmande (Dahlgren & Johansson, 2012). Tekniken
probing underlättade när det kom till att ställa relevanta följdfrågor i och med att vi tilläts
utveckla delar av intervjun som upplevdes särskild intressanta. Vi lyssnade aktivt på svaren och
var närvarande under samtalen och kunde därmed ställa relevanta följdfrågor där det upplevdes
passande.
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8.1.1. Urval
Studie består av sex stycken intervjuer som har genomförts med dels fysiska träffar på
respondenternas arbetsplats i Stockholmsområdet och dels genom telefonintervjuer. Vi
grundande antalet genomförda intervjuer på vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) skriver
som rekommendation, vilket är sex till åtta personer. Den utvalda respondentgruppen arbetar
som handläggare på Försäkringskassan. Arbetet innefattar att ett inkommande ärende följs från
början till slut. Processen innehåller moment som bedömning av läkarintyg, beslut utbetalning
av sjukpenning, möten med arbetstagare, arbetsgivare och Arbetsförmedling och planering av
en rehabiliteringsplan.

I kvalitativa intervjuer är fokus på generalisering inte lika stark som i en kvantitativ
undersökning. Däremot bör våra resultat inte vara helt beroende av de vi valt att intervjua. Det
bör finnas en viss grad av generalisering mellan studiens urval kopplat till omgivningen för att
studien ska anses vara vetenskaplig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). Urvalet vi använt
oss av beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) som ett tvåstegsurval. Vi valde först ut
en lämplig organisation som vi redan från början visste, genom tidigare genomförda
medarbetarundersökningar, var en arbetsplats där man hade en hög upplevd stress. Våra
kontaktpersoner inom Försäkringskassan hjälpte oss därefter med ett lämpligt urval av
respondenter. Tillsammans med våra yrkesverksamma handledare kartlade vi vilken grupp av
medarbetare som uppgav sig ha sämst möjlighet till återhämtning – vilket synliggjordes i de
kontinuerliga medarbetarundersökningarna som organisationen genomför varje år.
Undersökningen visade att det var handläggarna som hade de sämsta möjligheterna till
återhämtning efter en perioder av hårt arbete och blev därmed urvalsgrupp för studien. Ett
missivbrev (se bilaga 2) skickades ut till et flertal enhetskontor i Stockholmsområdet. Gällande
hur urvalet gick till var det från början tänkt att anmälan skulle ske frivilligt utefter att vardera
chef på respektive enhet mejlat ut en förfrågan om deltagande för studien. Vilka enhetskontor
som valts ut baserades på våra handledares kontakter runt om i Stockholmsområdet. Tyvärr
visades dig detta tillvägagångssätt inte gav önskad respons och vår tidsbegränsning för studien
tvingande oss att gå till väga på ett annorlunda sätt. Vi kontakta därför våra handledare som
vidare kontaktade enhetscheferna ännu en gång. Då tillfrågade cheferna istället sina
medarbetare personligen istället för att enbart vidarebefordra vårt mail. Skillnaden den här
gången var att cheferna nu tillfrågade de anställda, istället för att de anställda på eget initiativ
kontaktade oss. Responsen blev nu betydligt starkare och vi fick slutligen ihop sex stycken
respondenter från tre olika enhetskontor.

Studiens urval kan även falla inom ramen för ett så kallat snöbollsurval, då vi genom vår kontakt
inom organisationen, blev rekommenderade utifrån dennes kunskap och information vilka vi
fortsättningsvis kunde intervjua för att få fram den information vi behövt för att kunna besvara
våra frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013).
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8.1.2. Bearbetning och analysmetod
Intervjuerna transkriberades för att kunna genomföra en analys av vårt insamlade material samt
kunna skapa teman. Transkriberingarna skrev vi sedan ut och läste igenom ett flertal gånger för
att få en tydlig bild av materialet. I nästa steg i analysprocessen tog vi fram kodord och citat.
Citaten används dels för att stärka respondenternas upplevelse. Därutöver för att stärka vår
tolkning och kunna spåra materialets ursprung, vilket Aspers (2011) skriver om är av vikt.
Kodorden och citaten kunde sedan jämföras i syfte att hitta skillnader och likheter mellan
respondenternas svar. Slutligen bildade vi teman utifrån de delar från intervjuerna vi ansågs
vara framstående och som därefter kunde kopplas till valda teorier i analysdelen. En analys
genomförd enligt ovan kallas tematisk analys. Analysmetoden grundar sig i att forskaren
identifierar, analyserar och synliggör mönster och teman i sitt material (Braun & Clarke, 2006).

8.1.3. Etiska aspekter
Då vi intervjuade medarbetarna angående ett ämne som kan vara känslomässigt laddat var det
högst aktuellt för oss att i förväg noggrant överväga eventuellt etiska dilemman. Det var viktigt
att de intervjuade skulle känna sig trygga för att kunna öppna sig och berätta ohindrat om deras
upplevelser. De etiska övervägandena som varit relevanta under studien har kretsat kring
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilka innefattar följande krav;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Som vi
nämnt ovan skickades det i förväg ut ett missivbrev till respondenterna, detta för att de skulle
vara väl informerade och ha möjlighet till att förbereda sig inför intervjun. I missivbrevet
beskrevs att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. Det kändes viktigt
för oss att detta framgick tydligt till respondenterna samt att de förstod att ett avhopp inte skulle
få några negativa konsekvenser. Vi poängterade även hur materialet skulle hanteras och att det
enbart skulle komma att användas till examensarbetet. När vi intervjuat respondenterna och
genomfört våra transkriberingar - insåg vi i efterhand, att vi enbart mottagit samtyckeskravet
muntligt, varför vi kompletterade med att be om även ett skriftligt samtycke via e-mail.

