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Titel: Arbetsrelaterad stress  
- en kvalitativ studie om stress hos enhetschefer på socialförvaltningen 

Författare: Elin Broberg och Jennie Jensen

 
Sammanfattning 
Efter många diskussioner om hur samhället är i en ständig förändring tillsammans med det 
faktum att vi idag är mer tillgängliga än någonsin fann vi stress som ett intressant område att 
forska inom. Syftet är att genom erfarenheter från enhetschefer som arbetar på 
socialförvaltningen få en djupare förståelse för stress kopplat till arbete och privatliv. Uppsatsens 
författare har använt sig av kvalitativa intervjuer för att söka svar på forskningsfrågorna. Sex 
enhetschefer som arbetar under samma omständigheter, handahåller liknande resurser och 
arbetar på en och samma enhet i en stad i södra Sverige har intervjuats. 

I arbetet presenteras KASAM samt krav- stöd och kontroll som teoretisk utgångspunkt. 
Modellerna, tillsammans med tidigare forskning, används sedan för att göra en ingående 
resultatanalys.

Resultatet visar att gemensamma komponenter som kontroll och arbetsbelastning var 
framträdande stressorer. Tydligast följder av arbetsrelaterad stress beskrevs av deltagarna i 
undersökningen som sömnbrist och sömnbesvär. Våra slutsatser är att arbetsrelaterad stress både 
inverkar och påverkar på privatlivet i olika utsträckning. 

 

Nyckelord: Socialt arbete, stress, ledarskap och arbetsmiljö.
  



Titel: Work-related stress
- a qualitative study of  stress at unit managers in social administration

 Authors: Elin Broberg och Jennie Jensen 
 

Abstract
After many discussions about how society is constantly changing together with the fact that this 
days we are more accessible than ever. Because of  that we found stress as an interesting field to 
study within.  The aim is to gain a deeper understanding of  stress related to work and privacy 
through the experience of  unit managers working in social administration.
The author of  the essay has used qualitative interviews to seek answers to the research questions. 
Six unit managers working under the same circumstances, provided similar resources and working 
on one and the same unit in a city in southern Sweden has been interviewed. 
 
In the paper, KASAM is presented and requirement-support and control as the theoretical point 
of  view. The models, together with earlier studies,  are then used to make an in-depth analysis of  
results. 
 
The results showed that common components such as control and workload were prominent 
stressors. Clearest consequences of  work-related stress were described by the participants in the 
study as sleep deprivation and sleep disorder. 
Our conclusions are that work-related stress both affects and intervene the privacy to a varying 
extent.
 
 
Keywords: Social work, stress, leadership and work- environment 



Förord
 
Vi skulle vilja tacka alla som har varit med och bidragit till att vårt arbete kunnat genomföras. Vi 
vill tillägna ett extra tack till vår handledare Mia Jormfeldt som har varit med oss hela vägen, som 
stöttat och väglett oss i processen mot ett färdigt arbete. 
Vi vill också ge ett stort tack till de som har deltagit i vår undersökning och som gjort vårt arbete 
möjligt.
 
Vi två som skrivit arbetet har tillsammans skrivit alla kapitel, däremot har vi haft huvudansvar för 
olika delar. 
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1. Inledning    

För hundra år sedan var samhället och arbetslivet på väg in i en förändring. Människor flyttade 
från landsbygden in till städerna som växte. Industrin ersatte jordbruket som tidigare var största 
sysselsättningen bland befolkningen. Förändringen till service, tjänster, kunskap och 
kommunikation bygger inte enbart på ny teknik. Ett stort intresse ligger i hur man ska organisera 
och leda verksamheter för att göra dem så effektiva som möjligt. Mot slutet av 1900-talet blev 
förändringen i samhället tydligare. Förutom kunskapsutvecklingen förändrade 
informationstekniken, mediesamhället, samt globaliseringen livet för många. Förändringen 
medförde nya värderingar, valmöjligheter och sätt att leva på. Företag fick tuffare konkurrens och 
behövde bli mer anpassningsbara för att följa med i en allt snabbare teknikutveckling, ökad 
produktivitet, samt kvalitet. Förväntningarna på den anställda har ökat allt mer, varje arbetare har 
större ansvar, ska vara mer flexibel och kunna ta egna initiativ. Ett ökat tempot, “gränslösheten” 
och krav på egen styrning av arbete är några orsaker till att stress och utbrändhet blivit vanligare 
(Hanson, 2015). Teknologins och vetenskapens framsteg bringar förändringar och risker som vi 
inte tidigare stått inför. Globaliseringen skapar i det senmoderna samhället andra förutsättningar 
för tid och rum, samt socialiseringsprocessen. Relationer begränsas inte längre av fysisk närvaro.  

