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Sammanfattning 

 

Titel: “Socialtjänsten blir yttersta skyddsnätet, vi kan aldrig säga nej” - En kvalitativ 

studie om hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar förebyggande mot stressrelaterad 

psykisk ohälsa.  

 

Författare: Fredrika Bos & Linda Rosvall 

 

Socialsekreterare är en yrkesgrupp inom vilken det förekommer ett stort antal sjukskrivningar 

på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det framkommer att arbetsmiljön samt ledarskapet 

har en stor påverkan på de anställdas psykiska hälsa. Syftet med studien var att genom en 

kvalitativ metod undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar för att förebygga 

stressrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Vidare undersöktes också huruvida ett 

rumsligt nära ledarskap har någon påverkan på det förebyggande arbetet. Intervjuer 

genomfördes med fyra enhetschefer anställda inom socialtjänsten. Som hjälp vid intervjuerna 

användes en halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Analysen utgick från 

innehållsanalys samt krav, kontroll och stödmodellen. I resultatet framkom att ett rumsligt 

nära ledarskap är av stor vikt för enhetschefer när det gäller det förebyggande arbetet. Närhet 

gör att enhetschefer lättare kan följa med i det dagliga arbete, se när arbetsbelastningen på de 

anställda ökar samt se hur de anställda mår. Det framkommer också att stöd från chef och 

kollegor är viktigt för att förebygga stress, då man som anställd behöver känna att man inte 

står ensam med arbetet. Tydlighet i socialsekreterarens yrkesroll framgår också som en viktig 

faktor, vilket kan påverkas av god introduktion samt mentorskap vid nyanställning. 

Handledning, regelbundna teammöten, samtal samt mätning och reglering av arbetsbelastning 

framkommer också som viktiga rutiner i det förebyggande arbetet.  

 

Nyckelord: Stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattning, förebyggande arbete, enhetschef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: “Social services becomes the ultimate safety net, we can never say no” - A 

qualitative study on how unit managers within the social services work preventively against 

stress-related mental illness. 

 

Authors: Fredrika Bos & Linda Rosvall 

 

Social workers are a professional group where there are a large number of sick leaves related 

to stress-related mental illness. It appears that the working environment and leadership have a 

great impact on the employees´mental health. The aim of the study was to find out through a 

qualitative method how unit managers within the social services work to prevent stress-related 

mental illness among their employees. Furthermore, we also looked into whether a spatially 

close leadership has any impact on the preventive work. Interviews were made with four unit 

managers within the social services. At the interviews a semi-structured interview guide with 

open questions was used as a guideline. The analysis was based on content analysis and the 

demand, control and support model. As a result of the analysis we came to the conclusion that 

a spatially close leadership is of a great importance to the unit managers regarding the 

preventive work. To be near the employees makes it easier for the unit managers to follow the 

daily work, to discover when the employees´ workload increases and to see the well-being of 

the employees. It also appears that support from the unit manager and the colleagues is 

important in order to prevent stress, as employees need to feel that they don´t stand alone in 

their work. Clarity in the professional role also appears as an important factor, which can be 

influenced by a proper introduction as well as mentoring for newly employed. Guidance, 

regular team-meetings, conversations as well as measurement and regulation of the workload 

also appear to be important routines in the preventive work.  

 

Keywords: Stress-related mental illness, burnout, preventive work, unit managers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Vi vill framföra ett stort tack till våra respondenter som med sitt deltagande gjorde denna 

studie inte bara möjlig att genomföra utan även gav oss mer än vad vi hade hoppats på. Tack 

för er tid och ert engagemang! 

 

Vi vill även tacka vår handledare Lisbeth Bekkengen som varit oss behjälplig med sin 

kunskap under arbetets gång.  

 

Vi har båda deltagit i samtliga steg i arbetet och tar därför ett gemensamt ansvar för vår 

studie. 

 

Karlstad 2018-12-29  

Fredrika Bos & Linda Rosvall  
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1. Inledning 

 

I en rapport från Försäkringskassan (2016) framkommer att mellan åren 2005 och 2009 sjönk 

det totala antalet sjukfall inom samtliga diagnosgrupper och nådde då en historiskt låg siffra, 

men att siffrorna efter det vände uppåt igen. Mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet 

sjukskrivningar som varade längre än 14 dagar och som orsakades av psykiatriska diagnoser 

med 59 procent, i antal är detta en ökning med 57 000 fall. Av denna ökning utgjordes 66 

procent av personer med diagnosen anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress, som 

också var den diagnos som stod för den största ökningen med 119 procent i antal från 31 000 

till 68 000. Diagnosen anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress är ett 

samlingsnamn och innefattar exempelvis akut stressreaktion till följd av traumatiska 

livshändelser, posttraumatiskt stressyndrom samt utmattningssyndrom (Försäkringskassan 

2016). 

 

I en rapport av Försäkringskassan (2015) framgick det inom vilka arbetsgrupper som 

sjukskrivningar har ökat mest under åren 2012–2014 och i den undersökningen placerade sig 

gruppen psykologer/socialsekreterare på en andra plats med en ökning på 21 procent. I 

motsats till de flesta andra yrkesgrupper som har en hög ökning av nya sjukfall under 

perioden så har gruppen psykologer/socialsekreterare även ett högt antal sjukfall med 136 fall 

per 1000 anställda. Orsaken till ökningen anges kunna bero på olika faktorer som samverkar 

med varandra men man uppger även att det enligt tidigare rapporter framgått att risken för 

sjukfall med psykiatriska diagnoser är som störst inom de yrken som har den högsta negativa 

psykosociala arbetsmiljöbelastningen (Försäkringskassan 2015). 

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som på regeringens och riksdagens uppdrag ska se till att 

lagar om arbetsmiljö följs. Myndigheten har tagit fram ett antal föreskrifter som trädde i kraft 

31 mars 2016 innehållande bland annat regleringar gällande arbetsbelastning, arbetstider och 

främjande av hälsa. Utifrån dessa föreskrifter genomfördes 2015 – 2017 en tillsyn av 

socialsekreterares arbetsmiljö. Tillsynen innebar att 50 procent av Sveriges socialtjänstkontor 

besöktes och resultatet visade på allvarliga signaler på ohälsosamma arbetsmiljöförhållanden. 

Detta anges vara synligt i form av arbetsrelaterad sjukfrånvaro med diagnos psykisk ohälsa 

och hög personalomsättning. Några av de brister som framkommit i tillsynen är obalans 

mellan krav och resurser i arbetet, bristande introduktion, otydligt innehåll i arbetet och 

bristande stöd till socialsekreterare från enhetschefer (Arbetsmiljöverket 2018). 

 

Vid genomgång av tidigare forskning inom området framgår det att beroende på hur 

arbetsmiljön är utformad så kan den antingen ha positiv eller negativ effekt på såväl den 

fysiska som den psykiska hälsan hos den anställde. Synsättet att stöd och resurser kan 

motverka stressrelaterad psykisk ohälsa har funnits under en lång tid och man har på många 

arbetsplatser utvecklat rutiner för hur arbetet kring detta ska utformas. Fram tills nyligen 

verkar de flesta forskare vara överens om att socialt stöd är en av de viktigaste komponenterna 

i det förebyggande arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland de anställda. I en nyligen 

publicerad studie där man under två års tid undersökt sambandet mellan utmattning och 



2 
 

stöd/resurser på arbetsplatsen fann man att resurser och stöd inte helt kunde motverka effekten 

av de psykologiska krav som den anställde upplever i sitt arbete (Fagerlind Ståhl et al. 2018). 

 

Mycket tyder på att chefen har en stor roll i det förebyggande arbetet genom att se till att det 

finns en balans mellan krav, resurser och stöd för de anställda. För att kunna se det behov av 

stöd som uppstår hos de anställda i det dagliga arbetet är det sannolikt att det krävs ett 

närvarande ledarskap. Något som vi inte har kunnat finna i tidigare forskning är huruvida ett 

närvarande ledarskap, då chefen är verksam rumsligt nära sin arbetsgrupp samt gör sig 

tillgänglig för arbetsgruppen, kan skapa en god arbetsmiljö som verkar förebyggande mot 

stressrelaterad psykisk ohälsa bland anställda. Detta är intressant då det framkommer i 

Arbetsmiljöverkets rapport (2018) att flertalet av de anställda upplever att deras chefer inte 

ger dem den tid och det stöd de anser sig behöva för att kunna hantera sin arbetssituation på 

ett bra sätt, vilket inte anses av de anställda bero på ovilja från chefens sida utan tidsbrist. Det 

beskrivs att även om enhetschefer har kunskap om vilka förhållanden som innebär risker för 

de anställda saknar de ofta förutsättningar i förvaltningen för att kunna vidta tillräckliga 

åtgärder. Det framkommer även att det i flertalet kommuner har tillsatts förste 

socialsekreterare som fungerar som en länk mellan de anställda och enhetschefen med avsikt 

att avlasta enhetschefer. Resultatet av tillsynen visar dock på att mentorskap och stöd från 

förste socialsekreterare, enligt de anställda, inte räcker då dessa personer ofta har hög 

arbetsbelastning själva samt att de saknar samma befogenheter till förändring som en 

enhetschef har. Resultatet tyder på att problemet behöver lyftas på en högre organisatorisk 

nivå än till enhetschefers nivå för att en förändring ska kunna åstadkommas 

(Arbetsmiljöverket 2018).  

 

Vidare forskning kring dessa specifika frågeställningar för att belysa var resurserna behövs 

mest skulle kunna vara ett viktigt underlag för beslutsfattare när resurser ska fördelas. Rätt 

placerade investeringar borde leda till besparingar i det långa loppet genom färre 

sjukskrivningar och lägre personalomsättning. Det är därför intressant att studera om en 

hälsofrämjande arbetsmiljö kan uppnås genom att ha ett närvarande och tillgängligt ledarskap 

som ser den anställde i det dagliga arbetet. Vi tror att ett rumsligt närvarande ledarskap skulle 

kunna innebära att chefen snabbt kan uppmärksamma när arbetsbelastningen blir för hög och 

om en prioritering av arbetsfördelning behövs för att undvika att kraven upplevs övermäktiga 

för den anställde och leder till psykisk ohälsa. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar för att 

förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa bland de anställda samt om enhetschefens rumsliga 

placering påverkar utformningen av det förebyggande arbetet. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats; 

 

• Arbetar enhetschefer inom socialtjänsten med att förebygga stressrelaterad psykisk 

ohälsa bland de anställda och i så fall hur?  
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• Finns det rutiner för det förebyggande arbetet och hur ser dessa ut?  

• Vilken betydelse har enhetschefens rumsliga placering i förhållande till arbetsgruppen 

för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

 

1.2 Definition av begrepp 

 

1.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker, genomför och följer upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

  

Arbetsmiljöarbete ska omfatta hela verksamheten, löpande och vid förändringar, 

oavsett om förändringen enbart påverkar ett fåtal arbetstagare. (AFS 2015:4) 

 

1.2.2 Stressrelaterad psykisk ohälsa 

Stress i sig är en i grunden nödvändig funktion för att vi ska klara av att hantera extra 

krävande situationer då den ger kroppen extra kraft och energi. Detta är en kvarleva från förr i 

tiden när människan snabbt behövde avgöra om det var dags att kämpa eller fly och så fort 

faran var över signalerades detta till kroppen och den gick tillbaka till normalläge. Idag ser 

farorna annorlunda ut men funktionen finns kvar hos oss vilket gör att kroppen fortfarande 

reagerar likadant medan de hot, exempelvis problem med chef eller kollegor, ekonomi eller 

oro över en närståendes hälsa, som vi ofta upplever i dagsläget inte går att fly ifrån vilket 

leder till att stressen ofta kvarstår en längre tid. Det är när stressen blir långvarig som den blir 

ohälsosam och kan leda till psykisk ohälsa. Stress kan utlösas av en mängd olika faktorer och 

är dessutom individuell, men vanliga varningssignaler är sömnsvårigheter, minnes och 

koncentrationsproblem, värk i kroppen och svårt med krav och tidspress 

(Hjärnfonden 2017). 

 

I vår studie syftar vi på långvarig, ohälsosam stress när vi använder begreppet stress.   

 

1.2.3 Arbetsgivare/arbetstagare 

Arbetsgivare i juridisk mening är den som har en eller flera anställda. Arbetsgivare kan vara 

antingen en fysisk eller en juridisk person. Kommuner är ett exempel på en juridisk person. 

Arbetstagare är samtliga som är anställda av arbetsgivaren, alltså innefattas även chefer och 

arbetsledare i denna kategori (Arbetsmiljöverket 2002). 

  

Det yttersta ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet ligger på arbetsgivaren, vilken 

har ett ansvar att fördela uppgifterna på ett sådant sätt att arbetsledare eller andra arbetstagare 

får i uppgift att verka för att risker förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det 

är även arbetsgivarens ansvar att säkerställa att utsedda arbetstagare har tillräcklig kunskap 

om det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna utföra dessa uppgifter (Arbetsmiljöverket 

2002) 
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Alla som arbetar inom en organisation är anställda i bemärkelsen att de inte är arbetsgivare. 

För att skilja på anställda i ledande position och ej ledande position har vi valt att benämna 

den personal, bland andra socialsekreterare som arbetar inom en enhet och som  utför det 

dagliga arbetet för anställda. De anställda som leder arbetet har vi valt att benämna 

enhetschef.  

 

Med enhetschefer avses första linjens chefer. Inom socialtjänsten, som vi har valt att 

undersöka, innebär det de chefer som arbetar närmast socialsekreterarna och som genom 

delegation från arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten.   

 

1.2.4 Socialtjänsten 

Socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet där kommunfullmäktige beslutar om budget 

och mål. Socialtjänsten är underordnad varje kommuns socialnämnd eller motsvarande som i 

kommunen ansvarar för det politiska och praktiska arbete som regleras av socialtjänstlagen 

(Arbetsmiljöverket 2018). 

  

De anställda inom socialtjänsten kan ha beteckningen socialsekreterare. I socialsekreterarens 

arbetsuppgifter ingår att samverka med andra huvudmän och nämnder men även att utreda 

och besluta om enskilda människors behov av stöd och insatser. Arbetet kring dessa insatser 

regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL) Andra lagar som reglerar bland annat insatser för 

specifika grupper är Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM), Förvaltningslagen (FL) och Offentlighet och 

Sekretesslagen (OSL) (Arbetsmiljöverket 2018).  