Gällande våra handledares påverkan på urvalet och hur respondenternas konfidentialitet har
kunnat påverkats av studiens nya urvalsmetod var positivt. Våra handledare hade från början
valt ut ett flertal enheter som de tänkt skulle ställa upp, dessa kontor gav inte någon respons.
Huruvida det berodde på upplägget av att handläggarna på egen hand skulle ta kontakt med oss
är svårt att säga. Responsen blev större när enhetscheferna själva tillfrågade sina anställda, efter
att våra handledare kontaktat dem personligen. På så vis blev de sex stycken handläggare som
slutligen deltog i studien inte avsiktligen utvalda av handledarna. Utan mellanhanden i form av
enhetscheferna skapade en randomisering förutsatt att handledarna kontaktat alla enhetskontor
på en likvärdigt sätt. Försäkringskassan har godkänt att myndighetsnamnet och att
urvalsgruppen handläggare används öppet i studien, vilket även respondenterna givit sitt
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samtycke till. Att myndigheten inte är anonym gör att nivån av konfidentialitet hos
respondenterna minskas, men i och med att det är en tämligen stor organisation anser vi att
risken för att respondenterna ska kunna spåras är ytterst liten. Vi har valt att behandla och
presentera urvalet som en grupp individer. Utifrån Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer
om att göra en avvägning kring att hantera respondenterna som en grupp istället för individer
påverkas av ifall det förväntade kunskapstillskottet överträffar risken för negativa konsekvenser
för de berörda deltagarna. Ahrne och Svensson (2013) stärker ovanstående genom att beskriva
att forskaren har som skyldighet att anonymisera det insamlade materialet i syfte att resultatet
inte ska gå att härleda till en enskild person.

8.2 Reflektion över metod
8.2.1. Validitet
Validitet är ett begrepp som syftar till att förklara huruvida ens studie synliggör det som avses
att studeras i relation till studiens syfte. Med andra ord är frågan om studiens frågeställningar
besvaras med hjälp metoden och om analysen gjorts på ett giltigt sätt. Det som kan ifrågasättas
vad gäller studiens validitet är om resultatet är generaliserbart. Det kan även ifrågasättas i vilken
utsträckning intervjufrågorna synliggör det de avser att synliggöra samt ifall vår tidigare
förförståelse i ämnet färgar analysen av materialet på ett sätt som kan påverka validiteten i
negativ bemärkelse. En studies validitet kan stärkas genom triangulering, vilket innebär att
studien genomförs med en kombination av fler metoder. Triangulering anses leda till en mer
korrekt, objektiv och sann beskrivning av fenomenet gentemot det fall då en metod används
(Svensson & Ahrne, 2013).

Att vi valde intervjuer som metod grundar sig i att vi ville få fram en djupare förståelse till hur
handläggarna hanterade den rådande stressen och vad de själva önskade för resurser till att
bättre kunna hantera stress. En enkät hade kunnat ge svar på mer systematiserade frågor, och
kunnat bidra till kvantitet, det vill säga en större mängd data och statistik. Det var inte vårt syfte
med studien, varför vi valde intervjuer som metod. En förstudie i form av en enkät hade
inneburit en triangulering och därmed ökat validiteten och generaliserbarheten. Då vi hade en
begränsning i tid valde vi att enbart fokusera på intervjuer.

Anledningen till att vi inriktade oss på semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vi ville ha
möjligheten att vara flexibla i vilken ordningsföljd frågorna skulle ställas. Vi ville utöver detta
ha utrymme för potentiella följdfrågor för att kunna fånga upp så mycket som möjligt av det
material som kunde berika studien. Vi anser att intervjun blev mer dynamisk och avslappnad
både för vår del men även för respondenten genom valet av semistrukturerade intervjuer.
Slutligen fanns det motiv från organisationens håll att fler enkäter troligen inte skulle ge
engagerade och uppriktiga svar, då Försäkringskassan idag är en organisation där det redan
cirkulerar många olika enkäter. Därför kom vi, tillsammans med våra handledare, fram till att
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semistrukturerade intervjuer troligen skulle resultera i ett större engagemang och intresse från
handläggarnas sida.

8.2.2. Reliabilitet
Reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig eller inte, vilket påverkas av hur
transparent och detaljerad forskaren varit i beskrivningarna av tillvägagångssättet.
Övergripande genom studien har vi strävat efter att vara så transparenta som möjligt och haft
som målsättning att på ett tydligt och lättförståeligt sätt beskriva hur vi gått tillväga från början
till slut (Svensson & Ahrne, 2013). I kvalitativa undersökningar är det huvudsakliga syftet inte
att försöka finna mönster och samla in data till statistik – såsom i en kvantitativ studie, istället
försöker denna kvalitativa studie lyfta fram ett djup med individuella åsikter och iakttagelser
relaterat till våra frågeställningar. I en kvalitativ studie kan det finnas flera olika sanningar och
kunskaper inom ett fenomen eftersom det handlar om olika personers upplevelser, varför en
replikerande studie troligtvis inte skulle få exakt samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2014).

Det beskrives genomgående i metoden hur urvalsprocessen tagit form och vilken information
respondenterna tagit del av i samband med studien. Vidare beskrivs hur materialet har samlats
in och bearbetats. Vi har även ämnat att stärka reliabiliteten genom att på ett öppet sätt försöka
resonera kring både de positiva och negativa aspekterna som uppdagats. Genom att diskutera
studiens svagheter och påvisa en transparens stärks studiens reliabilitet. Ett exempel på att vi
framhäver transparens är när vi för en diskussion angående vårt urval och huruvida våra
handledare har haft påverkan på de respondenter som slutligen blev studiens urval.

Vad som stärker reliabiliteten i studien är att intervjufrågorna har operationaliserats med hjälp
av både vår vetenskapliga handledare, men även med stöd av våra yrkesverksamma handledare.
Utöver detta har intervjufrågorna testats genom en provintervju och därefter justeras för att
optimera chanserna att studiens syfte besvaras. Studiens resultat visar på att de forskningsfrågor
som tagits fram mätte det dem avsåg att mäta. Följaktligen stärker detta även att valet av metod
var lämplig.

8.2.3. Generaliserbarhet
Generaliserbarhet syftar till studiens möjlighet att kunna generalisera det studerade fenomenet
på en större population (Svensson & Ahrne, 2013). Ett tydligt exempel på att en studie uppnår
god generaliserbarhet är om den går att replikera med ett likvärdigt resultat. Tack vare att vi
fick en spridning mellan tre olika enhetskontoren i Stockholm anser vi att respondenternas
upplevelse kan generaliseras i större utsträckning. Att vi inte anser att vi kan uttala oss om att
resultatet är generaliserbart för handläggare hela Sverige är att vi anser att arbetsförhållandena
kan skilja sig orterna emellan samt att ett större urval hade varit nödvändigt. Ytterligare en
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aspekt till vad som stärkt generaliserbarheten är spridningen inom urvalet vad gäller kön, ålder
och anställningstid. Vi har valt att inte synliggöra dessa faktorer hos respondenterna med tanke
på att vi värnar om att hålla datan konfidentiell samt att vi anser att ett synliggörande inte hade
påverkat studiens resultat.