Omedelbar elektronisk kommunikation förändrar strukturen i våra liv (Giddens, 2010).
Idag beklagar sig en stor del av befolkningen över trötthet och andelen trötta i befolkningen har 
ökat dramatiskt de senaste åren. Trötthet och sömnbrist, tillsammans med värk i muskler och 
leder är framträdande problem hos långtidssjukskrivna. Möjligheterna till återhämtning drabbas 
av arbetskrav, familj krav och det tillgängliga samhället vi idag lever i (Stressforskningsinstitutet, 
2016). Arbetsorsakade besvär ökar och under de senaste åren har nästan var fjärde sysselsatt 
svensk haft besvär som orsakats av deras arbete (Statistiska centralbyrån, 2014). Stress är idag ett 
vanligt fenomen och problem inom socialtjänsten i Sverige. Det beror dels på den höga 
arbetsbelastning och nedskärning på resurser (Brinkborg, Michanek, Hesser & Berglunds, 2011). 
För att vi ska kunna utvecklas och finna glädje i arbetet krävs att arbetsbelastningen varken är för 
 hög eller för låg (Önnevik, 2010). Blomberg, Kallio, Kroll och Saarinen (2015) anser det finns för 
lite forskning om stress inom socialt arbete vilket ledde till att de gjorde en omfattande 
undersökning kring socialarbetare och stress i fyra nordiska länder. Ledarskapet visades vara en 
av flera viktiga aspekter till att bibehålla en hälsosam arbetsmiljö (Blomberg, et.al. 2015). 
Ytterligare två studier som bedrivit forskning om stress och arbetsmiljö inom sjukvården visade 
att ledarskapet är en viktig faktor för att motverka stress (Lornudd, Tafvelin, Von Thiele Schwarz 
& Bergman, 2014; Wyatt, Brand, Ashby-Pepper, Abraham & Fleming, 2015; Peterson, 2008). 
Dagens arbetsmiljö och de krav som ställs på arbetstagaren är några faktorer som skapar 
arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2017). 

 
Vi upplever att ledarskapet är en viktig faktor inom arbetet mot stress. Hur ska vi idag kunna 
prioritera och fokusera tillgångar? Idag förväntas vi arbeta smart, effektivt och med utökade 
uppgifter inom samma tidsram. Hur ska ledare kunna klara av dagens nya arbetskrav? Hur 
påverkas ledaren av högre arbetsbelastning som kan generera i arbetsrelaterad stress? Vad får 
stressen som uppstår genom arbetet för konsekvenser för ledaren?

1.1 Syfte 
Syftet är att genom erfarenheter från enhetschefer som arbetar på socialförvaltningen få en 
djupare förståelse av deras stress kopplat till arbete och privatliv.
 
Frågeställningar:
 
Hur upplever enhetscheferna arbetsstress?    
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Finns fysiska och psykiska besvär som enhetscheferna upplever till följd av arbetsrelaterad stress?
 
Upplever enhetscheferna att den arbetsrelaterade stressen har en påverkan på privatlivet?

1.2 Förförståelse 
Vår förförståelse i socialt arbete hänger ihop med vår bakgrund som socialarbetare. Vi har båda 
arbetat med människor i utsatta situationer och förstår innebörden av personlig integritet samt 
respekt mot individen. Att arbeta som vårdpersonal inom socialt arbete innebär att hjälpa 
individen leva ett värdigt liv, samtidigt är det av vikt att ge individen handlingsutrymme genom att 
tillåta klienten göra det hen klarar av utan assistans. En av oss har även erfarenhet av att arbeta 
som samordnare på enheten för funktionsnedsättning. Arbetet skedde i nära samarbete med 
enhetschefer på kontoret och gav insyn i en del av enhetschefernas arbete. Vi är dock medvetna 
om att deras arbete innefattar mer arbetsuppgifter än vi sett.  

Vi har alltid fått höra från kollegor inom socialt arbete att det är stressigt att arbeta som 
enhetschef. Vi har också själva läst in oss på ämnet stress och ledarskap. Våra antaganden om att 
det är stressigt att arbeta som enhetschef  härleds genom befintliga teorier med stöd i tidigare 
studier som bedrivits inom området hälsa och arbete (Patel & Davidson, 2011). Vad är det då 
som är stressigt med att arbeta som ledare och hur påverkar arbetsstressen enhetscheferna? 
Handlar det om vem som utsätts för stress och hur individen hanterar situationen?
Utifrån dessa funderingar har vi valt att undersöka hur enhetschefer inom socialt arbete upplever 
arbetsrelaterad stress.  
 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete  
Hur kan vi koppla vårt arbete om stress till socialt arbete? Nygren (2009) skriver att det är svårt 
att avgöra huruvida forskningen som bedrivs är relevant för forskning i socialt arbete. Socialt 
arbete som forskningsämne är en inriktning mot vad som brukar benämnas som sociala problem 
och de insatser som följer (Nygren, 2009). Liknande diskuterar Meeuwisse och Swärd (2006) 
begreppet socialt arbete och deras slutsats är att dess utövare antingen finns i frivilliga 
organisationer och/eller etablerade organisationer som arbetar för att förhindra samhällsproblem 
på en individ, grupp och samhällsnivå. Stress ses som en ohälsa och därmed ett samhällsproblem 
(Tangen & Conrad, 2009). Vårt arbete har relevans för socialt arbete då urvalet i vår 
undersökning består av enhetschefer som arbetar under lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Cheferna arbetar mot en grupp människor som lever i minoritet i 
samhället och kräver särskilda insatser för att klara av vardagen. Vi vill med hjälp av ny statistik 
visa på områdets relevans för socialt arbete. I slutet av året 2016 hade 71 400 personer  i Sveirge 
någon verkställd insats enligt LSS från kommunerna. Jämfört med 2007 har antalet personer som 
får stöd enligt LSS ökat med 26 procent (Socialstyrelsen, 2017).  
  