   

En förste socialsekreterare har som främsta arbetsuppgift att stötta sina kollegor men har även 

en viktig roll som förmedlare mellan olika enheter inom förvaltningen. Hen ska vara 

lättillgänglig i det dagliga arbetet och ska fungera som ett stöd för både nya och erfarna 

socialsekreterare (Framtidens karriär-Socionom 2017).  

 

I vår studie nämns även ärendehandledare som då syftar på en person som har liknande 

funktioner som en förste socialsekreterare, att stötta arbetsgruppen i beslutsfattandet samt att 

finnas tillgänglig och vara ett extra stöd till enhetschefen i kontakten mellan hen och de 

anställda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Kunskapsläge 

 

I detta avsnitt redovisas den kunskap och tidigare forskning som finns, för att ge en samlad 

bild av kunskapsläget inom ämnet. Första delen av avsnittet består av en kort introduktion. I 

den andra delen av avsnittet redovisas den rapport som Arbetsmiljöverket (2018) 

sammanställt utifrån en tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö i Sverige mellan 2015–2017. 

Den tredje delen handlar om vilken betydelse som ledarskapet har för de anställdas hälsa. 

Fjärde delen tar upp vikten av stöd från chef och kollegor. Femte och sista delen handlar om 

arbetsrelaterade krav och kontroll.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2002) är ledarskapet en viktig del i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet, men en sammansättning av flera olika stressfaktorer kan leda till både 

psykiska och kroppsliga reaktioner till följd av ökad stressnivå. De psykiska reaktioner som 

beskrivs är dels beteendemässiga såsom utagerande eller isolerande beteende, slarv och 

risktagande eller till och med bruk av stimulantia. Detta får inte enbart konsekvenser för den 

enskilde utan kan även få kostnadsmässiga konsekvenser för organisationen i och med tillbud, 

personalomsättning, sjukfrånvaro och kompetensförlust (Arbetsmiljöverket 2002).  

 

 

2.1 Socialsekreterares arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljöverket genomförde 2015–2017 en tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö som 

omfattade 50 procent av Sveriges socialtjänst och var en del av regeringsuppdraget Kvinnors 

arbetsmiljö. Syftet var att bidra till att förbättra arbetsmiljöförhållandena inom sektorn omsorg 

och sociala tjänster med särskilt fokus på kvinnodominerade yrken. Projektet hade fyra 

effektmål;  

 

• Att arbetsbelastningen är i balans avseende de krav och tillgångar socialsekreteraren 

har.  

• Att det finns tydliga rutiner kring det förebyggande arbetet.  

• Att hot, våld och kränkningar mot socialsekreterare har minskat. 

• Att kunskapen kring organisatorisk och social arbetsmiljö har ökat.  

 

I projektet besöktes 145 olika kommuner och totalt 1088 arbetsställebesök genomfördes. 

Samtliga kommuner fick krav på förbättringar i samband med tillsynen och den vanligaste 

föreskriften som hänvisats till i de ställda kraven stod systematiskt arbetsmiljöarbete för med 

43 procent, följt av Organisatorisk och social arbetsmiljö med 21 procent. För att 

kommunerna efter konstaterade brister skulle kunna uppnå ett gott resultat ställdes krav på 

bland annat riskbedömning av hög arbetsbelastning inklusive åtgärdsplan, kunskap om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) hos arbetsledande personal och chefer samt 

rutiner kring introduktion enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (Arbetsmiljöverket 

2018). 
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I rapporten beskrivs hur bristen på introduktion tillsammans med redan hårt belastade 

mentorer och svag koppling mellan utbildning och verklighet påverkar nyutexaminerade 

socionomer negativt. En frågeställning som anges ta för lite utrymme i detta är hur man 

hanterar hot, våld och trakasserier och det anses även finnas ett glapp mellan hur det ser ut i 

verkligheten och vad som framkommer till enhetschefer och arbetsgivare, vilket kan bero på 

otydliga rutiner i hur och när rapportering ska ske (Arbetsmiljöverket 2018).  

 

Vidare framkommer i resultatet (Ibid) att flyktingkrisen synliggjorde för många socialkontor 

hur sårbar organisationen var. Detta blev för flera av dem början till den förändring i 

arbetsmiljöarbete som man sett resultat av på senare år i form av överanställningar och 

omstrukturering av resurser. Trots att man har sett att arbetsgivarna är på god väg så räcker 

detta inte hela vägen. Ett problem som lyfts av första linjens chefer är att de inte får 

tillräckligt gehör från nämnden vid redovisningar av statistik avseende aktuell 

arbetsbelastning bland personalen. Enligt Arbetsmiljöverket upplever dessa chefer att 

siffrorna inte motsvarar nämndens förväntningar och att förvaltningen därför upplevs att vara 

till besvär och enbart kosta pengar för kommunen. För att komma tillrätta med detta anses det 

behövas en bättre kommunikation mellan politikerna och tjänstemännen, där kunskapen om 

arbetsmiljölagstiftningen säkerställs hos bägge parter för att underlätta ett konstruktivt 

samarbete (Arbetsmiljöverket 2018).  

 

 

2.2 Ledarskapets betydelse för de anställdas hälsa 

 

Forskning visar att ledarskapet har betydelse för de anställdas hälsa och stressnivå (Huxley et 

al. 2005; Lee et al. 2011; Nyberg 2009; Theorell et al. 2013). Lee et al. (2011) fann att 

kvaliteten på ledarskapet var direkt kopplat till tydlighet angående den anställdes yrkesroll. 

Ett otillräckligt ledarskap i kombination med otydlighet i den egna yrkesrollen för den 

anställde är en källa till stress som i sin tur kan bidra till känslomässig utmattning hos den 

anställde (Lee et al. 2011).  

 

Hälsofrämjande ledarskap kan innebära att ge medarbetarna förutsättningar att självständigt 

kunna utföra sina arbeten, vilket bland annat kan handla om att chefen ger information, 

tydlighet och befogenheter. Ett hälsofrämjande ledarskap kan också innebära att medarbetarna 

uppmuntras till att utveckla arbetsplatsen, inspirera medarbetare, ge stöd, vara rättvis och 

främja samarbetet mellan medarbetarna (Nyberg 2009). 

 

Vissa beteenden hos chefer kan ha negativ påverkan på medarbetarna. Dessa beteenden kan 

vara att dra sig undan från medarbetarna (passivt destruktivt beteende), bete sig diktatoriskt, 

tvinga på sina egna värderingar på medarbetarna samt vara ovänlig och oärlig (aktivt 

destruktiva beteenden) (Nyberg 2009). Det finns också ett samband mellan enväldigt och 

illasinnat ledarskap och minskad skattning av vitalitet bland anställda. Enväldigt ledarskap 

beskrivs vara då chefen anser sig veta bäst och ger order till sina anställda. Illasinnat 

ledarskap uppges vara då chefen uppför sig irriterat, negativt, ovänligt eller oärligt gentemot 

sina anställda (Ibid).  
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Vissa ledarskapsstilar kan påverka de anställdas psykiska hälsa till det sämre. Ett så kallat 

”icke-lyssnande” samt ”självcentrerat” ledarskap kan kopplas till emotionell utmattning och 

depressiva symtom bland anställda (Theorell et al. 2013). Ett självcentrerat ledarskap har ett 

samband med lägre skattningar av mental hälsa, beteendemässig stress och lägre vitalitet 

bland de anställda samt att det även finns ett samband mellan ledarskapsstilar och 

sjukfrånvaro bland anställda. Det finns ett betydande samband mellan diktatoriskt 

ledarskap/brist på positivt ledarskap och ökade tecken på långvarig stress, tecken på 

emotionell utmattning samt nedsatt allmän hälsa hos de anställda, vilket kan göra de anställda 

mer benägna att lämna arbetsplatsen och därmed riskera arbetslöshet (Nyberg 2009). 

 

Chefer kan öka känslan av trivsel på arbetsplatsen genom inkludering i det som sker på 

arbetsplatsen. Delaktighet i samband med omorganisationer, att få vara en del av 

beslutsprocessen samt att få information och ha en god kommunikation anses också vara 

viktigt (Spath et al. 2013). Omorganisationer på arbetsplatsen nämns även av Huxley et al. 

(2005) som en stressfaktor för de anställda. De anställda uppges även ha ett behov av 

uppmärksamhet och beröm för ett väl utfört arbete (Spath et al. 2013). 

 

 

2.3 Stöd från chef och kollegor 

 

Stöd från kollegor och chef samt tydliga arbetsuppgifter kan mildra känslor av stress och 

utmattning bland anställda inom socialtjänsten. Stressnivån är högst hos de socialsekreterare 

som upplever att de saknar stöd. Att känna sig uppskattad på arbetet kan kopplas ihop med 

bättre mental hälsa och lägre nivå av känslomässig utmattning (Huxley et al. 2005).  

 

Tehrani (2007) beskriver fenomenet sekundär traumatisk stress, STS, som kan uppstå hos 

människor som lever eller arbetar nära personer med svåra psykiska trauman. Personen med 

symptomen har alltså inte själv varit utsatt för något trauma utan reagerar på de berättelser 

som till exempel klienter berättar. Tillståndet yttrar sig genom sociala och psykologiska 

reaktioner som utmattning, ångest, depression och avtrubbning. Tehrani (2007) anger socialt 

stöd och även kollegialt stöd som en av de viktigaste faktorerna i det förebyggande arbetet 

med att förhindra STS, men även som ett sätt att hantera det i de fall det redan har uppstått. 

Det beskrivs att med rätt stöd kan den drabbade bearbeta sitt trauma och istället uppnå 

traumatisk utveckling, som innebär att den drabbade växer som person och får ökad förmåga 

att se saker i nya perspektiv (Tehrani 2007).  

 

Fagerlind Ståhl et al. (2018) undersöker i sin studie sambandet mellan utmattning och 

stöd/resurser på arbetsplatsen. Studiens resultat motsäger till viss del det som har framkommit 

i tidigare forskning om betydelsen av stöd. Fagerlind Ståhl et al. (2018) visar att man ej kan ta 

för givet att resurser och stöd på arbetsplatsen helt motverkar kraven den anställde ställs inför 

på arbetet och att psykologiska krav och utmattning kan kopplas samman med framtida 

återfall av utmattning (Fagerlind Ståhl et al. 2018). 
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2.4 Arbetsrelaterade krav och kontroll 

 

Huxley et al. (2005) anger att nivån av psykisk ohälsa kan kopplas samman med hur många 

övertidstimmar som de tillfrågade socialsekreterarna arbetat. Hög andel övertidstimmar visar 

sig kunna leda till ökad nivå av psykisk ohälsa. Socialsekreterarna beskriver att de känner 

press över att behöva jobba övertid, både från sig själv och från ledningen. En annan 

stressfaktor visar sig vara att få all dokumentation klar i tid, som också kan kopplas samman 

med behovet av att jobba övertid, för att komma ikapp. Ständig underbemanning i 

kombination med hög arbetsbelastning leder till stress över att få arbetet gjort, vilket i sin tur 

kan leda till utmattning (Huxley et al. 2005).  

 

Söderfeldt et al. (1995) visar att låg autonomi på arbetet kan öka risken för utmattning, även 

brist på stöd, otydlig arbetsroll samt hög arbetsbelastning är faktorer som ökar risken för 

utmattning. Spath et al. (2013) tar också upp hög arbetsbelastning som en negativ inverkan på 

trivsel på arbetsplatsen. 

 

Enligt Fagerlind Ståhl et al. (2018) räcker det inte att enbart öka möjligheten till sociala 

interaktioner på arbetet, ge möjlighet för den anställde att visa vad hen går för eller ge den 

anställde ökad autonomi om de psykologiska kraven är för höga. Det framkommer att man i 

det förebyggande arbetet behöver koncentrera sig på att sänka de psykologiska kraven såsom 

arbetstakt och arbetsbelastning istället för att fokusera på ökade resurser och stöd då detta inte 

motverkar effekten av arbetsrelaterade krav och utmattning. Motstridiga krav, som kan leda 

till sjukdom, anges vara vanliga inom offentliga organisationer där den anställde ofta upplever 

krav på effektivitet från arbetsgivare samtidigt som det ställs andra, ibland motstridiga krav 

från exempelvis klienter (Fagerlind Ståhl et al. 2018). 
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3. Teori 

 

Under följande avsnitt presenteras den teoretiska modell, med tillhörande begrepp, som har 

använts vid analys av insamlad empiri. Avsnittet börjar med en kort introduktion av vald 

teoretisk modell.   

 

Vi har använt krav-kontroll-stödmodellen som teoretisk modell. Modellen handlar om hur 

höga psykiska krav i arbetet kan ha negativa effekter på den anställdes hälsa vilket framförallt 

sker om arbetsgivaren inte tillåter sina anställda att utöva kontroll över sin egen 

arbetssituation. Modellen visar även på vilken effekt stöd kan ha för att den anställde ska 

klara av att hantera höga krav utan att det leder till ohälsa (Theorell 2009).  

 

Stöd från kollegor och chefen (Karasek & Theorell 1990) kan vara en av de viktigaste 

faktorerna för att lindra stress på arbetsplatsen. Otillräckligt socialt stöd i arbetet kombinerat 

med låg nivå av kontroll samt höga krav är enligt teorin den sämsta tänkbara kombinationen, 

ett så kallat “iso-spänt arbete” (Theorell 2009).  

 

 

3.1 Krav och kontroll 

 

Det finns fyra olika kombinationer av arbeten inom modellen. Den första innebär låga 

psykiska krav och bra kontrollmöjligheter, så kallat avspänt arbete. Den andra kombinationen 

innebär höga psykiska krav och bra kontrollmöjligheter och benämns aktivt arbete. Tredje 

kombinationen är passivt arbete och handlar om låga psykiska krav och små 

kontrollmöjligheter. Den fjärde och sista kombinationen innebär höga psykiska krav och små 

kontrollmöjligheter, så kallat spänt arbete (Theorell 2009). Nedan kommer vi att beskriva de 

fyra olika kombinationer av arbeten inom modellen.  

 

3.1.1 Avspänt arbete 

Denna sorts arbete karaktäriseras av få psykiska krav i kombination med höga nivåer av 

kontroll. Inom denna typ av arbete kan man förutse lägre nivåer av kvarvarande psykisk 

belastning och lägre risk för sjukdom dels då den anställde ges möjlighet att svara på varje 

utmaning optimalt och dels då det finns få utmaningar i arbetet till att börja med. Människor 

som har ett avspänt arbete blir både gladare och mer hälsosamma tack vare sina arbeten 

(Karasek och Theorell 1990).  