8.2.4. Urval
Som kritik mot vårt urval tycker vi att det hade varit bättre om personerna på egen hand hade
kontaktat oss för intervju. Med tanke på att enhetscheferna nu blev medvetna om vilka
medarbetare som deltar i studien och konfidentialitet försämras. Urvalet skulle kunna ses som
ett styrt urval då våra handledare från början valt ut kontoren. Men eftersom det i slutändan
landade i att enhetscheferna hjälpte till med förfrågningar, hade våra handledare inte så stor
inverkan på de enskilt utvalda respondenterna men vet vilka enhetskontor som kontaktats. Det
är svårt att uttala i vilken utsträckning resultatet påverkats av att enhetscheferna och
handledarna varit inblandade i urvalet, men det har tagits hänsyn till detta vad gäller
konfidentialitet. Spridningen mellan kontor gör även det att urvalet upplevs mer slumpartad.

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) beskriver att trots att en utomstående person valt ut de
som ska medverka i intervjuerna behöver det inte innebära att utfallen av studien blir mer eller
mindre valida. Det kan resoneras kring ifall respondenterna på något sätt kan bli styrda till att
ge en förskingrad bild av verksamhet och den situation eller det fenomen som avses
studeras. Slutligen hade urvalet kunnat ha baserats på ett randomiserad urval bland alla
handläggare på Försäkringskassan istället för ett styrt urval. Det hade möjligen avspeglat en
större variation i synen på stress i studiens resultat.
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9. Resultat och analys
I resultatdelen presenteras det insamlade materialet utifrån de tre frågeställningar som
genomsyrat uppsatsen. Fyra teman utformades och varje tema avslutas med en analysdel där
resultatet analyseras mot Krav- & kontrollmodellen, KASAM och tidigare forskning.
Respondenterna kommer att behandlas som en grupp och enbart benämnas som
"respondenten". Då vi hanterar respondenterna som en grupp tar vi även hänsyn till våra etiska
aspekter genom att minimera risken för att någon av respondenterna ska kunna identifieras.

9.1. Otillräcklighet
Temat rymmer de faktorer som bidrar till känslan av att inte räcka till i arbetet som personlig
handläggare på Försäkringskassan.

9.1.1. Övermäktigt att överblicka
Man arbetar undan men får bara mer arbete, så man ser aldrig slutet. Man behöver en tid
av lugn och få återhämtning.

Resultatet visar att respondenterna upplever att deras arbetsuppgifter i stor utsträckning känns
övermäktiga att överblicka. I och med omorganisationen som pågått det senaste året har
specialistposter tagits bort och varje handläggare ska idag sköta handläggningsförloppet från
början till slut. Detta har medfört att respondenterna upplever en bristande kompetens kring de
nya arbetsuppgifterna. En konsekvens av detta är att de uppger att många av arbetsuppgifterna
blir både tids- och energikrävande. Mer utbildning och ökat stöd inom flera arbetsmoment, inte
minst inom de nya områdena som tillkommit i och med omorganiseringen är efterfrågat.

Som tidigare beskrivits inom Krav- & kontrollmodellen så är behovet av resurser baserat på hur
medarbetarens arbetssituation ser ut. Utifrån resultatet kan det konstateras att medarbetarna
befinner sig i en spänd arbetssituation med högra krav och låg känsla av kontroll. Utifrån
modellen skulle kontrollen behöva vara starkare om de ökade kraven ska kunna bemötas
positivt och uppfattas som hanterbara (Karasek & Theorell, 1990).

Att handläggarna upplever sina arbetsuppgifter som svåra att överblicka kan ställas i relation
till känslan av hanterbarhet inom KASAM. För att känna en känsla av hanterbarhet är en
grundläggande faktor att som individ ha tillräckligt med verktyg och kompetens i sin
arbetssituation. Därmed kan en god överblick över de krav och antagande en individ har på sig
skapa en känsla av sammanhang, det vill skapa en stark KASAM (Griffiths, Ryan & Foster,
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2011). Att handläggarnas arbetsprocesser idag innebär att de ska utföra hela
handläggningsförloppet från början till slut skulle enligt KASAM vara något som stärker
känslan av överblick och därmed känslan av sammanhang. Ur intervjuerna har det visat sig
finnas brister i hanterbarhet av arbetsuppgifterna bland handläggarna. Bristerna visar sig i
avsaknad av kompetens, socialt stöd och tid för återhämtning. Inom KASAM kan individer som
inte uppfyller alla tre komponenter som modellen bygger på - begriplighet, hanterbarhet, och
meningsfullhet, ha svårare med stresshantering.

Det blir för många kunder som du ska jobba emot och att du ska samordna denna mängd
ärenden för att de ska få hjälp. Så man kan inte upprätthålla den kvaliteten som man vill ha
och du kan inte ha överblick över din arbetssituation.

Respondenterna uppger att de känner ett stort ansvar inför sina kunder. Enligt en av
respondenterna framkom det i den senaste kundundersökningen att de kunder som har varit i
kontaktat med Försäkringskassans handläggare varit mycket nöjda med kundbemötandet. En
respondent förstärker detta genom att tillägga att kundservicen är det sista hen vill
bortprioritera. I och med ett bredare spektra av arbetsuppgifter tvingas de anställda att fördela
sin energi på flera arbetsuppgifter, vilket de uppger sänker den totala kvalitén i deras arbete och
förstärker känslan av otillräcklighet. Samtidigt uppger respondenterna att de förstår varför
omorganiseringen genomförts och att ambitionen är att det ska leda till något positivt.
Upplevelsen är att effekten av förändringen inte motsvarar deras förväntningar, vilket skapar
en uppgivenhet.

Som ovan beskrivet kan det ses en bristande känsla av hanterbarhet i handläggarnas
arbetssituation. Viljan att hjälpa kunderna är stor hos handläggarna, vilket kan relateras till en
känsla av meningsfullhet i handläggarnas arbetssituation (Häusser, Schulz-Hardt & Mojzisch,
2013). Burge (2010) styrker i sin studie att handläggarna upplevde arbetet som meningsfullt
och att majoriteten fann drivkraft i att hjälpa människor. Begreppet begriplighet kan kopplas
till att handläggarna har förståelse för varför deras arbetsuppgifter förändrats. Att känna
begriplighet i förändringar stärker en individs KASAM och därmed även
stresshanteringsförmåga, även om individen är av en annan uppfattning och helst skulle se att
förändringen inte blev av (Häusser, Schulz-Hardt & Mojzisch, 2013).