Arbetet som enhetscheferna bedriver är viktigt för att tillgodose individer den hjälp och stöd de 
behöver. Vidare är det vår önskan att kunskapen som förvärvas genom vår undersökning 
kommer vara användbar i det sociala arbetets vardag (Nygren, 2009). Att vårt arbete kan 
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användas av socialarbetare och chefer inom socialt arbete för att upplysa medarbetare om 
arbetsrelaterad stress och dess påverkan på individ och organisationsnivå.  
  
 1.4 Avgränsningar 
Våra avgränsningar består i första hand av området socialt arbete. Eftersom vi är intresserad av 
att studera stress ur ett ledarskapsperspektiv är ledare vår andra avgränsning. För att ytterligare 
avgränsa urvalsgruppen valde vi att undersöka stress hos enhetschefer. När vi nu hade 
urvalsgruppen klar för oss valde vi en stad i södra Sverige och ett kontor i staden (Eriksson- 
Zetterquist & Ahrne, 2011). Av etiska skäl och för att ge våra respondenter anonymitet har vi valt 
att inte nämna staden (Bryman, 2011). Sista avgränsningen bestod i att välja en enhet. Att göra 
studien inom samma enhet var ett medvetet val eftersom vi ville undersöka ett ledarskap som 
styrs under samma förutsättningar. 
 
Vårt intresse för stress väcktes då det är ett samhällsproblem som växer. Att inrikta sig på chefer 
var ett beslut vi tog eftersom vi alltid haft intresse för ledarskap, samt går en utbildning som 
inriktar sig på ledarskap. I våra sökningar i vetenskapliga databaser har vi stött på artiklar relaterat 
till socialarbetare, medarbetare och stress. Vi hade däremot svårare att finna artiklar som enbart 
inriktar sig på stress på chefsnivå, som inte handlade om dennes närmaste chef. Vidare fann vi att 
en majoritet av artiklarna rörde hälso- och sjukvården. Vi har valt att använda oss av de artiklar 
ändå eftersom vi anser att både hälso- och sjukvården som det sociala arbetet i grunden handlar 
om att ge vård till utsatta människor i samhället.

 
1.5 Disposition
Uppsatsen kommer först presentera koppling till socialt arbete, följt av vår förförståelse inför 
ämnet stress kopplat till socialt arbete. Detta följs av ett kapitel med tidigare studier samt, av oss 
valda, teoretiska perspektiv. Sedan presenteras metoddelen där vi beskriver hur vi gått tillväga för 
att skriva arbetet och genomföra undersökningen. I anslutning till detta kapitel diskuterar vi också 
valda tillvägagångssätt och av oss valda metoder i en metoddiskussion. Resultatet presenteras 
sedan ihop med en analys, delvis för att undgå upprepningar, skapa en varierad läsning och för att 
vi finner metoden lämplig med hänsyn till tidsramar och sidantal. Resultatanalysen och 
resultatdiskussionen kommer analyseras och diskuteras med hjälp av modellerna KASAM och 
krav- kontroll och stöd (Antonovsky, 2005; Karasek & Theorell, 1990), samt tidigare forskning 
inom området. 
 

2. Respondenternas bakgrund 
 
Respondenterna i vår undersökning har arbetar som enhetschefer på socialförvaltningen allt 
mellan ett till strax under 20 år. Samtliga respondenter har en eftergymnasial utbildning, vad de 
studerat varierar dock. Endast en deltagare i vår undersökning har gått en högskoleutbildning 
inriktad mot socialt arbete. Det har inte framkommit några mönster i vår undersökning som tyder 
på att vilket slags utbildning individen har ger någon betydelse för hur respondenterna upplever 
eller hanterar stress. 
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Vi har i intervjuerna med deltagarna även frågat om deras arbetsuppgifter. Detta är för att vi som 
utför undersökningen vill omfatta arbetsuppgifter i vår studie, då vi vill se om några av de typiska 
momenten i arbetets vardag skapar stress. Enhetschefernas arbetsuppgifter innefattar bland annat 
att bemanna pass hos klienter, leda personalgrupper, hålla i samt deltaga i möten, svara på e-post, 
telefonsamtal och sms, arbeta med lagstiftning och ordningar samtidigt som de ska ha 
personalens och klientens bästa i tankarna, administrativa uppgifter och lägga scheman. 
Uppräknade arbetsuppgifter ger inte en fullständig bild av enhetschefernas arbetsuppgifter eller 
ansvarsområden. De är endast en sammanfattning av de arbetsuppgifter vi under intervjuerna 
med respondenterna blivit införstådda med förekommer i tjänsten.      
  

3. Tidigare forskning 

  
Detta kapitel tar upp tidigare forskning inom område stress. Vi presenterar fynd från tidigare 
utförda undersökningar, majoritet av studierna vi presenterar har kommit fram till att stress beror 
på olika faktorer som exempelvis hög arbetsbelastning, organisationskrav och bristande kontroll.  
Vidare presenteras de mest påtagliga effekterna till följd av stress, vilka   bland annat är 
sömnbesvär, oro, koncentrationssvårigheter och mag- och tarmbesvär. Forskning om stress 
kopplat till privatlivet är här inte presenterat då vi haft svårt att finna studier som utförts på 
området. Majoriteten av forskningen har använt sig av kvalitativa metoder där intervjuer används 
för insamling av  data. Ett fåtal undersökningar använde både kvalitativ och kvantitativ metoder. 
Vi har valt att ej specificera vilka undersökningar som använt sig av vilken metod då det inte har 
någon betydelse för vårt resultat eller resultatanalys.   
  