 

3.1.2 Aktivt arbete 

Några av de mest utmanande situationerna, som är typiska för professionella yrken, kräver en 

hög nivå av prestation men leder inte till negativ psykisk belastning för den anställde. Orsaken 

till att arbetet inte ger någon negativ psykisk belastning, trots att det är prestationsmässigt 

krävande, är att den anställde i sitt arbete känner en hög grad av kontroll och frihet att 

använda alla sina förmågor. I aktivt arbete är de psykiska kraven höga samtidigt som känslan 

av kontroll är hög, vilket leder till lärande och att den anställde växer i sin yrkesroll som i sin 

tur också ger hög produktivitet (Karasek & Theorell 1990).  
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3.1.3 Passivt arbete 

Denna kategori handlar om låg nivå av psykiska krav i kombination med låg nivå av kontroll, 

vilket kan leda till att den anställde tappar många av sina förmågor då hen aldrig utmanas i sitt 

arbete. Den anställde blir passiv i sitt arbete vilket leder till att hen inte utvecklas eller vågar 

testa sina idéer och känner sig omotiverad vilket leder till en minskad produktivitet (Karasek 

& Theorell 1990).  

 

3.1.4 Spänt arbete 

Karasek och Theorell (1990) menar att de allvarligaste tecknen på psykisk belastning 

(depression, trötthet, ångest och psykisk sjukdom) inträffar när de psykiska kraven på arbetet 

är höga samtidigt som den anställdes nivå av kontroll och självbestämmande är låg. Ett 

exempel kan vara då en anställd arbetar under hård tidspress med ett överhängande hot om 

uppsägning. Något som kan sänka känslan av ansträngning är när den anställde känner att den 

klarar av sina arbetsuppgifter. En annan viktig faktor som Karasek och Theorell (1990) tar 

upp är betydelsen av raster, exempelvis fikapauser med kollegor, som kan ge lindring av den 

anställdes upplevelse av hög press. Denna form av sociala aktiviteter med andra anställda är 

mycket viktigt (Karasek & Theorell 1990).  

 

 

3.2 Socialt stöd 

 

Karasek och Theorell (1990) beskriver olika former av socialt stöd på arbetsplatsen. 

Socioemotionellt stöd är den sortens stöd som kan motverka psykisk belastning och innebär 

social och känslomässig integration och tillit mellan kollegor, chefer och andra. Ett annat sorts 

stöd är så kallat instrumentellt socialt stöd som består av extra resurser eller hjälp med 

arbetsuppgifterna av såväl kollegor som chefer (Karasek & Theorell 1990).  

 

Arbetsmiljöverkets (2002) definition av socialt stöd, även kallat medmänskligt stöd, har delats 

upp i fyra kategorier; 

 

• Instrumentellt stöd som innefattar det handgripliga stödet, till exempel extrapersonal 

vid hög arbetsbelastning. Syftet med detta stöd är att minska arbetsbelastningen hos 

den anställde så att det blir hanterbart.  

• Informativt stöd kan innebära ett tydliggörande av de rollförväntningar som tjänsten 

innebär, erfarenhetsutbyte med arbetskamrater och att få fortlöpande information om 

verksamheten. 

• Värderande stöd är främst en uppgift för ledningen och innebär att den anställde får 

information om vilka krav och förväntningar som följer med rollen samt får 

konstruktiv kritik, vilket gör att den anställde kan utvecklas i sitt arbete.  

• Känslomässigt stöd kan bestå av både kollegialt stöd och stöd från chef och innebär att 

det finns möjlighet och tid att lyssna till arbetskamraters bekymmer samt att 

arbetsmiljökulturen tillåter känslor.  
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Arbetsmiljöverket menar att socialt stöd kan bidra till hälsa och välbefinnande genom att det 

kan tillgodose grundläggande behov såsom att känna trygghet, närhet, att bli omtyckta och 

känna tillhörighet. Om ett fungerande socialt stöd finns i verksamheten kan konflikter 

minimeras (Arbetsmiljöverket 2002).  
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4. Metod  

 

Under följande avsnitt beskrivs val av forskningsmetod, urval av respondenter, studiens 

genomförande samt val av analysmetod. Avsnittet avslutas med studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

 

 

4.1 Metodval 

 

Genom kvalitativa forskningsintervjuer får forskaren förståelse om världen utifrån 

respondentens synvinkel och kan genom deras erfarenheter utveckla sin egen kunskap om 

ämnet. Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet att få tydliga beskrivningar av 

respondenternas upplevelser och känslor kring ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann 2011).  

 

Då avsikten med vår studie var att få fram enhetschefers beskrivningar av förebyggande 

arbete mot stressrelaterad psykisk ohälsa valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

En kvalitativ studie med intervjuer gav oss möjlighet att få mer relevant data än en kvantitativ 

studie, då kvalitativa intervjuer skulle innebära större möjligheter för respondenterna att 

utveckla och personifiera sina svar än vad till exempel en kvantitativ enkätstudie skulle ha 

gjort. 

 

Nackdelen med en kvalitativ metod kan vara den så kallade intervjueffekten. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2011) innebär intervjueffekten att man som intervjuare påverkar respondenten så 

att hen ger de svar som hen tror att intervjuaren vill ha. Vid intervjutillfället bör den som 

intervjuar vara uppmärksam på sitt kroppsspråk samt inte ställa ledande frågor så att 

respondentens svar vinklas (Kvale & Brinkmann 2011).  

 

4.2 Urval 

 

För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med 

enhetschefer inom socialtjänsten. Vi valde att begränsa oss till socialtjänsten med anledning 

av att vi efter att ha tittat på tidigare forskning och statistik har förstått att just 

socialsekreterare är en av de yrkesgrupper där man upplever arbetsmiljöproblem med 

stressrelaterad psykisk ohälsa (Försäkringskassan 2015). Ytterligare en anledning till att vi 

valde att studera socialtjänsten är att vi med vår inriktning av utbildning troligtvis kommer att 

ingå i denna yrkeskår i framtiden.   

 

För att hitta lämpliga respondenter använde vi oss av strategiskt urval, som innebär att 

respondenterna väljs ut efter kriterier som till exempel kön, utbildning och geografisk 

belägenhet efter forskarnas egna bedömning av hur ett varierat urval lämpligt för studien bäst 

uppnås (Meeuwisse et al. 2008). Vi försökte att få både manliga och kvinnliga respondenter. 

Vi valde medvetet enhetschefer i olika kommuner för att få så bred inblick som möjligt i 

ämnet, då vi hade tidigare erfarenhet om att det arbetades på skilda sätt i olika kommuner.  
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Fyra stycken respondenter kontaktades och intervjuades. Vår första respondent ingick i vår 

pilotstudie och för att kontakta respondenter utöver hen tog vi hjälp av närliggande 

kommuners webbsidor. Inför pilotstudien var vår förkunskap att enhetschefen hade ett 

rumsligt närvarande ledarskap. Då vi ville undersöka arbetsplatser med både rumsligt nära 

och icke rumsligt nära ledarskap var vi intresserade av att även finna respondenter som inte 

hade rumslig närhet till sin arbetsgrupp. Vi fick i pilotstudien frågan från respondenten om 

vårt urval gällande kommande respondenter och hen gav oss förslag på en möjlig respondent 

som enligt hen inte utövar rumsligt närvarande ledarskap.  

 

 

4.3 Genomförande av datainsamling 

 

Efter att vi kontaktat respondenterna per telefon mejlade vi efter överenskommelse skriftlig 

information (se bilaga 1) med förtydligande om vilka vi var, studiens syfte samt information 

om hur det insamlade materialet skulle komma att hanteras.  

 

Vid intervjutillfället med den respondent som vi fick information om i samband med 

pilotstudien framkom det att hen tidigare hade haft ett icke rumsligt nära ledarskap men att det 

sedan några år tillbaka hade ändrats till att vara rumsligt nära. Detta innebar att vårt urval inte 

blev som vi hade tänkt oss men då flera av respondenterna hade tidigare erfarenhet av att 

utöva ledarskap som inte var rumsligt nära arbetsgruppen ansåg vi ändå att vi hade fått den 

vidd i studiens resultat som vi hade hoppats på. 

 

4.3.1 Intervjuguide 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor (Kvale & 

Brinkmann 2011). Fördelen med denna form av intervjuguide (se bilaga 2) är att det finns 

möjlighet att ändra form på frågorna samt deras ordningsföljd utifrån vad som framkommer 

under intervjun (Kvale & Brinkmann 2011). Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades utifrån 

syfte och frågeställningar samt tidigare forskning inom området.  

 

Då syftet med intervjuerna var att få respondenternas beskrivning av ämnet var denna form av 

intervjuguide (se bilaga 2) var mest lämplig då det gav respondenterna möjlighet att utveckla 

sina svar samt gav oss möjlighet att ställa följdfrågor.       

 

Inför vår studie gjordes en pilotstudie där vi testade intervjuguiden. Vårt fokus med frågorna 

var hur man inom organisationen arbetar förebyggande med att motverka stress hos de 

anställda samt hur chefens rumsliga närhet till arbetsgruppen påverkar den stressrelaterade 

psykiska hälsan hos de anställda. Efteråt reviderades intervjuguiden inför kommande 

intervjuer för att bättre få svar på våra frågeställningar. 

 

4.3.2 Intervjuer 

Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer i tre olika kommuner, inklusive pilotstudien. 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats, eftersom vi utgick 
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från att detta skulle underlätta för respondenterna att delta. Vi deltog båda under samtliga 

intervjuer. Inför intervjuerna fördelades arbetet då den ena av oss ansvarade för att ställa 

frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) och den andre ansvarade för att ställa eventuella 

följdfrågor. Varje intervju pågick mellan 45–90 minuter och spelades in med hjälp av både 

mobiltelefon och diktafon då vi ansåg att det var säkrare att ha två inspelningar.  

 

Varje intervju inleddes med allmänna frågor kring respondentens utbildning, arbetsplatsens 

utformning samt hur många anställda som respondenten var chef över och hur länge hen hade 

varit chef. Eftersom vi använde en halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 

2) gav det respondenten möjlighet att prata fritt och oss möjlighet att ställa följdfrågor. På det 

viset fick vi fram information om hur organisationen såg ut men även hur det har sett ut bakåt 

i tiden, vad som har förändrats och varför. De följdfrågor som ställdes varierade i de olika 

intervjuerna beroende på vad som framkom under intervjun, vilket lett till att respondenterna 

inte har besvarat exakt samma frågor.  

 

4.4 Bearbetning och analys 

 

4.4.1 Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet i nära anslutning till intervjutillfället. Materialet 

delades upp mellan oss inför transkribering. Vi valde att utelämna avslutande kallprat i 

transkriberingen då detta inte ansågs tillföra något till studiens resultat.  

 

Vid sammanställning av det insamlade materialet från samtliga intervjuer såg vi att resultatet 

från pilotstudien överensstämde med resultatet från övriga intervjuer och vi valde därför att 

inkludera pilotstudien i det slutliga materialet. Vi ansåg att vårt insamlade material var 

tillräckligt omfattande för att kunna besvara våra frågeställningar, därmed valde vi att inte 

fortsätta med ytterligare intervjuer utöver de genomförda, där pilotstudien är inkluderad.   

 

Begreppet mättnad handlar om representativitet i kvalitativa intervjuer. Mättnad innebär att 

forskaren upplever liknande svar från respondenterna, att samma svar förekommit i flera av 

de intervjuer som utförts. Då är det inte säkert att fler intervjuer bidrar med någon ny kunskap 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2017). Enligt Kvale och Brinkmann (2011) är ett vanligt 

missförstånd när det gäller kvalitativa studier att ett större antal intervjuer gör studien mer 

vetenskaplig. Men det som är viktigt är istället kvaliteten på intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2011) menar vidare att forskare istället kan dra nytta av att genomföra färre antal 

intervjuer och lägga mer tid på att förbereda och analysera dem. Vi ansåg att de fyra 

intervjuerna var tillräckligt för att besvara syfte och frågeställningar då de fyra intervjuerna 

gav en stor mängd material, totalt ca 5 timmars inspelat material. Att samtliga intervjuer 

spelades in samt transkriberades omgående gjorde att vi hade tid till att både läsa och lyssna 

på materialet flera gånger, vilket gjorde det möjligt att upptäcka nya saker under processen 

som kanske hade gått förlorade om vi hade valt att lägga tiden på fler intervjuer. 
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4.4.2 Analys 

Analys innebär att sortera och ordna det insamlade materialet från intervjuerna för att göra det 

begripligt (Svensson 2017).  

 

Vi har använt oss av innehållsanalys för att beskriva och tolka vårt material. Det 

transkriberade materialet lästes igenom av oss båda ett antal gånger och intressanta, 

återkommande delar som motsvarade syftet markerades i texten. Vi diskuterade gemensamt 

fram ett antal olika rubriker som svarade på syfte och frågeställningar. Slutligen valdes citat ut 

som kunde placeras under de olika rubrikerna vilka vi ansåg ytterligare stärkte validiteten i 

vårt resultat. Denna analysmetod innebär att forskaren kodar textens mening i kategorier. 

Kodning av texten i kategorier möjliggör för forskaren att se hur ofta vissa teman tas upp i det 

transkriberade materialet (Kvale & Brinkmann 2011).  

 

Kategorierna kan utvecklas innan analysen startat, eventuellt redan under intervjutillfällena, 

eller växa fram under tiden analysen pågår. Enligt Kvale & Brinkmann (2011) kan 

kategorisering hjälpa forskaren att få en överblick över en stor mängd material samt underlätta 

jämförelser.  

 

I vår studie utvecklades generella kategorier vid utformandet av intervjuguiden som kunde ge 

en helhetsbild av respondentens arbetssituation, såsom antal medarbetare och rumslig 

placering i förhållande till arbetsgruppen. Genom detta kunde likheter och olikheter som 

påverkade arbetet med arbetsmiljöarbetet utformades jämföras och analyseras för att upptäcka 

om eventuella skillnader påverkade.  

 

4.4.3 Teman 

I en första generell uppdelning av vårt insamlade material utgick vi från olika teman; 

situation, orsak, konsekvenser och åtgärder. Våra olika teman avsågs belysa olika delar i 

materialet, men fokus kom att hamna på åtgärder då det främst var data inom detta tema som 

kunde besvara våra frågeställningar.  

 

Situation valdes för att vi ville få en överblick av hur organisationen ser ut både i dagsläget 

och bakåt i tiden samt hur enhetschefens rumsliga placering är i förhållande till de anställda. 