9.1.2. Struktur i arbetet
En annan orsak till varför respondenterna uppger brister i möjligheten att överblicka sitt arbete
är att de ärendehanteringssystem som de använder idag saknar en tydlig struktur. En av
respondenterna relaterar till hur det var innan allt arbete blev datoriserat och menar på att det
var lättare att få en överblick över vad som ska göras och vad som blivit gjort, då
ärendemängden var mer synlig i och med att det inte var datoriserat. Idag arbetar handläggarna
i så kallade självgående team där de inom teamet kommer fram till hur de vill strukturera sitt
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arbete. De team som hittat en effektiv struktur och skulle kunna få tid över till återhämtning
känner istället ett ansvar att gå in och stötta andra team. En respondent berättar:

När vi då är klara med våra ärenden så förväntas vi gå in och hjälpa andra team, vilket
skapar irritation och stress. Att vi som jobbat jättehårt ska behöva hjälpa team som inte
jobbat lika hårt.

Respondenten berättade vidare om att det skulle vara mer effektivt att de team med en inte lika
fungerande struktur istället skulle kunna lära av de team som funnit bra tillvägagångssätt i
hanteringen av en hög arbetsbelastning. Respondenten upplever att detta som en flaskhals i
organisationens utveckling.

I citatet ovan synliggörs det att organisationen inte lägger fokus på att lära av varandra genom
att skapa tidsutrymme till att utbyta erfarenheter i hur handläggarna i andra team skapar
effektivitet. Ett pedagogiskt begrepp inom Krav- och kontrollmodellen är kunskapskontroll.
Vilket avser hur de anställdas kunskap tillvaratas inom organisationer samt hur dessa
vidareutvecklas. Kunskapskontroll skulle kunna bidra till ett bättre lärande mellan teamen och
därutöver bidra till en starkare känsla av påverkansmöjlighet inom organisationen. Enligt Krav
- och kontrollmodellen är en individs handlingsutrymme och känslan av att kunna påverka
starkt sammankopplat med känslan av kontroll. Därmed skulle kunskapskontroll och ett större
utbyte av lärande mellan teamen även kunna leda till en känsla av ökad kontroll för individer
inom Försäkringskassan (Björling & Hägglund, 2004).

9.2. Bristande kontroll
Nästa tema beskriver respondenternas upplevelse av bristande kontroll i deras arbete.

Kraven på de anställda ser helt annorlunda ut, både på gott och ont. I början var det lite
mera skyddad verkstad, man tänker statlig myndighet där man.. ja.. Folk fick sitta på sitt
hörn och göra på sitt sätt. Nu är det mer styrt och det är klart man vill ha det. Man vill veta
vad som förväntas av en och så.

Omorganiseringen har bidragit till att majoriteten av respondenterna upplever en ökad
osäkerhet utifrån att kraven som ställs i arbetet är högre och direktiven i hur arbetsuppgifterna
ska prioriteras saknas. En respondent resonerar kring att en handläggare som arbetat en längre
tid på Försäkringskassan lär sig vad som kan prioriteras bort under hektiska tider. Medan en
nyanställd bara ser den svindlande mängden arbete och inte får hjälp med att prioritera,
strukturera och planera arbetet. Det tros enligt flera av respondenterna vara en av anledningarna
till att många nya slutar eller blir sjukskrivna.
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De nya vill göra ett så bra jobb som möjligt och följa alla manualer, och det förstår man ju,
det är klart man vill. Då kan man inte ta sig den friheten att prioritera om. Och det orkar
man kanske inte och det har jag full förståelse för.

Man tänker på det här med personalomsättningen. Att folk slutar nästan då de börjat. Jag
tror att de skulle vara ett problem som försvinner om man får bukt på det här. De får en
sådan enorm mängd med jobb så de känner att ”här vill jag inte vara, jag orkar inte”. Så
det blir lite moment 22, för att då slutar de och den stora mängden arbete blir kvar. Man
hinner inte uppleva det som blir om de skulle stanna kvar.

Ja asså, det är ju en erfarenhet, du lär dig när du kan ett jobb, hur du ska hantera,
strukturera och prioritera och dela upp din arbetsdag för att det inte ska bli för mycket
stresspåverkan.

Avsaknaden av att kunna omprioritera bland arbetsuppgifterna har av intervjuerna framkommit
sig vara som allra störst bland de nyanställda. En individs förmåga att hantera en situation beror
till stor del på tidigare erfarenheter. Erfarenhetsbaserat lärande grundar sig att individer
hanterar en situation baserat på tidigare inlärda strategier. Dessa erfarenheter kan sägas vara en
kombination av både egna och andras erfarenheter (Jarvis, Holford & Griffin, 2003). Därmed
kan ett bättre utbyte av erfarenheter och ett lärande i hantering av stressade situationer inom
organisationen bidra till att de nyanställda upplever ett ökat stöd och en minskad osäkerhet i att
prioritera, strukturera och planera sitt arbete.

Ytterligare en aspekt i hur personalomsättningen kan minskas är att lägga mer fokus på
introduktionen av de nyanställda och lägga mer resurser på att förbereda dem inför de
kommande arbetsuppgifterna och arbetssituationen. Inom krav - & kontrollmodellen finns
begreppet coping, vilket bygger på huruvida en individ kan hantera en situation. Inom coping
är begreppet locus of control centralt vilket lyfter fram en individs känsla av att kunna påverka
en situation. Genom att prioritera en mer grundlig introduktion skulle en individs känsla av
kontroll stärkas, inte minst som nyanställd. Då krav- och kontrollmodellen framhåller att stress
är starkt sammankopplat med känslan av kontroll, kan även stressen möjligtvis minimeras i takt
med att kontrollen ökar (Björling & Hägglund, 2004).