3.1  Två utgångspunkter 
Inom hälso- och sjukvården finns två utgångspunkter, den ena är det patogen och den andra är 
det salutogena perspektivet. Den patogena forskningen försöker förklara orsaker och 
orsakssamband till sjukdomens uppkomst och utveckling för att finna botemedel till redan 
uppkomna skador och sjukdomar (Tangen & Conrad, 2009). 
Den salutogena forskningen inriktar sig på att finna vad som främjar och skapar hälsa. Aaron 
Antonovsky skapade det salutogena synsättet då han inte tyckte att den patogena inriktningen var 
tillräcklig för att skildra hälsa. Antonovsky letade efter förklaringen till att somliga individer klarar 
livets motgångar bättre än andra. Han menade att det patogena och det salutogena synsätten 
tillsammans kunde skapa en djupare förståelse för människors hälsa och ohälsa (Tangen & 
Conrad, 2009).  
  
 
3.2  Ledarskapets betydelse och en ledares utmaningar 
Ledarskapet och dess resurser är två viktiga aspekt i förebyggande arbete mot stress (Pettersson 
& Hägerström, 2016; Skagert, 2010). En föränderlig värld kan göra människor osäkra och 
förvirrade. En ledare behöver vara tydlig i sina instruktioner och säker i sig själv för att 
medarbetarna ska kunna följa och känna trygghet till dem. För att leda krävs en vilja, kunskap och 
förståelse för vad ledarskapet går ut på, samt förmåga och mod (Hanson, 2015). En studie om 
stress visar liknande att god kommunikation motverkar stress eftersom det leder till klara besked 
och minimerar missförstånd som kan leda till dubbelarbete (Lornudd et.al, 2014). 
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Vad både Hanson (2015) och Önnevik (2010) är överens om är att en god ledare behöver intresse 
och kunskap om människan och hur vi fungerar. För bästa resultat ska ledaren se medarbetare ur 
ett individuellt perspektiv (Pettersson & Hägerström, 2016). Lloyd et. al (2002) menar att chefen 
kan skydda sina anställda från stress genom stöttning. Hayward (2010) säger att ett bra ledarskap 
minimerar stress och utbrändhet. Ledare ska engagera sig och vara medveten om hur en bra 
arbetsmiljö ser ut för att kunna minimera stressfaktorer (Hayward, 2010). En annan undersökning 
visar hur enhetschefers påverkan av arbetsmiljön är kopplat till aktivt arbete med handledning, 
samt chefernas kunskap och utbildning om stress. Samtliga respondenter förklarade att 
förebyggande arbete i fråga om stress borde prioriteras (Pettersson & Hägerström, 2016). 
Ledare inom socialt arbete kan skapa ett hälsosamt arbetsklimat och minska stressfaktorer genom 
att lyfta fram ett aktivt samarbete inom organisationen, samt utveckla ett system där chefer och 
socialarbetare har lika respekt och förståelse för varandras roller. Ett bra ledarskap innebär att 
ledaren blir medveten om att ens beslut påverkar andras liv samt miljön i närområdet (Reynolds, 
2010).  