Exempelvis framgick av vår empiri att flera av respondenterna tidigare hade haft sin rumsliga 

placering längre från sin arbetsgrupp och att de numera efter omorganisationer befann sig 

rumsligt nära, vilket de angav hade haft stor effekt på hur den dagliga kontakten med de 

anställda fungerade.  

 

Med temat orsak ville vi få en bild av hur arbetsgruppen mår, vad eventuell ohälsa kan bero 

på. Här framgick tydligt att man som socialsekreterare hamnar i många situationer som kräver 

stöd både från kollegor och från chef.   

 

Konsekvenser var tänkt att beskriva hur stressrelaterad psykisk ohälsa har yttrat sig inom 

arbetsgruppen, om sjukskrivningar är vanligt förekommande och om det görs någon form av 

mätningar för att upptäcka om de anställda befinner sig i riskzonen för detta.   
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Åtgärder anser vi innefattar vad som har gjorts för att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa 

och hur det arbetas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Här ingår de rutiner som tas 

upp, till exempel introduktionsprogram, teammöten och handledning. 

  

Indelningen i teman gjordes utifrån insamlade data för att få en helhetsbild av samtliga 

respondenters svar. Ovanstående teman fanns även med som en grund till utformningen av 

våra frågor när vi utformade intervjuguiden. I nästa steg plockades kategorier ut ur dessa fyra 

olika teman. Därefter i analysen delades våra kategorier upp ytterligare i rubriker och 

underrubriker och på så sätt bröts empirin ner i mindre delar där allt fler detaljer förtydligades 

och framhävdes. Vissa stycken gavs underrubriker för att få en tydligare överblick över 

resultatet och göra kapitlet mer lättläst. Efter att vi påbörjat sammanställningen av resultatet 

ansåg vi att några av de tilltänkta rubrikerna var snarlika och innehöll liknande information. 

Vi valde därför att slå ihop vissa av dem, till exempel visade det sig att olika former av stöd, 

som vi inledningsvis hade delat in i separata stycken ofta gick in i varandra och därför slog 

dessa samman till ett stycke 

 

 

4.5 Studiens kvalitet  

 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2011) handlar om att resultatet i en studie ska kunna 

reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen. Studien ska vara trovärdig. Respondenter 

kan komma att ändra sina svar i intervjuer, de kan ge olika svar till olika forskare. Ledande 

frågor samt intervjuteknik kan påverka respondentens svar, oavsiktligt. Kvale och Brinkmann 

(2011) menar att det är bra att sträva efter hög reliabilitet för att motverka subjektivitet, men 

ett alltför stort fokus på reliabiliteten kan hämma variation och kreativitet. Forskaren ska 

kunna improvisera vid intervjutillfällena samt följa de spår som intervjuerna kommer in på 

(Kvale & Brinkmann 2011). Vi utgick från samma intervjuguide (se bilaga 2) i alla intervjuer 

förutom i pilotstudien. Pilotstudien ledde till revidering av vissa frågor i intervjuguiden inför 

kommande intervjuer. Beroende på vad som framkom under intervjuerna så ställdes 

följdfrågor. Detta har resulterat i att respondenterna inte har besvarat exakt samma frågor vid 

intervjutillfällena. I möjligaste mån försökte vi utforma intervjuguiden med öppna frågor för 

att undvika att påverka respondenternas svar. Att vi båda har närvarat vid samtliga intervjuer 

samt transkriberat materialet ordagrant anser vi stärker studiens trovärdighet. 

 

4.5.2 Validitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2011) innebär validitet att forskaren mätt det som var avsett att 

mätas, det vill säga studiens giltighet. För att vara ett giltigt argument ska det vara välgrundat, 

hållbart, övertygande och försvarbart. Metoden ska undersöka det som den påstås undersöka. 

Kvale och Brinkmann beskriver vidare att validering ska genomsyra hela 

forskningsprocessen, inte enbart övervägas vid en specifik tidpunkt (Kvale & Brinkmann 

2011). Vi anser att studiens syfte och frågeställningar är det som vi har undersökt och även att 

metoden var relevant för studiens syfte då vi undersökt enskilda personers upplevelser av ett 

fenomen. Intervjuguiden (se bilaga 2) hjälpte oss att hålla oss till ämnet under 
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intervjutillfällena, som i de fall då respondenterna kom in på andra ämnen. Vi lät då 

respondenterna tala klart för att sedan återigen styra in samtalet på den aktuella frågan.  

 

Vi anser att vår studie har en klar koppling till området socialt arbete då vi har undersökt hur 

enhetschefer inom socialtjänsten arbetar för att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa bland 

sina anställda. Vi anser att studiens syfte har uppnåtts och dess frågeställningar genom den 

analys vi gjort på vår insamlade empiri.  

 

4.5.3 Generaliserbarhet 

Då studiens resultat bedömts vara tillförlitligt och giltigt (Kvale & Brinkmann 2011) så 

återstår det att fastställa om resultatet kan överföras till andra grupper, detta innebär att 

resultatet är generaliserbart.  

 

Resultatet från vår studie kan överföras till fler kommuner och inom andra yrkesgrupper än de 

vi har undersökt inom socialt arbete, men även inom andra områden utanför socialtjänsten då 

arbetsmiljön och ledarskapets roll i detta är viktig oavsett yrkesgrupp. Stressfaktorerna i sig 

kan variera mellan olika arbetsplatser, men det generella synsättet gällande hur det kan 

arbetas förebyggande mot stressrelaterad psykisk ohälsa som vi har belyst i vår studie, är 

tillämpningsbart oavsett yrkesgrupp, där arbetsgruppens ledningsstruktur är uppbyggd på 

samma vis. Tidigare forskning visar att stöd från chef är en viktig del i det hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbetet. Den tidigare forskning som vi har funnit inom ämnet har dock inte berört 

hur ett rumsligt nära ledarskap påverkar detta vilket gör det svårt att avgöra om resultatet från 

denna studie är generaliserbart. 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Vid humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning måste forskaren förhålla sig till det så 

kallade individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2011). Inför vetenskapliga studier ska 

forskaren alltid göra en värdering av studiens fördelar kontra risken för negativa konsekvenser 

för de personer som deltar i studien. Individskyddskravet består i sin tur av fyra stycken 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2011). Vid första kontakten fick respondenterna information om att vi är 

socionomstudenter vid Karlstad Universitet, att syftet med intervjun är att samla in data till 

vår C-uppsats, syftet med vår studie, att intervjun skulle spelas in och sedan transkriberas i sin 

helhet samt att deltagande i studien är frivilligt och kan av respondenten väljas att avbrytas 

när som helst. Vi informerade också respondenterna om att det insamlade materialet skulle 

förstöras efter att uppsatsen har seminariebehandlats. Informationen upprepades sedan vid 

mejlkontakt (Se bilaga 1) samt vid intervjutillfället, då även information utifrån 

samtyckeskravet bifogades skriftligt i form av en samtyckesblankett (bilaga 3) som 
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respondenten fick underteckna. Samtyckesblanketten förvaras i låst utrymme under pågående 

studie och kommer att förstöras efter att uppsatsen har seminariebehandlats.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2011). Vi informerade respondenterna både före och vid 

intervjutillfället om att de när som helst kan välja att avbryta intervjun eller att inte delta i 

studien utan att behöva ange någon orsak till det utan att det får några följder.  

 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011) innebär att alla uppgifter som lämnats av 

respondenterna ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att obehöriga ej har 

tillträde till uppgifterna. Vidare innebär kravet på anonymisering av respondenterna att 

åtgärder måste vidtas för att individer inte ska kunna identifieras. Till exempel får inte 

empirin vara så detaljerad att en läsare av denna uppsats kan koppla enskilda utsagor 

(Vetenskapsrådet 2011). Vår undersökning ska inte kunna leda till konsekvenser på 

arbetsplatsen för de personer som valt att delta i studien. För att undvika detta anger vi inte 

respondenternas riktiga namn eller arbetsplatser utan använder oss av fiktiva namn när 

respondenterna omnämns. Vi anger heller inte vilken kommun eller stad som de arbetar i eller 

vilken typ av avdelning som de är chef över.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte, vilket i detta fall innebär vår uppsats (Vetenskapsrådet 2011).  
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5. Resultat och analys  

 

Följande avsnitt inleds med beskrivning av de respondenter som deltagit i studien samt en 

översikt av de rubriker som framkommit efter tolkning och analys av insamlad empiri. Sedan 

följer studiens resultat och analys.  

 

5.1 Beskrivning av våra respondenter  

 

Vi har intervjuat en man och tre kvinnor, men har valt att ge samtliga respondenter kvinnliga 

fiktiva namn för att inte röja någons identitet. Vi valde att göra på detta vis då flera av 

respondenterna har bett att få ta del av den färdiga studien och vi anser att fördelningen 

män/kvinnor tillsammans med citat och övrig information riskerar att röja främst den manliga 

respondentens identitet. Namnen vi har valt är Ulla, Bodil, Lena och Siv. Respondenternas 

åldersspann är 35–60 år, samtliga respondenter har titeln enhetschef och är verksamma inom 

socialtjänsten men i olika kommuner. Ulla, Lena och Siv har i dagsläget mellan 10 och 17 

personer i sina arbetsgrupper. Bodil har ca 50 stycken medarbetare i olika arbetsgrupper. 

Samtliga respondenter har sina kontor placerade i direkt närhet till arbetsgruppen och uppger 

att de har god kontakt med sina överordnade, även om dessa inte befinner sig rumsligt nära.  

Ulla och Siv har även tidigare erfarenhet av att inte arbeta med rumslig närhet till sina 

medarbetare. 

Efter analys av det insamlade materialet framkom följande rubriker:  

 

• Rumsligt nära ledarskap 

• Personalförstärkningar 

• Stöd 

• Introduktion och mentorskap 

• Rutiner för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa 

• Samtal 

• Krav och kontroll  

 

 

5.2 Rumsligt nära ledarskap 

 

Vår utgångspunkt är att man som enhetschef behöver ha en rumslig närhet till arbetsgruppen 

för att kunna ha en stödjande roll samt se de behov av stöd som finns men även för att vara 

tillgänglig i situationer där behov av stöd plötsligt uppstår. 

 

Respondenterna beskriver att det är viktigt för dem att ha den rumsliga närheten till 

arbetsgruppen, för att på så vis kunna observera, vara tillgänglig för de anställda och vara 

delaktig i det vardagliga arbetet på ett sätt som inte är lika självklart när man inte befinner sig 

i samma lokaler. Vissa beskriver att de tidigare har arbetat mer avskilt från arbetsgruppen och 

att detta innebar betydligt mindre kontakt med de anställda. Ulla säger att hon innan 

omorganisationen hade sitt kontor en våning upp och förklarar att även om det bara var en 

våning så upplevdes avståndet mycket längre; 
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Man jämställer en våning med 600 meter i avstånd. (Ulla) 

 

Detta innebar, enligt Ulla, att det var sällan som någon stannade till med en fråga, vilket 

innebar att de små problemen inte blev synliga för Ulla. Även om avståndet till våningen 

ovanför inte är orimligt stort, har formen på avståndet betydelse för vilken inverkan det har på 

den dagliga kontakten. Exempelvis beskriver Lena att det i hennes arbetsgrupp inte är 

ovanligt att man tar hjälp av personer på andra avdelningar som delar samma våningsplan 

vilket tyder på att det som Ulla beskriver stämmer även på andra arbetsplatser. Siv berättar 

om att när hon började på sin tjänst såg avdelningen annorlunda ut och antalet anställda var 

betydligt högre. Kort därefter genomfördes en utredning inom organisationen för att man såg 

behovet av mindre enheter för att enhetscheferna skulle hinna med och orka att se och 

supporta alla anställda.  

 

Ja nu är det ju så att jag kan verkligen jämföra med hur det var när 

jag hade 45 medarbetare och som hur många jag har idag för förut 

så hade jag [...] utlokaliserade [...] för då sa ju folk att “ja, det är 

klart, det vore ju bra om man såg dig lite mer” och så. (Siv) 

 

Att ha en rumslig närhet till sina anställda innebär att enhetschefen får möjlighet att 

uppmärksamma den anställde i det dagliga arbetet och då se både behov av stöd samt ge 

beröm och bekräftelse, som enligt Spath et al. (2013) är en viktig del av ett hälsofrämjande 

ledarskap. En rumslig närhet är dock ingen garanti för att den anställde ska uppleva att 

enhetschefen är tillgänglig. Lena beskriver att när hon var ny i rollen som chef hade svårt att 

avgöra hur hon skulle vara i den rollen för att på bästa sätt vara tydlig med när hon var 

tillgänglig för de anställda samt hur stor del av arbetstiden hon faktiskt skulle vara tillgänglig. 

För att minska känslan av otillgänglighet beskrev hon att det är viktigt att chefen tar sig tid för 

att lyssna på sina anställda men samtidigt vara tydlig med när hen är upptagen med annat. 

 

I vår empiri framkommer att en upplevd otillgänglighet till exempel kan bero på att den 

anställde i samtal med arbetsledaren inte upplever att arbetsledaren tar till sig synpunkter eller 

lyssnar till de anställdas åsikter i diskussioner som rör arbetet och hur det ska utföras. 

 

 

5.3 Personalförstärkningar 

 

Att behov av extra resurser uppmärksammas är av stor vikt både för att minska 

arbetsbelastningen men även för att den anställde ska uppleva att organisationen ser 

situationen och agerar. Våra respondenter uppger att förändringar har gjorts till följd av 

antingen undersökningar som visat på brister eller att massiva sjukskrivningar bland både 

socialsekreterare och chefer antytt att verksamheten behövde förändras. Den ökning av 

arbetsmängd inom socialtjänsten som inträffade 2015 och efterföljande år i samband med 

flyktingströmmen anges av våra respondenter ha ett samband med både det höga antalet 

sjukskrivningar och att de brister som redan fanns i organisationen blev mer synliga. 
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Vi hade inte kunskapen, vi hade inte erfarenheten, vi hade inte 

personal till det. Det måste vi dra lärdom av! [...] det var inte 

hanterbart, det var inte en organisation som var okej. (Lena) 

  

Förändringen bestod främst av ytterligare anställningar både av chefer och anställda vilket har 

gett varje enhetschef ett färre antal anställda att ansvara för. Respondenterna beskriver vidare 

hur de tidigare hade större arbetsgrupper än vad de har idag och en rumslig placering längre 

bort från arbetsgruppen, vilket inte innebar samma möjligheter att ge det stöd som behövdes i 

det dagliga arbetet. Ulla beskriver en tidigare situation som att arbetsplatsen i stort sett hade 

ätit chefer, att omsättningen av chefer men även av socialsekreterare har varit väldigt hög men 

att man efter omorganisationen har fått stopp på detta.  