Majoriteten av respondenterna upplevde att de ofta blev avbrutna i sitt arbete och att detta var
stressande. Ett exempel på detta kan vara att det kommer in ett telefonsamtal som leder till att
något måste lösas i stunden. Denna typ av snabba vändningar gör att handläggarna tappar fokus
och upplever en stress över att det blir en kortare tid över till de ärenden som ligger kvar för
utredning. Trots att flera av respondenterna lyfter fram att de har en hög arbetsbelastning så
upplevs detta som accepterat då de förstår att ärendemängden inte kan påverkas.
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Enligt Häusser, Schultz-Hardt och Mojzisch (2013) kan bristande kontroll upplevas då plötsliga
händelser inträffar som inte kan påverkas av individen. Detta ses i de situationer då
handläggarna upplever att de blir avbrutna och tvingas förflytta sitt fokus till icke planerade
arbetsuppgifter. Att det i sin tur leder till att flera ärenden blir uppskjutna och att handläggarnas
planering faller, står i relation till vad Strauser och Lustig (2003) nämner kring att en individs
KASAM påverkar anpassningsförmågan. En individ med svag KASAM har en sämre
anknytning till omgivningen och påverkas därmed negativt av yttre påverkansfaktorer i större
utsträckning än en individ med stark KASAM. Enligt Panari, Guglielmi, Simbula och Depolo
(2010) leder främjat arbetsplatslärande till att motivera medarbetare till att bättre anpassa sig
till förändringar och externa påverkansfaktorer, på så vis blir personalen mer stresstålig.

9.3. En organisation i förändring
Försäkringskassan har det senaste året genomgått stora organisationsförändringar vilket inte
bara påverkat organisationen utan även de anställda som nu har nya restriktioner att förhålla
sig till.

I resultatet har det framkommit att flera specialisttjänster har tagits bort vilket även upplevs
som ett minskat stöd. Respondenterna pratar om arbetssättet LEAN och menar på att det fått
den nya organisationen till att ständigt söka förbättringar och mer effektiva arbetsprocesser.
Som en påföljd av införandet av LEAN arbetar handläggarna idag i självgående team, vilket
skapar en kollegial planering och strukturering av arbetet. Att arbeta i team upplevs hos
handläggarna som något positivt och leder till en känsla av att kunna påverka sin arbetssituation.

Förhållandena för medarbetarna i Fogelbergs och Johanssons (2013) studie är jämförbara med
de förhållanden respondenterna befunnit sig i under genomförandet av denna studie. Enligt
studien av Fogelberg och Johansson har det framkommit att medarbetarna upplever att
införandet av LEAN som arbetssätt har lett till ett delvis ökat stöd. Detta kan ställas i förhållande
till ovanstående stycke som belyser att stödet upplevs ha minskat efter att specialisttjänster
blivit mindre tillgängliga. Handläggarna upplever samtidigt ett stöd av varandra genom att
arbeta i team. Enligt Burge (2010) var det kollegiala stödet en viktig faktor för att klara av
arbetet som personlig handledare på Försäkringskassan. Det kan därmed konstateras att denna
faktor kvarstår som betydelsefull hos handläggarna.
Omorganisationen och de ökade kraven har bidragit till att majoriteten av respondenterna
upplever osäkerhet och avsaknad i kompetens. Deras arbetsuppgifter känns många gånger
oöverskådliga och alltför breda för att både klara av och hinna med. De nya arbetsuppgifterna
gör det svårare för handläggarna att veta hur de ska prioritera arbetsuppgifterna. Flera av
respondenterna uppger att osäkerheten leder till ökad stress. De delger vidare om hur
organisationsförändringen har inneburit att känslan av att aldrig bli klar infinner sig. Det som
nämnts tidigare om att majoriteten upplever det stressande att bli avbrutna och att sakna stöd i
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hur arbetsuppgifterna ska prioriteras, även påverkar känslan av kontroll. Det beskrivs därutöver
som att känslan av effektiviteten försvagas och mycket tid går åt till att återigen försöka hitta
fokus.

Stress för mig är att inte ha struktur på arbetet. När man jobbar på Försäkringskassan
gäller det att ha struktur och att man har koll på vad det är man ska jobba med. Som jag sa
innan så måste man planera sin dag och när det blir avbrott i det så blir det en stress.

När känslan av att aldrig blir klar och dessutom ofta bli avbruten i sitt arbete infinner sig,
hämmas effekten av stress som något positivt. Istället för att stressen ska föra med sig ett driv
och en känsla av effektivitet i arbetet går det över till att skapa en känsla av otillräcklighet och
frustration. Som nämns ovan under temat “bristande kontroll” synliggörs det även här att
kontrollen är en viktig faktor för en medarbetares prestation. Då känslan av kontroll infinner
sig presterar medarbetare bättre vad gäller noggrannhet och kan därtill även ta till sig nya
arbetsrelaterade färdigheter på ett effektivare sätt. Höga krav medför ett mer effektivare arbete
men samtidigt kan det – om kontrollen saknas, ske på bekostnad av medarbetarnas hälsa
(Häusser, Schultz-Hardt & Mojzisch, 2013).

9.4. Önskade resurser
Nedan presenteras vilka resurser handläggarna önskar för att kunna uppleva arbetsmiljön som
mindre stressande.

Flera av respondenterna berättar om att direktiven från cheferna upplevs otydliga och önskar
därför ett tydligare ledarskap i hur arbetet ska prioriteras, struktureras samt planeras. En av
handläggarna uppger att struktur är det viktigaste i arbetet som handläggare, och just den biten
har förbättrats genom åren.

Att strukturerings- och prioriteringsförmåga kan utvecklas genom erfarenhetsbaserat lärande
innebär således att de som arbetat på Försäkringskassan en längre tid kan ha lättare till att finna
struktur och ordning i sitt arbete (Jarvis, Holford & Griffin, 2003). Vidare delger respondenten
att stressen och arbetsbelastningen är inom kontroll vilket därmed kan bero på erfarenheterna
som hen bär med sig i hur stressade situationer ska hanteras.

En respondent påstår att klimatet upplevs mindre öppet på arbetsplatsen gällande huruvida det
är accepterat eller inte att ventilera om sin upplevda stress. Respondenten menar på att om
klimatet varit mer öppet och arbetsplatsen genomsyrats av “högt i tak” så hade stressen kunnat
upplevas som mindre påtaglig. En annan önskar att det skulle vara ett mer öppet klimat kring
frågor som berör hur personalen mår och hur de upplever sin aktuella arbetsbelastning. Något
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respondenten upplever bortprioriteras är det sociala stödet, på grund av den höga
arbetsbelastningen och tidsbristen. Respondenten berättar vidare att:

Det är väldigt många...eller man har väl någon slags inställning här att man har bråttom
till något, “jag måste gå nu för jag har min telefon på”, ”jag måste gå nu för jag har ett
möte” - och det är ju inte så bra att alla har ett så högt tempo.