3.3 Stressorer  
En stor del av hälsoforskningen idag bygger på forskning om stress och återhämtning. 
Stressforskning har kommit fram till att olika stressorer har betydelse för stressreaktioner och 
stressrelaterade sjukdomar. Tidspress är en vanlig stressor. Den nya tidens krav skapar inre 
konflikter då vi slits mellan förväntningar och krav från familj, arbete, vänner och 
fritidsaktiviteter. Arbetsstress är komplex och kan beskrivas som beroende av förhållande, 
kognitiva beteende och förmåga att hantera situationen. Arbetsstress uppkommer vanligen vid 
organisationsförändring, för höga/låga krav, otydlighet i arbetsuppgifter och ledning, för hög/låg 
arbetsbelastning eller brist på återhämtning (Tangen & Conrad, 2009). Flera undersökningar som 
genomförts har i likhet med ovan beskrivna symtom kommit fram till att höga arbetskrav är en 
faktor som orsakar stress (Cooper & Cartwright, 2002; Gibson, Ivancevich, Donnelly & 
Konopaske, 2006; Nelson & Quick, 2006; Wainwright & Calnan, 2002; Reynolds, 2010; Bergh, 
2004; Nelson & Quick, 2006). Andra stressorer kan vara beslutsfattande, en bristande kontroll 
över arbetet (Cooper et.al. 2006; Nelson et.al. 2006; Wainwright & Calnan, 2002), 
organisationskrav samt ledarskapsstil (Cooper et. al, 2002; Gibson et.al, 2006; Nelson et.al, 2006; 
Reynolds, 2010). Arbetsmiljöverket (2017) listar oklara förväntningar på arbetsinsatser, krävande 
kontakter med klienter, kunder, anhöriga med flera, samt krav som genereras av svåranvända IT-
system på faktorer vilka kan skapa stress. Andra signaler på hög arbetsbelastning och stress är 
övertidsarbete, att ta med arbete hem eller hoppar över raster eller luncher, hög arbetsintensitet 
under långa perioder, upplevelse av otillräcklighet, bristande motivation, nedstämdhet eller 
okunskap (AV, 2017). Blomberg et.al, (2015) genomförde en studie som undersökte 
arbetsrelaterad stress inom socialt arbete. De fann att socialarbetare med mindre erfaren 
het, hög arbetsbelastning var de som hade en större risk för stress som leder till utbrändhet 
(Blomberg et.al, 2015). Dålig relation mellan kollegor, klagomål över den höga 
arbetsbelastningen, att ständigt befinna sig i situationer där prioriteringsfrågor och hängivenhet 
konkurrerar med varandra, samt hög personalomsättning (Bergh, 2004; Nelson & Quick, 2006) 
och konflikter är ytterligare stressorer (Åhlin, 2015). I en organisation med en hälsosam 
arbetsmiljö känner socialarbetare istället arbetstillfredsställelse, en hög nivå av moral, en god 
kommunikation i alla led, bra samarbete med arbetskollegor, ömsesidig respek för varandra samt 
en låg personalomsättning (April, MacDonald & Vriesendorp, 2000; Cooper & Cartwright, 2002; 
Weinbach 2003).  
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3.3.1  Stessreaktioner och resultat av stress 
När stressor sporrar oss att anstränga oss och vara skärpta upplever vi positiv stress. Löser vi ett 
problem och samtidigt lär oss något nytt och insiktsfullt kan stressupplevelser bidra till positiva 
effekter som ökad självmedvetenhet. Det finns däremot en risk att situationen, där positiv stress 
upplevs, övergår i negativ stress då ingen tid för återhämtning finns. Det är därför viktigt att lära 
sig hantera stressen. I en stressad situation uppkommer fysiologiska reaktioner i kroppen, 
reaktioner som ska hjälpa människor att fly trots smärta. Kroppen mobiliserar energi till fysisk 
aktivitet, medan andra fysiska funktioner som matsmältningen och tankeverksamhet dämpas. 
Reaktionerna vid akut stress medför ingen fara och är livsnödvändiga för att undkomma fara, är 
stressen däremot långvarig kan stressreaktionerna leda till ohälsa. Vanligaste följderna av 
långvarig stress är huvudvärk och migrän, förkylning, och utbrändhet (Tangen & Conrad, 2009).  
Människor inom socialt arbete har en högre nivå av stress idag än tidigare visar en undersökning 
om stress och utbrändhet inom äldrevården (Åhlin, 2015). Psykiska nivåer av arbetsrelaterad 
stress visar sig i form av oro och huvudvärk. Psykologiska nivåer av stress kan framträda i form 
av känslor av frustration, depression, eller dålig självbild. Även beteendet påverkas av 
arbetsrelaterad stress i form av aggressioner, att personen siktar för högt eller att kontakten med 
andra människor påverkas (Reynolds, 2010; Ross & Altmaier, 1994; Wainwright & Calnan, 2002). 
Psykosomatiska symptom till följd av stress är värk, sömnbesvär, mag- och tarmbesvär (AV, 
2017). 

En studie om stress hos kvinnor visade att arbetsrelaterad stress var den vanligaste faktorn till 
långtidssjukskrivningar. Samtidigt svarade hälften av kvinnorna att de upplevde trötthet nästan 
varje dag (Holmgren, Fjällström Lundgren & Hensing, 2010). Arbetsrelaterad stress är både ett 
organisatoriskt- och ett individuellt problem. Stress kan leda till utbrändhet som i sin tur leder till 
sjukskrivning och då blir ett organisatoriskt och individuellt problem (Hannigan, Edwards & 
Burnard, 2004). Den första dimensionen av utbrändhet är emotionell utmattning, 
personlighetsförändringar andra och minskad personlig prestation   tredje och sista steget. har 
många olika ursprung. Bakomliggande orsaker är hög arbetsbelastning, roll konflikter, orealistiska 
personliga förväntningar och en brist på effektiva stresshanteringsverktyg (Zopiatis & Constanti, 
2009). En studie om stress och utbrändhet inom socialt arbete visar att det ofta saknas 
förebyggande insatser samt utvärdering om stress och dess effekter (Hannigan, Edwards & 
Burnard, 2004). Arbetsmiljöverket (2017) presenterar en undersökning som visar vilka fysiska, 
psykiska och psykologiska konsekvenser som följer av stress. Nedan presenteras en del av 
resultatet. 
  
Tabell 1.1 Reaktioner och konsekvenser av stress (Arbetsmiljöverket, 2017).     
  
Fysiska reaktioner                  Psykiska reaktioner          Beteende och tankemässiga konsekvenser 

  
  
Siffror från statistiska centralbyrån visar samtidigt att antalet människor som upplever stress 
orsakat av arbetet ökat mellan 2012 och 2014 (Statistiska Centralbyrån, 2014).  

Hjärtklappning Oro, rastlöshet, ångest Minska kreativitet och flexibilitet

Muskelspänningar Koncentrationssvårigheter Sämre problemlösningsförmåga

Försämrat immunförsvar Sömnsvårigheter Förhastade beslut
 

!  7



  
Figur 1.2 Andel kvinnor och män som upplevt besvär orsakade av arbetet under det senaste året, år 1998–2014 
(Statistiska Centralbyrån, 2014). 