 

För ett år sen fick vi till det som jag har önskat sen jag började här 

också, att vi delade på oss [...] så från och med ett år tillbaka har 

jag 14 socialsekreterare och två ärendehandledare [...] I stort sett 

ingen personalomsättning alls, så vi har ju fått stopp på karusellen. 

[...] sen jag började här, om vi pratar socialsekreterare [...] så är det 

en som är kvar. Alla andra… När jag började här, dom kom bara in 

med sina uppsägningar, då hade ju folk redan sökt sig härifrån. 

(Ulla) 

 

Arbetsmiljöverket beskriver i sin rapport vinsten med att man under krisen inom 

socialtjänsten, som blev följden av den stora flyktingströmmen 2015, behövde anställa både 

fler i chefsposition och socialsekreterare. Efteråt blev det möjligt att omfördela resurserna och 

på så sätt få en rimligare arbetsbelastning än vad som var fallet tidigare (Arbetsmiljöverket 

2018).  

 

 

5.4 Socialt stöd 

 

Socialt stöd består av flera olika typer av stöd som alla är viktiga i det förebyggande arbetet 

mot stress och psykisk ohälsa. De former som Karasek och Theorell (1990) tar upp i sin 

modell är socioemotionellt stöd och instrumentellt stöd. Socioemotionellt stöd innefattar vad 

vi nedan beskriver som kollegialt stöd samt det stöd från chef som handlar om att bli sedd och 

bekräftad i yrkesrollen. Instrumentellt stöd består av det vi beskriver som att chefen prioriterar 

och omfördelar arbetsuppgifter.  

 

Socialsekreterare behöver ofta ta snabba beslut i sin yrkesroll som kan ha stor påverkan på 

både den enskilde och hens närstående och det är inte alltid som den enskilde anser att det är 

rätt beslut, vilket kan leda till att hen ifrågasätter socialsekreterarens kompetens. Att då ha 

stöd från både kollegor och chef kan vara avgörande för socialsekreterarens välbefinnande. 

Att detta stöd anses viktigt för att motverka psykisk ohälsa framkommer tydligt i vår empiri 

från samtliga respondenter. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att prioritera, 
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strukturera, omfördela och ta bort arbetsuppgifter vid behov för att arbetsgruppen ska 

bibehålla en hanterlig arbetsmängd. Siv beskriver sitt ansvar som chef; 

  

Det här att komma i kontakt med människor som är missnöjda med 

ditt jobb, alltså vi får skäll på telefon! Det får man inte på andra 

ställen men det får vi, folk blir arga [...] att man på nåt vis 

säkerställer att den anställde känner sig okej med det. Men det är 

inte samma sak som att det är okej att bli utsatt för allt det här! 

(Siv) 

  

Siv berättar att de anställda i svåra situationer alltid kan hänvisa klienter till enhetschefen och 

därefter avsluta samtalet. Detta är enligt Siv en möjlighet då hon har den rumsliga närheten 

till arbetsgruppen som möjliggör en daglig kontakt. 

  

Att ha ett gott kollegialt stöd innebär att man ska kunna vända sig till sina kollegor för att 

diskutera sin arbetssituation utan att behöva känna sig varken dum eller besvärlig. Vidare har 

kollegor en viktig roll i att se varandra och i tid upptäcka när någon inte mår bra. Inom 

socialtjänsten är det inte ovanligt att socialsekreteraren får höra fruktansvärda berättelser från 

klienter som har varit utsatta för olika händelser. Därför är det viktigt att det finns tid för att 

lyssna på kollegor, så att den som behöver inte känner att den är till besvär och väljer att avstå 

från att prata av sig. 

  

Det här känslomässigt reaktiva på ärenden, det som inte handlar 

om vilka beslut vi tar [...] utan det här mer känslomässiga, det tar 

man med den man har tillit till och den som är närvarande. (Lena) 

  

Bodil beskriver vikten av god sammanhållning i arbetsgruppen; 

  

Vi är till för tredje person och kan vi inte stötta varandra här inne 

då kan man heller inte stötta tredje person. (Bodil) 

  

Vetskapen om att möjligheten till hjälp finns, kan i sig minska stressen i en jobbig situation. 

Därför är det viktigt att ha kollegor nära och att det råder ett arbetsmiljöklimat som tillåter att 

man gör fel utan att bli dömd. 

  

Att inte veta och att ha en övergivenhetskänsla i jobbet och att 

känna att det här borde jag kunna, jag vågar inte fråga mina 

kollegor, de verkar så duktiga allihopa, alla verkar ha sån koll på 

läget. Att inte våga fråga och inte veta, det är förödande i längden. 

(Siv) 

  

Känslomässigt stöd är enligt Arbetsmiljöverket (2002) en viktig del i arbetsmiljöarbetet och 

ingår i det som kallas socialt stöd. Det innebär att ta sig tid att lyssna på andras bekymmer och 

ta dem på allvar. Socialt stöd kan bidra till hälsa och välbefinnande genom att det kan 
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tillgodose grundläggande behov såsom att känna trygghet, närhet, att bli omtyckta och känna 

tillhörighet. Chefens roll anses vara en viktig del av detta (Arbetsmiljöverket 2002). 

  

Enligt krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) är stöd från kollegor och 

chefen en av de viktigaste faktorerna för att lindra stress på arbetsplatsen. Huxley et al. (2005) 

menar att utöver stöd från chef så är kollegialt stöd en av de viktigaste faktorerna i det 

förebyggande arbetet mot stressrelaterad psykisk ohälsa. Även Tehrani (2007) 

uppmärksammar vikten av kollegialt stöd bland socialsekreterare, då det inom socialt arbete 

ofta förekommer känslosamma möten med människor. Hon beskriver i sin studie att om 

socialsekreteraren inte får möjlighet att bearbeta de känslor och tankar som uppstår efter ett 

känslosamt möte kan detta leda till STS, sekundär traumatisk stress, vilket gör det kollegiala 

stödet som ger den anställde möjlighet att prata om händelsen omgående viktigt (Tehrani 

2007). 

 

 

5.5 Introduktion och mentorskap 

 

För den nyanställde är det av stort värde att veta vad som förväntas av hen i yrkesrollen, vilka 

krav som organisationen ställer på hen samt var hen kan vända sig för att få hjälp i svåra 

ärenden, då otydlighet gällande detta kan skapa osäkerhet och en känsla av att inte räcka till. 

På sikt kan dessa faktorer leda till stress eller psykisk ohälsa. Att ha kunskap om vad 

yrkesrollen innebär är viktigt för att undvika att socialsekreteraren ställer alltför höga krav på 

sig själv att på egen hand åstadkomma stora förändringar för sina klienter. Det kan lätt ske om 

hen har en otydlig bild av vad yrket innebär till exempel gällande samverkan med andra 

huvudmän. 

 

Ulla beskriver att hon upplever det ganska vanligt att personer som söker sig till yrket ofta har 

egen erfarenhet tidigare i livet av utsatthet i någon form och därmed har en förförståelse som 

ibland kan innebära att det blir svårt att ha en myndighetsroll, speciellt om personen inte har 

bearbetat sina egna upplevelser tillräckligt innan. Siv beskriver att många socionomer är 

benägna att vilja hjälpa medan man i en myndighetsroll inte har den uppgiften, vilket leder till 

en inre konflikt i arbetstagaren som kan leda till stress. 

 

Tydliga arbetsuppgifter kan hjälpa till att minska känslor av stress och utmattning bland 

anställda inom socialtjänsten enligt Huxley et al. (2005). Arbetsmiljöverket anger oklara 

förväntningar på arbetsinsats - oklara roller som en riskfaktor och beskriver att det då handlar 

om att det ställs motstridiga krav på arbetstagaren och att denne då får svårt att leva upp till 

dem, vilket kan leda till stress och ohälsa. För att undvika detta är konstruktiv feedback, tydlig 

uppgiftsfördelning och introduktion viktigt (Arbetsmiljöverket 2002). Arbetsmiljöverket 

(2002) beskriver också så kallat informativt stöd, som innebär att rollförväntningarna blir 

tydliga för den anställde, att den anställde får information om arbetsplatsen samt möjlighet till 

erfarenhetsutbyte med kollegorna. 
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5.5.1 Betydelsen av yrkes- och livserfarenhet 

Den höga omsättningen på personal som har pågått under ett antal år har gjort att många 

socialsekreterare i dagsläget går direkt från gymnasiet till högskola eller universitet och sedan 

vidare ut i arbete. De nyutexaminerade socionomerna saknar ofta tidigare arbetslivserfarenhet, 

vilket tillsammans med ung ålder kan göra att de är dåligt förberedda på vad socialt arbete 

innebär. Ulla påpekar även att det tidigare fanns två hela terminers arbetsplatsförlagd 

utbildning i Socionomprogrammet och nu bara en termin, vilket ytterligare minskar kontakten 

med arbetslivet för studenterna innan examen jämfört med äldre generationer. Bodil upplever 

liknande tendenser i sin kommun; 

  

Att det har blivit som det har blivit har ju gjort att det har inte 

funnits äldre erfarna socialsekreterare kvar ute på arbetsplatserna, 

man har inte kunnat ge de råd och det stöd man kanske behöver 

som ny [...] Jag känner ibland att herregud vilka krav unga 

människor har på sig själva, alltså det ska vara så perfekt hit och dit 

och fram och tillbaka, det ökar ju också stressen. (Bodil) 

 

 

5.5.2 Mentorskap 

Mentorskapet innebär att den nyanställde alltid vet vem hen kan vända sig till för hjälp och 

stöd. Att ha en särskilt utsedd mentor kan öka den nyanställdes känsla av trygghet och stöd på 

arbetsplatsen samt minska känslor av stress i och med att känslor som att vara till besvär kan 

undvikas genom att tid finns avsatt för just hjälp och stöd. Siv, Ulla och Lena berättar att de 

använder sig av mentorskap vid introduktion för nyanställda för att det är viktigt för den 

nyanställda att ha någon att vända sig till när frågor uppkommer.  

  

Man vill inte vara till besvär. Så därför är det väldigt skönt att ha, att man 

har en speciell person som är utsedd. (Siv) 

  

Bodil berättar att mentorskap är något som har funnits på arbetsplatsen men att det nu istället 

är förste socialsekreteraren som den anställde får vända sig till om frågor uppkommer. 

Fördelen med detta för den nyanställde är att hen får korrekt svar direkt och slipper få olika 

svar beroende på vilken kollega som tillfrågas. Får den nyanställde flera olika svar kan det 

upplevas förvirrande och leda till att hen inte vet hur hen ska göra för att komma vidare i 

arbetet. 

  

Och det är väl det som är största tryggheten så att en inte får andra, 

men gör så, utan att man faktiskt går till förste socialsekreteraren 

som vet hur det ska vara. Annars så tror jag att det är lätt att man 

får olika bud då eller uppfattar olika och då blir det rörigt. (Bodil) 

 

Mentorskapets betydelse kan förklaras med att det innefattar det som enligt Karasek och 

Theorell (1990) kallas socioemotionellt stöd, vilket innebär social och känslomässig 

integration och tillit mellan kollegor, chefer och andra. Enligt krav-kontroll-stödmodellen kan 

den sortens stöd uppväga för psykisk belastning (Karasek & Theorell 1990).  
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5.5.3 Introduktionsprogram 

Introduktionsprogram är viktigt för att ge nyanställda en chans att komma in på arbetsplatsen, 

få hjälp och stöd i det dagliga arbetet, lära sig rutinerna i verksamheten samt få reda på vad 

som krävs av dem i yrkesrollen. Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstagaren får den 

introduktion som behövs och att arbetsuppgifterna förtydligas så att den arbetstagande vet 

vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen men även vad som inte ingår. 

 

Samtliga respondenter berättar att de har introduktionsprogram för nyanställda på sina 

respektive arbetsplatser, hur de är utformade skiljer sig en aning både vad gäller längd och 

vad som ingår i programmet. Lena berättar hur viktigt hon anser att det är för en nyanställd att 

få reda på alla de informella regler som finns på arbetsplatsen samt för att komma in i arbetet 

så måste det få vara okej att göra fel och att fråga.   

 

Siv berättar om vikten av att veta sitt uppdrag och känna att man klarar av sin uppgift; 

  

Om man är osäker på sitt uppdrag, för det finns ju olika typer av 

stress, det finns ju det här att jag vet precis vad jag ska göra men 

jag har för mycket liksom, högar på bordet. Det är ju en stress som 

man oftast kan stänga in sig på rummet och beta av, men det här 

när man inte riktigt vet vad man ska göra [...] den stressen är 

förödande. (Siv) 

  

För att undvika denna typ av stress som beskrivs av Siv är det viktigt att den anställde får 

ordentlig introduktion i rollen. Främst sker detta genom olika introduktionsprogram, men det 

är även viktigt med ett fortsatt stöd efter introduktionen är avslutad eftersom det är mycket 

som inte fångas upp i en rutin för introduktion. Det kan till exempel handla om oskrivna regler 

i arbetsmiljökulturen på den specifika arbetsplatsen som fikaraster osv. 

  

Det är en sån liten sak, det står ingenstans det behöver du nära kollegor som 

talar om [...] och där är det viktigt att de är nära, du får ställa dumma frågor 

och göra fel. (Lena) 

 

Även om det kollegiala stödet oftast är tillräckligt gott för att motverka utanförskap i 

arbetsgruppen ligger det yttersta ansvaret för detta på arbetsgivaren eller den arbetsledande 

chefen (Arbetsmiljöverket 2002). Stora arbetsgrupper eller att enhetschefen är avskilt placerad 

i förhållande till arbetsgruppen försvårar enligt våra respondenter upptäckten av detta, vilket 

leder till att utanförskapet kan fortskrida och utvecklas. Det kan då leda till psykisk ohälsa 

både hos den utfrysta men även i resten av arbetsgruppen eftersom det kan skapa dålig 

stämning i arbetsgruppen och att anställda väljer att byta arbetsplats.  
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5.6 Rutiner för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa 

  

5.6.1 Teammöten  

Utöver den vardagliga kontakten som sker automatiskt mellan enhetschef och anställd när de 

har en rumsligt nära placering till varandra, är det viktigt att ha avsatta tider för mer formella 

möten. Samtliga respondenter beskriver vikten av regelbundna möten där de anställda i grupp 

har möjlighet att gå igenom ärenden samt bolla idéer, så kallade teammöten. Tanken är att de 

anställda ska kunna få hjälp och förslag på hur man kan gå vidare med sina ärenden. Detta är 

en viktig del av det förebyggande arbetet mot stress, att ge de anställda stöd i sitt arbete, både 

från chefen och kollegorna. Att inte veta hur man ska komma vidare i sitt arbete och känna att 

man inte klarar av sitt arbete kan bli en stressfaktor för den anställde. 