En annan respondent ventilerar om bristen på återhämtning och önskar att det skulle värderas
högre av cheferna. Respondenten beskriver att när en arbetsuppgift gjorts klart kommer det
direkt upp en ny, vilket kan jämföras med att springa i en uppförsbacke men aldrig riktigt nå
toppen. När ett team gjort vad som förväntas av dem, ska de istället för att få en naturlig
återhämtning gå in och stötta andra team vilket känns övermäktigt. Respondenten menar på att
hälsa och arbetsmiljö prioriteras lågt och att inga större resurser läggs på att förbättra dessa
områden.

På arbetsplatsträffarna då så är arbetsmiljö den sista punkten, på typ ”övriga frågor”. Där
hamnar arbetsmiljö även om det är en av de viktigaste punkterna. Först kommer
information och ekonomi och så sen längst ner när alla vill gå då kommer det.

I resultatet framkommer det även att ett flertal upplever att det stöd som fanns inbyggt i
organisationen förut, såsom specialistkompetens, idag inte känns lika tillgängligt. Vilket bidrar
till en ökad stress på grund av osäkerheten i att inte kunna rådfråga eller bolla vidare vissa
arbetsuppgifter. Nu ska handläggarna klara av ett brett spektra av uppgifter - varför ett ökat stöd
och fler resurser i form av mer personal och kompetensutveckling önskas.

Tid till lärande och en planerad kompetensutveckling är någonting som önskas. Ovanstående
citat om handläggarnas påskyndande attityd tyder på att företagskulturen genomsyras av en inre
stress som kan motverka det naturliga lärandet kollegor emellan. En av respondenterna önskar
att organisationen skulle återta specialiseringen, såvida inte bättre och mer utvecklade
stödmekanismer runtomkring handläggarna etableras.

Ja, man kan ju säga att de som mår riktigt dålig så att de håller på at bli sjukskrivna för sin
stress så finns det ju företagshälsovård. Det har jag hört folk som fått hjälp via fort. Men de
var drivande själva och frågade.

Relaterat till önskan om ett ökat stöd, som alla respondenterna upplevde ett behov av, var det
endast ett fåtal av de intervjuade som kände till vilka stressförebyggande åtgärder som idag
finns på Försäkringskassan. Resultatet visar att det behövs mer information ut till handläggarna
om de resurser för stresshantering som finns tillgängliga, vilket de tror skulle få dem att också
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utnyttja flera utav resurserna. Ett par av respondenterna nämnde friskvård som en resurs, en
annan kände till företagshälsovården och ytterligare en respondent nämnde möjligheten att gå
och prata med någon. Den övergripande känslan var att om hjälp behövdes var handläggarna
själva tvungna att yttra sig om sin upplevda stress och ohållbara situation för att få hjälp. Det
var ingenting som “fångades upp” av cheferna på egen hand.

Enligt studien av Häusser, Schulz-Hardt & Mojzisch (2013) är känslan av egenkontroll,
påverkansmöjlighet och handlingsutrymme centrala för att en individ ska kunna hantera de krav
som ställts på hen och därmed även uppleva kontroll. Vilket är starkt sammankopplat med en
individs förmåga att hantera stress. Vad som synliggörs i intervjuerna är att på möten har
handläggarnas mentala välmående låg prioritet vilket kan kopplas till att känslan av att kunna
vara med och påverka sin egen situation genom att få möjlighet att ventilera är liten.
Handlingsutrymmet kan även det uppfattas vara litet då den höga belastningen med stora krav
skapar en känsla av att de inte hinner ta sig tid för reflektion. Handlingsutrymmet uppfattas lågt
och egenkontrollen, det vill säga att individen upplever sig ha kontroll över sin egen situation
minimeras.

9.5. Sammanfattning av resultat och analys
Sammanfattningsvis kan det ses att vad som upplevs stressande av handläggarna på
Försäkringskassan är:











En känsla av otillräcklighet
Arbetsuppgifter som är övermäktiga att överblicka
Bristfällig struktur i arbetet
Kan ej upprätthålla en önskad kvalité i arbetet
Bristande kontroll och kompetens
Osäkerhet i prioriteringen mellan arbetsuppgifter
Ett ständigt flöde av ärenden
Att tappa fokus genom att bli avbruten
Förändringar i arbetsstruktur
Bristande stöd i form av specialistkompetens

De resurser som önskas för att hantera de upplevda stressfaktorerna är ett öppnare arbetsklimat
där handläggarna kan ventilera den rådande arbetsmiljön. De önskar även mer information om
vilka stressförebyggande resurser som finns idag samt vart de kan vända sig för att få hjälp med
att hantera sin stress. För att kunna strukturera och planera sitt arbete på bästa sätt önskar
handläggarna tydligare direktiv från arbetsgivarens håll i hur de ska prioritera bland deras
arbetsuppgifter. För att klara av de ökade kraven önskas tid för återhämtning och reflektion.
Slutligen efterfrågas mer stöd i de frågor handläggarna upplever osäkerhet inom. Stödet uppges
förslagsvis kunna vara i form av kompetensutveckling eller genom att ha mer lättillgängliga
specialister att rådfråga.
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Försäkringskassans senaste organisationsförändringar har lett till att handläggarna upplever
höga krav i arbetet och att de finner svårigheter i hur de ska hantera dessa. Vilket medför att
handläggarna upplever en bristande kontroll över sin arbetssituation. Utifrån teorier och tidigare
forskning kan det konstateras att brister i känslan av kontroll och hanterbarhet medför en ökad
stress hos individer, vilket bekräftas genom handläggarnas yttranden. Det innebär att om
känslan av kontroll upplevs vara hög borde således en individ kunna hantera stress mer
fördelaktigt.

En hög förmåga att kunna se ett sammanhang i sin arbetssituation leder till att individer lättare
finner begriplighet i varför den behöver göra en uppgift, bättre kan hantera denna situation och
därutöver finner meningsfullhet inför situationen som helhet. Att förstå sambandet mellan
ansträngningen och utfall, och att kunna se sin investerade energi som ett steg till något
värdefullt längre fram är därmed en nyckelfaktor för en bättre mental hälsa.