 "  

3.4 Hanteringsstrategier 
Världen omkring oss byggs upp av våra sinnesintryck, vad jag känner, ser, luktar, hör och så 
vidare. Det betyder att alla har egna tolkningar av den yttre världen. På så vis är det också möjligt 
att samma situation kan uppfattas olika av olika människor, det beror dels på livssituation och 
livserfarenhet. Vi tolkar den givna situationen på några sekunder. Är situationen hotfull och vad 
gör jag då ? Frågan är beroende av de handlingsalternativ som finns att tillgå hos individen själv. 
Står vi inför ett problem börjar vi omedelbart, antingen medvetet eller omedvetet, hantera 
situationen. Finns det inte rätt verktyg eller hanteringsalternativ att ta till blir stressen ofta hög 
(Tangen & Conrad, 2009). Lazarus (1999) har utvecklat copingbegreppet. Han menar att en 
människa kan uppfatta en situation som stressfull, eller till och med hotfull. Det leder till att vi 
omgående börjar bearbeta situationen. Copingstrategierna delas upp i den problemfokuserade- 
och den emotionellt fokuserade strategin. Den problemfokuserade strategin går ut på att 
människan löser problemet genom att identifiera stressorer och bearbetar problemet. Genom att 
individen fokuserar på problemet reduceras stressen. Den emotionella strategin går ut på att 
individen bearbetar sina känslor istället för att ta tag i problemet. På så vis kan personen uppleva 
känslor av förnekelse, optimism, undvikande, önsketänkande, humor och/eller isolering (Lazarus, 
1999). 
  
I en forskning med syfte att undersöka arbetsmiljön undersökte man hälsan och det individuella 
ledarskapet hos enhetschefer. Resultatet visar att organisatoriskt socialt stöd är viktigt för både 
medarbetare och chefer. Man såg också att organisationens resurser som exempelvis friskvård 
sällan utnyttjades av cheferna (Lundqvist, 2013). Arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress 
genom organisatoriska åtgärder. Det kan handla om att öka resurserna för att utföra arbetet eller 
minska kraven i arbetet. Att arbetsgivaren är tydlig när det gäller verksamhetsmål och arbetskrav 
kan förhindra belastningar som är kopplade till otydlighet, och arbetstagarna slipper då 
extraarbete. Arbetsbelastningen kan minskas genom att fler hjälps åt med en arbetsuppgift eller 
att öka bemanningen. Det går även att ta bort vissa arbetsuppgifter eller skjuta upp deadlines. 
Stöd med att prioritera ger förutsättningar för att kunna minska arbetsmängden när det behövs 
(AV, 2017). 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4. Centrala vetenskapsteoretiska perspektiv och utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att presentera två teoretiska modeller som vi kommer ha som 
utgångspunkt i resultatanalysen. Modellerna kommer att användas för att tolka och analysera 
resultatet av våra kvalitativa intervjuer. Vi har valt Antonovskys KASAM då den handlar om hälsa 
på arbetsplatsen och hur ohälsa motverkas. Antonovsky lägger fokus på frisktal istället för sjuktal 
(Antonovsky, 2005). Den andra teoretiska utgångspunkt i arbetet är Karasek och Theorell´s 
modell krav- stöd och kontroll. Vi valde modellen eftersom den bland annat handlar om att vi 
med rätt arbetssätt kan arbeta under hög arbetsbelastning. Vi har letat vetenskapsteorier och fann 
att studier om stress använde sig av dessa två teorier ovan. Vi önskade från starten att inte 
använda någon av teorierna av den anledningen att vi fann att de används flitigt i arbeten. Vi 
kunde inte finna någon vi tyckte passade bättre till stress så i första skedet tänkte vi använda oss 
av KASAM och ett ledarskapsperspektiv. Dock kunde vi inte finna något ledarskapsperspektiv vi 
ansåg passa bättre än krav- kontroll och stöd modellen. 
  

4.1 KASAM 
Aaron Antonovsky (2005) är en förespråkare till det salutogena forskning och forskning som 
fokuserar på frisktal. Genom hans forskning skapades begreppet KASAM-   känslan av 
sammanhang (Antonovsky, 2005). Begreppet KASAM har tre centrala komponenter, 
begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Att ha höga värden i alla tre centrala 
komponenterna genererar en hög KASAM. Modellen tar hänsyn till vad för resurser som finns 
och krävs för att kunna möta krav individen ställs inför. Kraven det talas om är utmaningar, värda 
investeringar och engagemang.  
  