  

Teammötet är också ett mötesforum där de anställda och chefen sitter ner tillsammans och 

stämmer av hur de har det. Siv beskriver vikten av teammöten på följande sätt: 

  

Den tiden är liksom lite helig, teamtiden. Mycket kan man 

prioritera bort men just den då, det måste vara veckans höjdpunkt, 

då vi möts liksom. (Siv) 

  

5.6.2 Handledning 

Ärendehandledare används i vissa kommuner och de fungerar dels som en länk mellan 

enhetschef och socialsekreterare, dels som stöd till de anställda. De fyller en viktig funktion, 

inte bara för att kunna ge de anställda handledning i ärenden utan också för att kunna fånga 

upp de anställdas aktuella arbetssituation. Ärendehandledaren har ofta mer kontakt med de 

anställda i det dagliga arbetet än vad enhetschefen har och kan därför lättare upptäcka och vid 

behov uppmärksamma enhetschefen på om det är någon av de anställda som mår dåligt eller 

har en ohållbar arbetssituation. 

 

Siv och Ulla beskriver att de har regelbundna möten med sina ärendehandledare. Utöver det 

berättar Siv att socialsekreterarna på arbetsplatsen har ärendegenomgång en gång i månaden 

med ärendehandledarna. 

  

Så i de här ärendegenomgångarna då som är varje månad där 

ärendehandledaren är väldigt, väldigt viktig, kan också fånga upp 

att man inte hinner med och att man i det här att man sätter skalan, 

hur är det? Vad har du för känsla? Där finns det utrymme för att 

prata om annat som är jobbigt för en. Och då tar de kontakt med 

mig sen. (Siv) 

  

Bodil berättar att de anställda på hennes arbetsplats går igenom samt fördelar sina ärenden 

med förste socialsekreteraren eller samordnaren. Bodil berättar att tunga ärenden på 

vuxensidan tas upp i handledningsgrupper, och att varje vecka hålls samråd då alla kommuner 

i regionen får ta upp sina tyngsta barnavårdsärenden i samverkan med andra myndigheter. På 

Lenas arbetsplats finns ingen ärendehandledare utan det är Lena själv som har möte med 

socialsekreterarna en gång per månad och då går igenom ärenden.   
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En gång i månaden har jag sittning med socialsekreterarna och då 

går vi igenom ärenden. (Lena) 

  

Lena beskriver vidare att de anställda också får extern handledning en gång per månad. Lena 

berättar att hon kan vara med vid behov, annars är det de anställdas forum. Handledningen 

kan vara både ärende- och processrelaterad, utifrån vad de anställda efterfrågar. 

  

Jag tycker att man ska ha handledning så det har varit alltifrån 

lösningsfokuserat, svindyr handledning som inte varit särskilt ofta, 

till den handledaren som vi har nu och det är en lokal förmåga som 

bedriver lösningsfokuserad handledning men även med inriktning 

KBT. Gruppen fick träffa henne och det synkade så då är hon lokal 

och lite billigare, då går det att lägga en gång i månaden. (Lena) 

 

Nyberg (2009) beskriver att chefen, genom att ge de anställda tydlig information, kan skapa 

förutsättningar för att de senare självständigt ska klara av sina arbetsuppgifter. Enligt krav-

kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) skulle detta innebära att den anställde 

upplever att hen besitter de resurser som behövs för att möta de krav som ställs, vilket leder 

till det som i modellen kallas aktivt arbete och är det optimala för att undvika stress och 

psykisk ohälsa (Karasek & Theorell 1990).  

 

5.6.3 Mätning och reglering av arbetsbelastning  

Hög arbetsbelastning under längre tid kan leda till psykisk ohälsa och det är därför viktigt att 

chefen får en uppfattning om hur stor arbetsbördan faktiskt är för de enskilda anställda. Vissa 

anställda kan ha ett stort antal ärenden men ändå känna att arbetsbelastningen är hanterbar, 

medan andra kan uppleva stress av färre ärenden som kan vara mer påfrestande. Det kan 

också upplevas som påfrestande då det hela tiden kommer in nya ärenden som ska 

handläggas. Ulla beskriver detta på följande sätt; 

 

Socialtjänsten blir yttersta skyddsnätet, vi kan aldrig säga nej. Vi 

måste bara jobba, jobba på. Det kan vara frustrerande ibland när 

det hela tiden fylls på med nya ärenden. (Ulla) 

 

Att som anställd uppleva att inte bli sedd och lyssnad på kan i sig skapa bristande 

engagemang, vilket kan få konsekvenser för den anställde både i privatlivet och på arbetet. 

Därför är det inte bara viktigt för enhetschefen att gå igenom antalet ärenden, utan även skaffa 

sig en uppfattning av den anställdes egna upplevelse av arbetsbördan och arbetsbelastningen. 

Enligt Karasek och Theorell (1990) beror detta på om den anställde samtidigt upplever att hen 

har kontroll över sin situation eller ej. Både hög arbetsbelastning och låg kontroll kan leda till 

det som enligt modellen kallas spänt arbete (Karasek & Theorell 1990).  

 

Det finns inte alltid möjlighet att anställa fler men enhetschefen kan fördela om ärenden 

mellan de anställda för att jämna ut arbetsbördan om det finns utrymme för detta. I de fall där 

alla anställda har en hög arbetsbelastning kan chefen gå in och styra, prioritera och plocka 

bort vissa delar av arbetsuppgifterna eller sänka kvalitén på vissa av dem. 
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Vi har den personalstyrka vi har, vi har det klientel vi har och då 

kanske det handlar om att vi i vissa lägen får sänka kraven på 

kvalitéten och plocka bort vissa delar. Göra vissa delar riktigt bra 

istället för att försöka göra allt halvdant. Samtidigt som när du 

försöker göra allt halvdant har krav på att det ska vara hundra så 

blir det och matcha. Så jag tycker i mångt och mycket så blir min 

roll som chef att prioritera, sortera, peka med hela handen och 

säga; det där, lägg bort det, det är inte ditt ansvar. (Lena) 

  

Ulla berättar att de på arbetsplatsen nyligen börjat använda sig av så kallad 

arbetstyngdsmätning. En blankett fylls i varannan månad där den anställde får skatta sin 

arbetssituation genom ett poängsystem där allt från aktualisering till insats och allt där 

emellan i ett ärende poängsätts. De anställda fyller även i tjänstgöringsgrad och antal år inom 

yrket, aktuellt flexsaldo samt antal ärenden som de har och beskriver dem kort. Poängen 

räknas ihop och vad som är maxpoäng är beroende på hur många år den anställde har inom 

yrket där erfarna socialsekreterare kan ha högre poäng än de som har arbetat kortare tid. Det 

framgår även att nyanställda ej ska delta i mätningen då de till en början ska ha inskolning 

med färre antal ärenden vilket skulle ge för låg poäng. Efter att blanketten har lämnats in av 

de anställda så bokas det in ett återkopplingssamtal med enhetschefen. Detta gör att Ulla får 

träffa varje anställd enskilt varannan månad och med stöd av resultatet från blanketten ha 

diskussioner kring arbetsbelastningen och känslan som den skapar hos den enskilde.  

  

Så att man ser någonting, men framförallt det viktigaste, jag tror 

det ändå, det viktigaste är mötet mellan mig och den anställde. Där 

vi ändå ser, var har det skett några förändringar, var upplever du att 

det är jobbigare och så. Så jag hoppas i alla fall att det här att man 

ska uppleva det som något positivt. (Ulla) 

 

Ulla beskriver att de anställda har varit delaktiga i att förbättra blanketten vilket har gjort dem 

mer positivt inställda till att använda den, trots att det innebär en extra arbetsuppgift. Att göra 

de anställda delaktiga kommer Ulla att fortsätta med då hon menar att det är en viktig del i att 

skapa bra förutsättningar för att blanketten ska komma att användas regelbundet.  

  

Siv berättar att de på hennes arbetsplats går igenom arbetsbelastningen i samband med de 

ärendegenomgångar som de anställda har med ärendehandledaren varje månad. De anställda 

får skatta sin arbetssituation och sin stressnivå genom ett poängsystem och resultatet 

sammanställs och värderas. Utifrån resultatet av denna genomgång så kan Siv gå in och 

begränsa den anställdes arbetsbörda. 

  

Poängen kan aldrig presenteras själv utan det är i kombination med 

vilken känsla sitter du med då? Hur stressad är du på en skala från 

ett till tio? [...] det kan ju vara så att man har jättehög poäng och 

skattar sig rätt okej och säger att jag kan ta nytt, fast jag och 

ärendehandledaren säger att nej det kan du inte. Du sitter med 
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alldeles för mycket, och här har vi tretton andra som har mycket 

lägre poäng än du. Så då säger vi nej till dig, du ska jobba lagom 

mycket och så fördelar vi på någon annan. (Siv) 

  

Tidigare forskning har visat att hög arbetsbelastning är en faktor som ökar risken för att 

drabbas av utmattning (Huxley et al. 2005 & Söderfeldt et al. 1995). Arbetsmiljöverket (2002) 

beskriver instrumentellt stöd som ett handgripligt stöd, vars syfte är att minska 

arbetsbelastningen för den anställde. Instrumentellt stöd kan bestå av extra resurser samt hjälp 

med arbetsuppgifterna av såväl kollegor som chef (Karasek & Theorell 1990). 

  

  

5.7 Samtal  

 

En alltför hög arbetsbelastning kan förutom genom mätningar upptäckas genom tecken på 

stress, till exempel att den anställde är irriterad, nedstämd, har koncentrationssvårigheter eller 

är rastlös. Dessa symptom kan komma till enhetschefens kännedom genom att hen är 

närvarande i det dagliga arbetet och därmed lär känna den anställde och märker förändringen.  

Det är genom samtal som chefen och den anställde kommer varandra nära, kan bygga en 

relation och det är ett sätt för chefen att stämma av med den anställde om hur hen har det. 

Våra respondenter beskrev olika sorters samtal, till exempel de återkommande samtalen 

såsom medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal men även samtal som ges vid 

behov i form av avlastande samtal, omtankesamtal och stödsamtal hos företagshälsovården. 

 

5.7.1 Rutinmässiga samtal 

Denna typ av samtal sker rutinmässigt vid förutbestämda tidpunkter under året, men ger även 

en möjlighet för den anställde och enhetschefen att diskutera vad som har varit bra och vad 

som har varit mindre bra under året.  

  

Ja det finns ju ett årshjul kan man tänka i arbetsmiljöarbetet och i 

personalarbetet. Nu går vi in i den perioden då det är 

medarbetarsamtal, utvecklingssamtal [...] Det medarbetarsamtalet 

eller utvecklingssamtalet är ju en sån kärnpunkt när det gäller att 

verkligen gräva ner sig runt varje person. Och det är jätteviktigt. 

(Lena) 

 

5.7.2 Samtal vid behov 

Omtankesamtal ges till anställda som haft fyra sjukfrånvarotillfällen under det senaste 

halvåret eller sex stycken sjukfrånvarotillfällen under det senaste året. Enhetschefen erbjuder 

den anställde ett samtal där de stämmer av hur den anställde mår och om det finns något som 

enhetschefen kan vara behjälplig med för att förbättra situationen. 

  

Jag tycker ju liksom att det är väldigt, alltså det är en bra insats. 

För det är ju klart att jag vill ju veta vad det är som gör att du 

liksom är sjuk eller att det upprepas [...] när du bedömer att det 



30 
 

finns en anledning till samtal, när en medarbetare själv önskar ett 

samtal. Och det är liksom, ja vad handlar det om, är det något jag 

kan göra alltså. (Ulla) 

  

Avlastande samtal är något som de anställda erbjuds när de varit med om en extraordinär 

händelse såsom en hotfull situation eller när någon klient har gått bort. Det kan även röra sig 

om mindre händelser men som har skapat ett stresspåslag hos den anställde. De inblandade 

samlas tillsammans med en utbildad samtalsledare och för en diskussion kring händelsen med 

stöd från samtalsledaren. Avlastande samtal är ett verktyg för att reda ut händelsen och ge de 

anställda en möjlighet att reda ut och sätta ord på känslor som har uppstått i samband med 

händelsen. Att bearbeta händelser på detta vis kan även ge de anställda verktyg inför 

eventuellt kommande, liknande händelser. Tehrani (2007) beskriver att vid allvarligare 

händelser och utan rätt stöd kan en traumatisk händelse göra att den anställde upplever STS. 

Om den anställde istället omges av rätt stöd kan hen använda sina erfarenheter på ett positivt 

sätt och istället få en ökad förmåga att se på saker i nya perspektiv (Tehrani 2007). 

  

För vi har haft ett dödsfall för inte så länge sen och det har såklart 

påverkat, naturligtvis. Det är ju det mest fruktansvärda som kan 

hända. Men det händer ibland, och då behöver man prata om det. 

Och så behöver man tänka, att på något vis landa i att det är en 

erfarenhet i min profession som jag kan ta med mig i framtiden. Så 

var det då, det var hemskt det som hände men det jag lärde mig av 

det kan hjälpa mig i nästa situation framåt. Så att man inte är med 

om massa jobbiga saker och så bara briserar allting liksom. Det är 

avlastande samtal och det är väldigt bra. (Siv) 

  

Enligt respondenterna är företagshälsovården ett komplement då en anställd mår dåligt över 

sin arbetssituation och behöver samtalshjälp där samtal med enhetschef eller kollegor inte 

räcker till. Enhetschefen skickar en beställning, efter den anställdes medgivande, till 

företagshälsovården för enskilda samtal med en beteendevetare eller en sjuksköterska och får 

senare återkoppling från företagshälsovården och det görs en bedömning angående hur man 

kan gå vidare.  

  

Sen har vi ju också företagshälsovården [...] där det finns möjlighet 

med samtalskontakt så du behöver inte sitta ensam med något som 

du kanske inte mäktar med. (Lena) 

  
 

5.8 Balans mellan krav och kontroll 

 

Forskning visar att stöd är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra psykisk ohälsa 

(Huxley et al. 2005; Söderfeldt et al. 1995; Karasek & Theorell 1990). Fagerlind Ståhl et al. 