Genom att följande frågeställningar har besvarats har även syftet kunnat uppfyllas, det vill säga
vilka stressfaktorer som upplevs hos medarbetare på Försäkringskassan, samt vilka resurser de
uppger önskas för att minska den upplevda stressnivån har genom studien synliggjorts.
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10. Diskussion
I detta avsnitt resonerar vi kring resultatets betydelse och begränsningar samt dess bidrag med
ny kunskap till Försäkringskassan och organisationer med liknande struktur. Vi avslutar
diskussionen med förslag till vidare forskning.

10.1. Studiens bidrag och begränsningar
I vår inledning framhöll vi hur stress kan påverka medarbetare på Försäkringskassan. Vi
underströk även hur stress kan påverka arbetsmiljön, lärandet och utvecklingen på
arbetsplatsen. År 2013 var majoriteten av sjukskrivningarna i Sverige orsakat av psykisk ohälsa,
många gånger stressrelaterat. Studien har bidragit med en starkare uppfattning och värdefull
information i hur arbetsgivare kan tänkas hantera och förebygga medarbetares upplevda
stressnivå.
Studiens viktigaste slutsatser är att handläggarna på Försäkringskassan upplever en stress som
grundar sig i ett minskat stöd i och med organisationsförändringarna. Det minskade stödet har
lett till en upplevelse av kompetensbrist och en osäkerhet i hur arbetsuppgifterna ska hanteras
och prioriteras. Det efterfrågas en större överblick i deras arbetssituation samt en högre upplevd
kontroll inför arbetsuppgifter. Handläggarna ser att om detta uppfylls skulle en större känsla av
tillräcklighet infinna sig och en minskad stress uppnås. Vad vår studie har bidragit med till
arbetslivspedagogiken är en djupare förståelse i hur stress kan hämma lärandet och utvecklingen
hos medarbetare i en organisation. Tid till lärande och en planerad kompetensutveckling är
någonting som önskas av handläggarna. Vilket även vi tror skulle främjas naturligt om
personalen upplever en minskad stressnivå i deras dagliga arbete. En följd av en hög stressnivå
hos personalen blir att organisationen utvecklas mindre effektivt samt att ett motstånd till
förändring uppstår. Resultatet bidrar till att arbetsgivare får en bild av vilka faktorer som
stressar medarbetare och vad de själva har för önskade resurser för att hantera stressen. En
satsning på en förbättrad psykosocial arbetsmiljö skulle på så vis kunna leda till att
medarbetarna utvecklas bättre i arbetet och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare
sätt.
Studiens begränsningar kan visa sig inom flera områden. I denna studie har vi enbart valt att ha
ett medarbetarperspektiv - handläggarnas. Vad vi istället hade kunnat tillägga är förslagsvis
chefernas syn på medarbetarnas stress och vilka resurser de tror skulle kunna minska den
upplevda stressen. Att ha med chefernas perspektiv hade kunnat bidra som en komparativ del
till det redan befintliga syftet. Ytterligare en komparativ studie som hade kunnat genomföras är
att tillägga en kvantitativ undersökningsdel, förslagsvis i form av en enkätundersökning. Det
hade bidragit till ett rikligare urval och därmed kunnat samla in en bredare spektra av
upplevelser riktat till vårt syfte. Att organisationsförändringen är genomförd det senaste året
kan ha begränsat oss i insamlingen av materialet och bidragit till en mindre nyanserad bild av
de känslor som uppstått i samband med omorganiseringen. I intervjuerna har det visat sig att
flera av respondenterna uttrycker att stresshantering är någonting de lär sig via erfarenheter.
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Måhända att denna studie kan ha genomförts alltför tätt inpå förändringen varför nya arbetssätt
och arbetsuppgifter inte hunnit etablera sig hos handläggarna, det erfarenhetsbaserade lärandet
har inte hunnit ta form. Det kan dock diskuteras ifall handläggarna fick den
kompetensutveckling som krävs för att inte uppleva negativ stress i en organisationsförändring.
Vi har ställt oss frågan hur vårt resultat hade påverkats av ett mer styrt urval eller ett mer
randomiserat urval. Vi anser att ett mer styrt urval vad gäller kön, ålder, anställningstid och
geografisk placering hade i större utsträckning kunnat säkerställa ifall resultatet är
generaliserbart eller icke generaliserbart för en större population. Om vi istället hade valt ett
mer randomiserat urval där färre mellanhänder hade påverkat vilka deltagare som medverkat i
intervjuerna tror vi att spridningen i attityder kring stress hade kunnat vara större. De
respondenter som medverkat i studien upplevdes alla som relativt insatta och engagerade i
ämnet stress. Samtidigt känner vi inte att våra handledare på Försäkringskassan har begränsat
oss annat än i positiv bemärkelse. Sammanfattningsvis hade ett större urval lett till att resultatet
hade kunnat generaliseras för handläggare på Försäkringskassan i Stockholmsområdet i större
utsträckning. I och med att resultatet är förhållandevis homogent kan det konstateras vilka
stressfaktorer som upplevs stressande hos handläggarna samt vilka resurser som önskas.
Materialet kan användas som underlag för vidare arbetsmiljöarbete inom Försäkringskassan.
Men vi anser att det inte går att dra slutsatser kring att det är generaliserbart för alla handläggare
på Försäkringskassan i Sverige.
Under studiens förlopp har vi präglats av att teorierna, krav- och kontrollmodellen och KASAM
funnits med. Det bidrar till att vi snarare prövat våra befintliga teorier istället för att ha tagit
fram nya teoretiska bidrag. Vi ser hur valet av teorier har skapat ett växelspel mellan teori och
empiri. Våra forskningsfrågor besvaras därmed inte enbart av empirin utan med hjälp av valda
teorier som stöd.