En hög KASAM bidrar till att vi förhåller oss bättre till hälsa, medan en låg KASAM visas ha 
negativ effekt av känslan till välbefinnande. En låg KASAM har samtidigt samband till psykisk 
ohälsa (Antonovsky, 2005). Antonovsky menar att känslan av sammanhang bestämmer i vilken 
mån individen kan hantera stress och situationer det medför. De tre huvudkomponenterna 
indikerar i hur KASAM avspeglas (Antonovsky, 2005). Nedan följer en beskrivning av vad de 
olika komponenterna innehåller och hur de kan påverka individens KASAM. Begriplighet handlar 
om hur en individ upplever händelser i livet och hur de handskas med dem. Har en individ en 
hög bekriplighetsfaktor kan hen förstå verkligheten på ett bättre sätt. En individ med hög 
begriplighet kan förstå livets olika prövningar även om de med negativ påverkan, utan att i stor 
utsträckning påverkas negativt. Individen begriper, förstår och kan förklara dem. Hanterbarhet 
handlar om resurser och inom vilken mån individen finner sig ha resurser för att hantera de krav 
som ställs. Inräknat i begreppet resurser finns individens egna tillgångar. Även anhöriga, vänner 
och kollegors resurser är av vikt inom begreppet. Hanterbarheten är kopplad till känslan av 
kontroll och hur det kan påverka det dagliga händelserna. Hög hanterbarhet gör att individen 
känner att hen med eller utan hjälp klarar av de uppgifter eller påfrestningar som står framför 
individen. Meningsfullheten är kopplat till individens känsla av mening med livet, att individen kan 
se meningen med olika företeelser, samt finna meningen med att lägga ner tid och resurser på 
olika utmaningar. När individen ställs inför svåra upplevelser ser man dessa som en utmaning och 
inte ett hinder. Individen kan se en mening med allt och möter och tar sig igenom motgångar. 
Meningsfullheten är den stora motivations komponenten i KASAM (Antonovsky, 2005). 
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Individens KASAM förändras under livets gång. I ungdomen kommer flera olika aktörer med 
olika KASAM in i livet och den egna KASAM kan förändras. Osäkerhet som skapas av de olika 
aktörerna och dess olika syn på händelser kan bli förvirrande och leda till försämrad 
hanteringsförmåga. Antonovsky talar om hur individens KASAM kan påverka hur denne 
hanterar vad som sker i livet. En individ med hög KASAM kan se och välja en handling som 
gynnar individen, vilket gör att hen kan klara av specifika situationer. Att inneha en hög hantering 
i KASAM betyder att individen kan se vad som krävs, det kan innebära att individen vet när hen 
ska avvakta, respektive ta ställning i en fråga. En individ med hög KASAM inom hantering kan se 
stressorer som utmaningar och vända det negativa till det positiva. I vissa fall kan till och med en 
stressor bli hälsofrämjande då individen lyckas lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt. 
Medarbetare med hög KASAM lyckas bättre med hantering av olika stressorer än individer som 
har låga KASAM. Det går att träna upp sin KASAM genom att möta de stressorer man ställs 
inför och få en känsla av hur de på bästa sätt ska bemötas (Antonovsky, 2005).  

4.2 Krav- kontroll och stöd 
Modellen krav- kontroll och stöd utvecklades av Karasek och Theorell (1990) är en teori som 
vanligen brukar användas i analyser av stress (Prevent, 2015). Krav, kontroll och stöd är de tre 
komponenterna som modellen utgår ifrån (Karasek & Theorell, 1990). Den första komponenten 
krav hanterar exempelvis deadlines och produktivitetskrav, samt hur många rapporter som ska var 
färdiga under en veckas tid. Dessa har en yttre påverkan på stress. De psykologiska kraven delas 
in i kognitiv, kvalitativ och kvantitativa och emotionella. Karasek och Theorell (1990) lägger en 
betoning på den mentala arbetsbelastningen som går hand i hand med hur mycket mental kraft 
arbetet kräver.  

Kontroll är den andra komponenten och innefattar exempelvis handlingsutrymme, inom vilken 
utsträckning får och kan individen fatta beslut? Tillsammans ger de kontroll över olika situationer 
samt kraven som ställs på individen. Brist inom kontroll kan vara brist på utbildning och 
instruktioner av hur olika uppgifter skall genomföras, men även svåra data system, samt vad som 
förväntas av individen. Känslan av kontroll är en viktig aspekt inom känslan av stress. Är känslan 
av kontroll låg ökar stressen eftersom situationen eller arbetsuppgiften inte är förståelig (Karasek 
& Theorell, 1990). I kontroll finns fyra modeller som utgör lite eller mycket beslutsutrymme, med 
höga respektive låga krav. Effekten till de psykiska kraven handlar om vad organisationen bistår 
med för resurser, samt i vilken utsträckning individerna har möjligheterna att fatta beslut på egen 
hand (Karasek & Theorell, 1990). Kontrollen behöver inte ligga nära arbetsuppgiften utan delas 
in i kontroll i samt kontroll över. Kontroll i handlar om saker inom arbetet som ses som mindre 
uppgifter i jämförelse med kontroll över. Kontroll över handlar istället om exempelvis 
globalisering och internationell ekonomi (Karasek & Theorell, 1990).  

Kontroll handlar till stor del om stimulans i arbetet där Karasek och Theorell (1990) nämner 
kompetensförsörjning som en viktig aspekt i stimulans arbetet.  
  
Socialt stöd är också en faktor i modellen. Personer med stöd från framför allt närmaste chefen och 
arbetsgruppen har generellt en lägre stressnivå. En väl förankrad uppgift samt återkoppling hur 
uppgiften faktiskt löstes är exempel på stöd (Karasek & Theorell, 1990). Enligt modellen kan 
individer och arbetsgrupper klara av högt ställda krav utan att det påverkar hälsan och dess 
stressfaktorer. Detta kräver dock kontroll och stöd från samtliga inom arbetsgruppen. Samtidigt 
medför en icke fungerande arbetsgrupp ohälsa och stress med krav som bör vara hanterbara 
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(Prevent, 2015). Höga arbetskrav med liten kontroll och brist på socialt stöd är däremot den 
vanligaste orsaken till stress i arbetslivet (Karasek & Theorell, 1990).  