(2018) visar dock att enbart stöd inte är tillräckligt. Man behöver koncentrera sig på att sänka 

de psykologiska kraven såsom arbetsbelastning och arbetstakt istället för att fokusera på stöd 

och ökade resurser då detta inte helt kan motverka effekten av krav och utmattning. Enligt 
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Theorell (2009) har krav, kontroll och stöd stor betydelse när det handlar om uppkomst av 

ohälsa bland anställda. Det behöver finnas en balans mellan de krav som ställs och den 

kontroll som den anställde upplever att hen har för att själv kunna påverka sin situation. I vår 

empiri framkommer det att respondenterna är eniga med Fagerlind Ståhl et al. (2018) i att 

även de krav som ställs har en stor inverkan på den anställdes psykiska hälsa.     

 

En faktor i det förebyggande arbetet som betonas av respondenterna är vikten av att ha ett liv 

vid sidan av jobbet, både för att få stöd även utanför arbetet men också för att inte arbetet ska 

bli det enda betydelsefulla för den anställde. Ulla berättar att hon i anställningsintervjuer alltid 

frågar om personen har barn eller hund, med förklaring att har arbetstagaren hund eller barn 

så är risken mindre att hen blir kvar sent på arbetet varje dag, då det finns krav utanför arbetet 

på hen att komma hem. Är arbetstagaren däremot ung och obunden, vilket beskrivs vara allt 

vanligare, har hen snarare en tendens att lägga alltför stor vikt på sitt arbete och sin yrkesroll. 

Att allt fler socialsekreterare är unga och oerfarna beskrevs även leda till en skev förförståelse 

av vad yrket innebär och vad som förväntas av socialsekreteraren. Ulla beskriver att många 

unga socialsekreterare snabbt lär sig och blir duktiga socialsekreterare men att det tar ca tre år 

innan man är fullärd inom yrket. Dock beskrivs många unga sakna förståelse för detta och har 

krav på sig själva att kunna allt från start, vilket gör det ännu viktigare att enhetschefen går in 

och förtydligar vad som ingår i rollen för att undvika obalans mellan krav och resurser hos 

den anställde.  

 

Utifrån krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) leder denna kombination av 

höga krav, gott stöd och stora möjligheter till att ha kontroll över situationen till att den 

anställde upplever friheten att använda sina förmågor och kan därmed utvecklas i sin roll 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

Lena berättar att krav har stor betydelse för den anställdes psykiska hälsa, både de kraven 

ställda på den anställde av hen själv samt av organisationen. Lena menade att det spelar ingen 

roll hur mycket en person som drabbats av utmattning vilar upp sig om hen inte sänker kraven 

på sig själv. 

  

Det spelar egentligen ingen roll hur många samtal personalen går 

på om man ändå inte kan jobba med hur jag förhåller mig till 

jobbet och hur förhåller sig organisationen till det jobb de kräver 

att jag ska göra. (Lena) 
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6. Diskussion 

 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat samt metod att diskuteras. Avsnittet inleds med 

sammanfattning av studiens resultat. Därefter följer resultatdiskussion där intressanta delar av 

studiens resultat tas upp. Sedan följer en metoddiskussion där studiens metod och 

genomförande diskuteras. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar för att 

förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. För att uppnå vårt syfte 

undersökte vi om det finns rutiner för detta arbete och hur det arbetet i så fall ser ut. Vi valde 

också att titta på hur ett rumsligt nära ledarskap samt chefens tillgänglighet påverkar det 

förebyggande arbetet. 

 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet visar att rutiner för hur man ska arbeta förebyggande med att motverka 

stressrelaterad psykisk ohälsa fanns, till exempel angavs introduktion och mentorskap som 

viktigt för att nyanställda ska känna trygghet i rollen. Även handledning och teammöten 

angavs som viktiga för att avlasta de anställda vid tyngre ärenden. Enhetscheferna angav att 

det var av stor vikt att de befann sig rumsligt nära sin arbetsgrupp. Det gav dem möjlighet att 

upptäcka tidiga tecken på stress och att omgående kunna omfördela ärenden och prioritera 

uppgifter annorlunda vid behov för att undvika en alltför hög arbetsbelastning på de anställda. 

  

Enhetscheferna ansåg att ett närvarande ledarskap var av stor betydelse men flera tog även 

upp vikten av introduktion för nyanställda och att den anställde verkligen får veta vad som 

ingår i arbetsuppgifterna, för att de ska kunna uppleva en säkerhet i sin yrkesroll och känna att 

hen klarar av de arbetsuppgifter som ska utföras. Kopplat till detta nämndes att det i dagsläget 

är ett problem att det är många unga som söker sig till yrket och att dessa ungdomar har höga 

krav på sig själva att lära sig snabbt och inte be om hjälp samt att de inte har hunnit skaffa sig 

familj, vilket leder till att de lägger alltför stor vikt vid arbetet, ofta jobbar över och därför inte 

orkar i längden. 

  

Det framkommer även andra viktiga faktorer i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad 

psykisk ohälsa såsom mentorskap för nyanställda, regelbunden handledning och teammöten 

som gör det möjligt för chefen att få kännedom om när kraven på den anställde blir för höga 

och då prioritera om arbetsuppgifter så att den anställde får en rimlig arbetsbelastning. 

  

I resultatet framgick det tydligt att både kollegialt stöd och stöd från chefen ansågs vara 

viktigt både för det förebyggande arbetet mot stressrelaterad psykisk ohälsa och för att 

upptäcka tidiga tecken på detta. Kollegialt stöd beskrevs av enhetscheferna innebära att ha 

någon att vända sig till för att diskutera frågor eller svårigheter som uppkommer i samband 

med jobbet, utan att känna sig besvärlig eller dum. Enhetscheferna berättade även att det kan 

innebära att det finns en outtalad regel om att man som anställd tar sig tid att lyssna på sin 
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kollega som behöver prata av sig efter ett jobbigt klientmöte eller händelse. Vid allvarligare 

händelser används det som enhetscheferna benämner avlastande samtal. I resultatet framkom 

att detta används sällan. Det uppgavs bero på att det inte är ofta som så allvarliga händelser 

som kräver denna insats inträffar, men även för att det kollegiala stödet i arbetsgruppen har så 

pass stor effekt att det oftast räcker som bearbetning av de flesta situationer som uppstår. 

Kollegor beskrevs också ha en viktig roll när det kommer till att se varandra och i tid 

upptäcka när någon inte mår bra samt att när det behövs uppmärksamma chef på detta, som då 

vid behov kan vidta åtgärder i form av kontakt med företagshälsovården för professionellt 

samtalsstöd. 

  

6.2 Resultatdiskussion 

  

Då vi vet att det ofta är hög arbetsbelastning på socialsekreterare är det intressant att de flesta 

ändå verkar ta sig tid för att stötta varandra, även om det kan göra så att de själva hamnar efter 

i sitt arbete. Vår uppfattning är att detta kan kopplas till det som beskrivits, att det oftast är en 

specifik typ av personer med stort intresse för att hjälpa som söker sig till yrket. Denna vilja 

att hjälpa kan vara både en fördel och en nackdel, tänker vi. En fördel är det då de genom 

stödet till varandra i arbetsgruppen kan förebygga psykisk ohälsa, men en nackdel att genom 

yrkets karaktär riskerar socialsekreterare att uppleva en känsla av otillräcklighet, kanske då 

specifikt inom myndighetsutövning där möjligheterna till att hjälpa är begränsade genom 

bland annat lagstiftning. Enligt Karasek & Theorell (1990) är stöd från kollegor och chefen i 

kombination med kontroll över sin situation en av de viktigaste faktorerna för att lindra stress 

på arbetsplatsen. 

  

Vårt antagande att rumslig närhet till chefen har en positiv påverkan på de anställda i det 

förebyggande arbetet mot stressrelaterad psykisk ohälsa förefaller stämma. I de kommuner vi 

valde att undersöka ansågs ett närvarande ledarskap vara viktigt. Flera enhetschefer berättade 

att det hade sett annorlunda ut tills för några år sedan och att de då hade haft större 

arbetsgrupper och därmed mindre daglig kontakt med sina anställda. De beskrev att det var 

många sjukskrivningar och hög omsättning på både chefer och anställda då men att det efter 

förändringen till att ha ett mer närvarande ledarskap hade lugnat ner sig. Detta anser vi vara 

en indikation på att den forskning som finns inom förebyggande arbetsmiljöarbete har tagits 

emot och arbetats med ute i kommunerna på ett effektivt sätt. Det framkommer att 

enhetscheferna har tidigare erfarenhet av att arbeta mer avskilt från sina arbetsgrupper. 

Förändringen till ett rumsligt nära ledarskap har inneburit positiva förändringar för det 

förebyggande arbetet mot stressrelaterad psykisk ohälsa. Att som enhetschef ha sitt kontor 

avskilt från medarbetarna leder till mindre kontakt mellan enhetschefen och de anställda. 

Detta leder i sin tur till att enhetschefen inte lika lätt blir uppmärksammad på eventuella 

problem hos de anställda såsom hög arbetsbelastning eller tecken på stress. Rumslig närhet 

kan innebära att chefen får en bättre uppfattning om bland annat hur den anställde mår men 

även bättre insyn i det dagliga arbetet och omfattning på den anställdes arbetsbelastning. 

Genom detta kan enhetschefen lättare se var stödet behövs för att hjälpa den anställde att 

sänka dennes stressnivå. Det kan röra sig om allt ifrån att sänka arbetsbelastningen genom att 
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fördela om ärenden mellan anställda till att erbjuda den anställde samtal med 

företagshälsovården. Ett rumsligt nära ledarskap är nyckeln för att chefen ska kunna sätta in 

rätt förebyggande åtgärder för den anställde innan kraven upplevs för stora i förhållande till 

de resurser som finns att tillgå. Det är av stor betydelsen att den anställde sänker de krav som 

hen har på sig själv och sin prestation samt att organisationen sänker kraven på den anställde 

för att få en hållbar arbetssituation. Theorell (2009) menar att krav och kontroll har en 

betydande roll när det gäller uppkomst av ohälsa bland anställda. 

  

I en nyligen publicerad studie av Fagerlind Ståhl et al. (2018) framkommer det att även om 

resurser och stöd på arbetsplatsen är en stor del av det förebyggande arbetet för att motverka 

utmattning är det inte är tillräckligt, utan det måste också ske en sänkning av de psykologiska 

kraven, såsom arbetstakt och arbetsbelastning. Detta anser vi vara väldigt intressant då denna 

studies resultat avviker något från tidigare forskning som visar att stöd från kollegor och chef 

är en av de viktigaste faktorerna när det handlar om att förebygga psykisk ohälsa bland 

anställda (Huxley et al. 2005; Söderfeldt et al. 1995; Karasek & Theorell 1990). Det är 

intressant då våra respondenter också uppgav hur viktigt det är att som chef hjälpa den 

anställde att sänka kraven som hen har på sig själv, men också att sänka de krav som chefen 

och organisationen ställer på den anställde. Men då stöd visat sig vara viktigt i flera tidigare 

studier jämfört med en studie som har fått ett annat resultat så kan vi anta att det är viktigt 

med både gott stöd och minskade krav i kombination. Studien av Fagerlind Ståhl et al. (2018) 

ger därmed ett nytt perspektiv för det förebyggande arbetet mot stressrelaterad psykisk ohälsa 

genom att lägga till ytterligare en faktor för chefen att överväga och arbeta med, att de krav 

som ställs på den anställde inte kan vara övermäktiga, något som våra respondenter uppger sig 

redan arbeta utifrån. Vi tror att ett rumsligt nära ledarskap är nyckeln för att kunna arbeta på 

detta sätt. För att enhetschefer ska kunna se de anställda i det dagliga arbetet och tyda de 

tecken som indikerar om de arbetar under för höga krav tror vi att det krävs att enhetschefer 

har en nära daglig kontakt med de anställda. Om enhetschefer kan uppmärksamma dessa 

tecken på stress i tid så blir det lättare för enhetschefer att hjälpa de anställda att sänka kraven 

samt erbjuda rätt stöd utifrån den anställdes behov. 

  

Det är viktigt att som enhetschef göra sig tillgänglig för de anställda. Att som anställd ha en 

känsla av att chefen är otillgänglighet kan bero på att chefen inte upplevs lyssna på den 

anställdes åsikter och synpunkter gällande arbetet. För att minska känslan av otillgänglighet är 

det viktigt att chefen tar sig tid för att lyssna på sina anställda men samtidigt vara tydlig med 

när hen är upptagen med annat. Enligt Theorell et al. (2013) kan vissa ledarskapsstilar 

påverka de anställdas psykiska hälsa till det sämre. Så kallat ”icke-lyssnande” ledarskap kan 

kopplas till emotionell utmattning och depressiva symtom bland anställda (Theorell et al. 

2013). 

  

Enligt Arbetsmiljöverket (2002) är det ett grundläggande behov att bli bekräftad och sedd. Ett 

sätt för enhetscheferna att visa att de anställda är viktiga är att avsätta tid för regelbundna 

möten med dem. Detta tror vi kan vara av stor vikt i det förebyggande arbetet mot 

stressrelaterad psykisk ohälsa, då de på det viset blir sedda och respekterade. 
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Komplexiteten i arbetet som socialsekreterare beskrivs som att man inte kan sitta ensam i 

arbetet, det är för komplicerat och man behöver stöd från kollegor och chef. Det är även 

viktigt att kunna diskutera ärenden och få andra infallsvinklar, men även att få stöd när tuffa 

beslut ska tas. Vi tycker att denna komplexitet i arbetet tyder på att arbetet med att förebygga 

psykisk ohälsa blir komplext och även om stöd beskrevs av våra respondenter som en viktig 

del, räcker det inte med enbart det.  

 

Arbetstyngdsmätning kan användas både för att ge enhetschefer en uppfattning av den 

anställdes arbetssituation men även för att ge den anställde möjlighet att skatta sin egen nivå 

av stress och känsla av hanterbarhet. I de riktlinjer som finns framtagna av Arbetsmiljöverket 

idag tas olika stressfaktorer upp, vilka baseras på tidigare forskning och är generella för alla 

yrkesområden. Genom att göra en individuell mätning anpassad för arbetsplatsen tror vi att 

insatserna för att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa kan göras mer effektiva. Att som 

enhetschef göra de anställda delaktiga i utvecklingen av blanketten tror vi gör att de anställda 

känner inflytande och att de kan påverka sin situation, vilket enligt Nyberg (2009) leder till 

minskad stress. I förlängningen kan detta bidra till både en bättre psykosocial arbetsmiljö och 

en ekonomisk vinst för organisationen genom mindre omsättning på personal och färre 

sjukskrivningar. Resultatet visar att politiker och nämnd oftast lyssnar på enhetscheferna när 

de beskriver behovet av extra resurser, trots att det innebär att de överstiger budgeten år efter 

år. Vi anser att detta tyder på att budgeten från början är ohållbar. 