10.2. Vidare rekommendationer till Försäkringskassan
Utifrån studiens slutsatser kan vi dela med oss av våra rekommendationer till Försäkringskassan
i deras fortsatta arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Vi ser att ett ökat stöd till
medarbetarna i form av kompetensutveckling inom de områden som är nya för handläggarna
skulle skapa en trygghet och bidra till en ökad effektivitet. Ytterligare en resurs som skulle
kunna gynna organisationen är att skapa ett större utrymme för erfarenhetsutbyte kollegor
emellan. Förslagsvis skulle teamen kunna stötta varandra i större utsträckning, vilket därutöver
kan bidra till en känsla av socialt stöd och ett kollegialt lärande. Vi ser att tid för utbyte och
reflektion kollegor emellan även kan fungera som tid för återhämtning.
Ytterligare ett förslag är tydligare direktiv och hjälp i hur handläggarna ska prioritera bland
inkommande ärenden. Vad som skulle kunna vara ett bidrag till organisationen är om
handläggarnas ärendehanteringssystem skulle kunna ge en tydligare överblick i vad som ska
göras och vad som har gjorts.
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Genom att skapa en stresshanteringsplan som kommuniceras ut på ett tydligt och lättillgängligt
sätt till handläggarna skulle en ökad trygghet och minskad stress kunna infinna sig. Vi anser att
vetskapen om att hjälp finns lättillgängligt visar att organisationen tar ansvar för sina
medarbetare och arbetar promotivt och långsiktigt med arbetsmiljön. Ett öppnare klimat kring
stress och en starkare motivering till att utnyttja de stressförebyggande resurserna som
Försäkringskassan erbjuder skulle vara positivt. Om fler väljer att arbeta förebyggande med
stresshantering skulle det kunna minska antalet sjukskrivningar samt få positiva följder som
ökad effektivitet, ökat välmående samt en minskad personalomsättning.

10.3. Förslag för vidare forskning
Det som skulle kunna vidareutvecklas inom forskningsområdet är att studera chefers upplevelse
av vad som stressar medarbetarna och vilka resurser de skulle önska för att hantera stressen. Ett
förslag till vidare forskning är att göra en komparativ studie där både arbetsgivarens och
medarbetarnas perspektiv av stresshantering undersöks och jämförs. Att göra en undersökning
en tid efter att den nya arbetsmiljöföreskriften har införts i svensk lag skulle kunna ge en bra
utvärdering och värdefullt material till att utvärdera om Försäkringskassan arbetar i rätt riktning
med arbetsmiljön. Samma typ av undersökning skulle kunna bli aktuell om en
stresshanteringsplan skulle implementeras för att kartlägga effekten inom organisationen.

Vi tror även att det skulle vara ett intressant bidrag att genomföra denna studie med en större
geografisk spridning, i hela Sverige. Det skulle kunna omfånga en bredare bild och större helhet
av Försäkringskassan som organisation. Därutöver skulle det kunna få fram flera olika
synvinklar i hur stressen upplevs och vad som önskas av de berörda.

Slutligen tror vi att vår studies resultat har färgats av att organisationsförändringen är så pass
ny vilket påverkar handläggarnas upplevelser och yttranden i intervjuerna. Därför skulle det
vara intressant att vidare genomföra en komparativ studie mellan denna studie och en
replikerande studie som genomförs om ett par år när förändringarna har hunnit etablera sig hos
medarbetarna.
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12. Bilagor

Bilaga 1
Intervjuguide
Inledning
Hur länge har du jobbat på Försäkringskassan?
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?

Upplevd stress
Arbetsrelaterad stress kan definieras som "ett mönster av emotionella, kognitiva,
beteendemässiga och fysiologiska reaktioner på negativa och skadliga aspekter av
arbetsinnehåll, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Det är ett tillstånd som kännetecknas av
höga nivåer av ångest och ofta med känslor av otillräcklighet" (Levi & Levi, 2000, s. 5).
Skulle du beskriva stress på ett annat sätt än denna definition?
Vad är stress för dig?
Hur reagerar du på stress?
Har du varit stressad i ditt arbete förut?
Känner du att din stresshantering har förändrats med åren?
Vad upplever du stressande i arbetet?
Är det i några speciella situationer du upplever särskild hög stress?
Vilka tre faktorer skulle du säga stressar dig mest i ditt arbete?
Har du någon/några strategier som du tillämpar för att hantera tillfällen du upplever stressande?
Känner du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation?
Finns det några situationer som du känner att stressen du upplever är positiv?
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Önskade resurser
Finns det några resurser du saknar i ditt arbete som gör att du känner dig stressad?
Känner du till vilka stressförebyggande åtgärder som det finns på din arbetsplats?
Vilka av dessa utnyttjar du idag?
Vad skulle motivera dig till att utnyttja flera av dem?
Upplever du att det finns ett stöd från din arbetsgivare vad gäller stresshantering?
Vilka resurser skulle du önska fanns för att minska stressen?
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Bilaga 2
Missivbrev
Hej,
Vi är två studenter från personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitetet. Denna termin
skriver vi vårt examensarbete som ett sista moment innan vi blir klara med vår utbildning.
I höstas kom vi i kontakt med Försäkringskassan och har därefter inlett ett samarbete i syfte att
knyta ihop hälsa och personalarbete i en studie. Stress är idag ett aktuellt ämne inom arbetslivet
som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har följaktligen tagit fram ett
förslag till en föreskrift som ska främja en förbättrad arbetsmiljö. Målet med föreskrifterna är
att det ska bli lagstadgat att varje arbetsgivare har som skyldighet att förebygga arbetsrelaterad
stress som leder till ohälsa och arbetsfrånvaro. Utifrån detta har vi kommit fram till studiens
syfte, vilket är att undersöka vilka stressfaktorer som upplevs hos medarbetare på
Försäkringskassan. Samt vilka resurser medarbetarna uppger behövs för att minska den
upplevde stressnivån.
Våra frågeställningar är:
Vad upplevs stressande på arbetsplatsen hos medarbetarna?
Vilka faktorer påverkar medarbetarnas upplevelser?
Vilka resurser skulle de behöva för att kunna minska sin stress?

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som metod. Vi ämnar genomföra
sex stycken intervjuer, antingen via fysiska träffar eller med hjälp utav webbaserade möten,
beroende på vad du som intervjuperson föredrar. Vi avser att utföra intervjuerna mellan den
16/4-24/4 och en intervju kommer att ta upp till en timme att genomföra.
Deltagandet i studien är frivilligt och det går när som helst att avbryta sin medverkan.
Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas konfidentiellt.
Resultatet presenteras i form av en uppsats som kommer att finnas tillgänglig för allmänheten
från och med juni.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta oss på:
Moa Hals
E-post: _______, telefon: _______
eller
Cornelia Carlstrand
E-post: _______, telefon: _______
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