  

 

6.3 Metoddiskussion 

  

Då syftet med vår studie var att undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar för att 

förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa passade en kvalitativ metod bra för ändamålet. 

Kvalitativ metod med intervjuer gav oss möjlighet att få ta del av respondenternas egna tankar 

och beskrivningar kring ämnet. En kvantitativ metod med enkäter hade inte kunnat ge oss de 

utförliga beskrivningar som vi önskade. Vi anser att studiens syfte och frågeställningar har 

besvarats genom de intervjuer som vi tillsammans har utfört samt genom analys av insamlad 

empiri. 

  

Det som vi har kommit fram till i vår studie är baserat på respondenternas subjektiva 

beskrivningar och kan inte anses representera hela socialtjänsten. Dock har respondenternas 

svar varit entydiga i flera frågor angående förebyggande arbete mot stressrelaterad psykisk 

ohälsa; att det är viktigt med ett närvarande ledarskap i dessa frågor samt att mängden stress 

som den anställde upplever är relaterat till balansen mellan de krav som den anställde 

upplever och resurser i form av kunskap och tid hen har. 

  

Vår avsikt var att intervjua både de som hade ett rumsligt närvarande ledarskap och de som 

arbetade på andra sätt. Då vi i samband med pilotstudien fick information om en enhetschef 

som uppgavs arbeta avskilt från arbetsgruppen och som vi bokade en intervju med, ansåg vi 

att vi hade lyckats med vårt urval. Dock visade det sig vid intervjutillfället att den 

organisation som vår respondent arbetade inom hade genomgått en förändring och att hen 
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numera hade ett rumsligt nära ledarskap. Lyckligtvis hade både hen och en annan informant 

erfarenhet av att arbeta med arbetsgruppen på avstånd och kunde därmed beskriva den 

skillnad som de ansåg att omorganisationen innebar. Det är möjligt att resultatet i vår studie 

har påverkats av att vårt urval av respondenter inte innebar de variationer som var tänkt från 

början men i analysen av vår insamlade data upptäckte vi ändå att resultatet innehöll 

beskrivningar av både rumsligt nära ledarskap och icke rumsligt nära ledarskap. Dessa 

beskrivningar har respondenterna tagit ur minnet vilket innebär att det finns en viss risk att de 

har färgats av saker som de har lärt i efterhand och att beskrivningen därmed vinklas till att 

den form av ledarskap som de i dagsläget utövar framhävs som betydligt mer positiv. 

  

Kvale och Brinkmann (2011) tar upp extern kritik angående kvaliteten på kunskap som 

härstammar från intervjustudier. Denna kritik handlar bland annat om att resultatet från en 

kvalitativ studie inte kan ses som generaliserbar eftersom endast ett fåtal intervjuer 

genomförts (Kvale & Brinkman 2011). Om vi hade intervjuat respondenter som inte utövat ett 

rumsligt nära ledarskap hade kanske denna form av ledarskap visat sig vara mer eller mindre 

betydelsefullt för det förebyggande arbetet än vad vi kom fram till i vår studie. Vår studie 

begränsades avsiktligen till enhetschefer inom socialtjänsten. Enligt Svensson och Ahrne 

(2017) kan man försiktigt tala om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning då man 

undersökt mer än en miljö och sedan jämför resultaten. Det är möjligt att intervjuer med 

enhetschefer inom andra verksamheter kunde ha gett oss ett annat perspektiv och ett mer 

varierat resultat.  

 

Vi anser att den intervjuguide (se bilaga 2) som användes vid intervjutillfällena hjälpte oss att 

uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Vi utformade medvetet intervjuguiden med 

öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att tala fritt kring ämnet. Detta gjorde att vi 

av respondenterna fick ett stort och omfattande material att arbeta med. Vi försökte undvika 

frågor som av respondenten kunde upplevas ifrågasättande eller anklagande. Även om vi fick 

fram mycket data om hur rutinerna fungerar i praktiken i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

kan vi i efterhand önska att vi hade varit mer specifika i vår frågeställning. Vi kunde 

exempelvis ha frågat om det finns nedtecknade rutiner som det arbetas utifrån och bett 

respondenterna specificera vilka de i så fall använder sig av gällande det förebyggande arbetet 

med den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis de som Arbetsmiljöverket har tagit fram för 

ändamålet. Vi använde oss av öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att berätta fritt 

om vilka rutiner de har för detta, och vi tror att det hade underlättat om vi hade specificerat 

frågan mer för att kunna jämföra om det skiljer sig åt mellan olika kommuner. Något som 

kunde ha varit intressant för vår studie hade varit en intervju med flera enhetschefer i grupp, 

en så kallad fokusgruppsintervju. Detta kunde ha gett oss mer utvecklade resonemang från 

respondenterna. Ett annat perspektiv som hade varit intressant att ha med är de anställdas syn 

på det förebyggande arbetet, men då vi ansåg att det hade gjort studien för omfattande så 

valdes detta alternativ bort. 
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6.4 Slutsats 

 

Genom kvalitativa intervjuer med fyra enhetschefer inom socialtjänsten i olika kommuner 

samlade vi in data som sedan analyserades för att få fram vårt resultat. Av resultatet drar vi 

slutsatsen att det inte finns något enkelt svar eller någon snabb lösning för att få stopp på 

ökningen av antalet sjukskrivna till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa. Vår uppfattning är 

att medvetenheten om detta är hög och det arbetas med det på olika sätt men att det saknas 

tydliga riktlinjer för hur det arbetet ska vara utformat. Enhetscheferna är överens om att ett 

rumsligt nära ledarskap är viktigt för att kunna stötta de anställda och upptäcka tidiga tecken 

på ohållbara situationer som på sikt skulle kunna leda till ohälsa men de beskrev även att det 

inte enbart handlar om arbetssituationen. Enligt resultatet är även det som händer utanför 

arbetet samt hur väl förberedd du är på vad yrket innebär har betydelse för om du klarar av att 

hantera de krav som ställs i rollen. Inom socialt arbete anses stöd vara en viktig komponent 

och det ställs krav på dig som anställd att både ge stöd och kunna be om det, vilket gör att 

närheten till både kollegor och chef viktig för att detta ens ska vara genomförbart. Stora 

avstånd anses leda till att den vardagliga kontakten går förlorad. Ett problem gällande stöd 

som angavs av enhetscheferna är att det har varit hög omsättning på personal vilket har lett till 

att det saknas erfarna socialsekreterare som kan ge stöd och att det är många unga och 

oerfarna i behov av stöd. Uteblivet stöd kan enligt den tidigare forskning vi har tagit del av 

leda till sjukskrivningar eller att man väljer att byta yrke vilket leder till hög 

personalomsättning. En respondent beskrev att hen genom att överanställa hade ”fått stopp på 

karusellen” men att det innebar att hen översteg budgeten. Samtliga respondenter beskriver att 

de upplever att nämnd och politiker ser behovet och godkänner budgetöverskridningar för att 

lösa det akuta behovet. Vi anser att detta tyder på att budgeten inte är hållbar och att det 

kanske i längden vore mer lönsamt att göra en ordentlig satsning på socialtjänsten för att 

komma tillrätta med problemen och uppnå en hållbar, kostnadseffektiv arbetsmiljö istället för 

att enbart släcka småbränder. 

 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

 

Det finns i dagsläget omfattande forskning om psykosocial arbetsmiljö som tyder på att stöd 

är en viktig del för att uppnå god psykisk hälsa bland de anställda, men även forskning som 

tyder på att stöd i sig inte räcker. Utifrån att antalet sjukskrivningar till följd av stressrelaterad 

psykisk ohälsa fortsätter att öka anser vi att det behövs vidare forskning om vad ett rumsligt 

nära och tillgängligt ledarskap med mindre arbetsgrupper (upp till 16 personer) har för 

betydelse, vilket vi tror kan skapa möjligheter för de anställda att få mer tydlighet i 

rollförväntningar och möjlighet till extra resurser. I praktiken skulle mer forskning kunna 

innebära att tydligare riktlinjer tas fram, med stöd till enhetschefer kring hur de även kan 

anpassas till specifika yrkesgrupper. Med dessa riktlinjer skulle organisationer kunna 

omorganiseras på ett sätt som flera av våra respondenter beskriver att de delvis redan har gjort 

under de senaste åren. Det skulle kunna skapa mindre arbetsgrupper med större möjlighet för 

chefer att vara tillgängliga, vilket vi tror skulle gynna både enhetschefernas och de anställdas 

psykiska hälsa. 
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Bilaga 1 – Brev till respondenterna  

 

Hej!  

Vi är socionomstudenter och läser termin 6, i vilken vi skriver vår C-uppsats. Vi talades vid 

på telefon tidigare och bokade in en intervju. Här kommer lite information inför intervjun. 

  

Uppsatsen skrivs i par och vi som kommer att intervjua dig heter Linda Rosvall och Fredrika 

Bos.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur ledare och chefer arbetar med att förebygga 

stressrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma inom socialt arbete. Vi har valt att göra 

en kvalitativ studie vilket innebär att vi bland annat ska genomföra intervjuer för att få fram 

fakta om vårt ämne.  

  

Hur går det till? 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas ordagrant. Ingen obehörig kommer att 

få ta del av materialet. Allt insamlat material kommer efter examination att förstöras. Ditt 

namn/din arbetsplats kommer ej att nämnas vare sig i fältstudien eller i den kommande 

uppsatsen. Intervjun beräknas pågå ungefär 1 timme. 

Du har även rätt att när om helst under intervjun välja att inte svara eller att avbryta helt. Vi 

kommer vid intervjutillfället att ha med en samtyckesblankett där du genom signering 

godkänner din medverkan i studien.  

Om du har några frågor eller får förhinder är du välkommen att höra av dig 

  

 

 

Linda Rosvall:  

Mail: linda.rosvall@hotmail.com   

Telnr: 0723992398 
  
Fredrika Bos:  

Mail: fredrika.bohlin@gmail.com  
Telnr: 0707340366 
  
 

 

 

 

mailto:linda.rosvall@hotmail.com
mailto:fredrika.bohlin@gmail.com
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Bilaga 2 - Intervjuguide: 

 

Inledande frågor:  

• Vad har du för utbildning, tidigare arbeten? 

• Hur många år har du arbetat som chef?  

• Hur många anställda medarbetare är du chef över? 

• Beskriv arbetsplatsen. Vilka ni är och vad ni gör. 

• Händer det att du själv känner dig stressad i ditt arbete? Hur hanterar du din egen 

stress?  

 

Huvudfrågor 

• Är ditt kontor i direkt anslutning till arbetsgruppen eller i annan byggnad? Om chefen 

sitter nära; ser du några fördelar med att vara placerad nära arbetsgruppen? 

• Hur ofta har du möten med arbetsgruppen? Går ni då igenom ärenden samt 

arbetsbörda?  Medarbetarsamtal, hur ofta? Andra former av samtal med de anställda? 

• Har arbetsgruppen jobbiga möten/samtal? Vad har arbetsgruppen i så fall för möjlighet 

att “prata av sig” efter ett jobbigt möte/samtal? Vem vänder de sig till?  

• Finns det något samarbete med företagshälsovården? Hur ser i så fall det ut? 

 

• Friskvårdsbidrag, finns det och utnyttjas det bland de anställda? Under arbetstid? Tror 

du att detta kan vara något som reducerar de anställdas stressnivå? 

• Har det förekommit sjukskrivning på er arbetsplats när det gäller stressrelaterad 

psykisk ohälsa? Har du sett någon förändring i antalet sjukskrivningar vad gäller 

stressrelaterad psykisk ohälsa?  

• Gör ni någon form av mätningar för att undersöka de anställdas arbetsbelastning och 

stressnivå på er arbetsplats?  

• Hur kan du som chef samt organisationen göra för att hjälpa den anställde att sänka 

dennes stressnivå om/när den är förhöjd?  

 

• Vad tror du är den största orsaken till stressrelaterad psykisk ohälsa bland 

socionomer/anställda inom socialt arbete? (Generellt samt på egna arbetsplatsen) 

• Vad tror du är det viktigaste när det kommer till förebyggande arbete mot 

stressrelaterad psykisk ohälsa?  

• Görs någon utredning/ställs frågor vid anställningsintervju angående personlighet, 

stabilitet, stresstålighet? 

• Hur introduceras nyanställda på er arbetsplats? Inskolning, mentorskap? 

 

Avslutande frågor: 

• Deltar du regelbundet i någon ledningsgrupp? OM ja, Känner du att övriga i 

ledningsgruppen lyssnar på dig? Har de samma syn på sjukskrivningar? Har de samma 

problem i sina arbetsgrupper? Kan ni här bolla ideér om eventuellt förebyggande 

arbete chefer emellan? 



3 
 

• Upplever du att du har stöd från din chef när det gäller förebyggande arbete mot 

stressrelaterad psykisk ohälsa? Får du någon vidareutbildning och uppdatering om 

senaste forskning i ämnet? Om ja, känner du att de ger dig bra verktyg att arbeta med?  

• Hur viktig tror du sammanhållningen i personalgruppen är för att förebygga 

stressrelaterad psykisk ohälsa? Om du anser den viktig, finns det något du som chef 

kan göra för att främja den sammanhållningen? 

• Finns rutiner för tillbakagång till arbete efter sjukskrivning? Ser de i så fall lika ut 

oavsett sjukdom? 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett: 

Information inför intervju 

 

Vi är socionomstudenter och läser termin 6. Idag kommer vi att göra en intervju för vår C-

uppsats. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ledare och chefer arbetar med att förebygga 

stressrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma inom socialt arbete.  

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas ordagrant. Den information som 

samlas in kommer enbart att användas för vår C-uppsats. Ingen obehörig kommer att få ta del 

av materialet. Allt insamlat material kommer efter examination att förstöras. Ditt namn/din 

arbetsplats kommer ej att nämnas i uppsatsen.  

Tveka inte att fråga om du undrar över något. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Fredrika Bos & Linda Rosvall, socionomprogrammet Karlstad Universitet 

 

 

 

 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i ovan nämnda studie:  

 

 

 

Datum:                                                                               .  

 