  

5. Metod 

I detta kapitel har vi redogjort för vägen fram till ett fullständigt arbete. Kapitlet är uppdelat i 
mindre delar, där varje underrubrik underlättar för läsaren genom att de snabbt kan finna vad de 
söker. Vi har presenterat vilken typ av undersökningsmetod vi valt att utföra, hur vi gjorde vårt 
urval, samt hur intervjuerna gått till. Vi kommer också skriva och diskutera om etiska dilemman, 
samt studiens trovärdighet. I avslutande delen följer en metoddiskussion där vi diskuterat för och 
nackdelar med de val vi har gjort under undersökningen.    

5.1 En kvalitativ undersökning 
En kvalitativ forskningsdesign utgör strukturen, styr och vägleder vår undersökning, det är också 
med hjälp av denna design vi presenterar hur vi analyserar vår data (Bryman, 2011). Vi har valt att 
göra en kvalitativ forskningsintervju för att vi vill förstå respondenternas syn på stress och få en 
djupare förståelse för medföljande reaktioner och effekter. Vårt arbete handlar om hur 
individerna upplever stress (Kvale & Brinkmann, 2009; Thurén, 2007). Vi valde en kvalitativ 
metod eftersom vi vill kunna fokusera på ord och upplevelser till skillnad från om vi valt en 
kvantitativ metod, då vi med hjälp av siffror sökt efter samband (Bryman, 2011). Vår intention 
med att välja enhetschefer som arbetar på ett och samma kontor grundar sig i att vi vill kunna 
jämföra upplevelser av stress hos människor som delar likadana förutsättningar. 

5.1.2 En studie med hermeneutisk ansats  
Vårt syfte med studien har varit att komma åt upplevelsen av stress, därför har vi valt en 
hermeneutisk ansats för att tolka våra intervjuer. Hermeneutiken kallas även tolkningslära då 
människors handlingar och agerande tolkas (Thurén, 2007; Watt Boolsen, 2007; Bryman, 2011). 
Varje del och helhet av en mening har betydelse inom hermeneutiken, orden och dess plats 
påverkar hur meningen tillslut tolkas. Hermeneutiska cirkeln menar att vi genom nytt vetande och 
ny kunskap tar utgångspunkt från en ny startpunkt (Holm Ingemann, 2016). Genom att vi varit 
pålästa om stress upplevde vi att vi fick en förförståelse i ämnet, en aspekt som också hjälpt oss 
att senare tolka vår insamlade data. Vi kunde också koppla ihop vad som sades under intervjuerna 
med vår förkunskap, samt lättare göra kopplingar mellan vad de olika respondenterna talade om. 
Med hjälp av kunskapen i den hermeneutiska cirkeln har vi skrivit vårt syfte och frågeställningar, 
samt frågorna i intervjuguiden (Thurén, 2010).  
 
5.2 Tillvägagångssätt 
Vi har utgått från det induktiva arbetssättet när vi gjort vår undersökning. Genom ett induktivt 
arbetssätt har vi analyserat och dragit slutsatser. Vi har använt data som utgångspunkt i vår 
arbetsprocess och utefter den formulerar en teori. Inom induktionen finns ingen absolut sanning, 
teorier är till för att ifrågasättas och finna ny fakta, något vi strävat efter genom att samla in 
upplevelser från respondenterna (Watt Boolsen, 2007). Syftet med vår studie har varit att fånga 
upplevelsen och den individuella i synen av stress. Därav såg vi intervjuer som bästa metod för att 
finna svar på våra frågor. Vi har totalt intervjuat sex enhetschefer som arbetar på en enheten på 
socialförvaltningen i södra Sverige. Urvalet är gjort från en enhet som arbetar med lagen om stöd 
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och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi har i denna studie valt att inte utgå från LSS då 
vi valt att fokusera på ledarskapet i sig och inte på ledarskap i förhållande till den specifika enhet 
eller avdelning individerna i undersökningen arbetar på. I metoddiskussionen diskuterar vi 
eventuell inverkan på studien.  
  
Hur vi kom i kontakt med respondenterna presenteras i kapitlet nedan. När vi träffade 
enhetscheferna första gången gjorde vi en kort presentation av vår undersökning och frågade om 
de var intresserad av att medverka i vår studie. Vi informerade vid detta tillfälle kort om syftet 
med undersökningen, samt att intervjuerna skulle ta cirka en timme (Trost, 2010). Varje 
enhetschef  fick vid detta tillfälle ett utskrivet missivbrev (se bilaga 1) som vidare förklarade 
undersökningen, vad det betyder att deltaga, samt våra kontaktuppgifter. Eftersom frågorna vi 
ämnade ställa under intervjuerna var efterfrågade lämnade vi även en intervjuguide till var 
respondent, (se bilaga 2). Intervjuguiden och dess upplägg är presenterat i kapitlet nedan.  
  
Förmågan att producera data av kvalitet i resultatet har byggt på våra färdigheter att ställa frågor 
och föra intervjun. För att kunna ställa frågor och följdfrågor ansåg vi det därför viktigt att ha 
kunskap om ämnesområdet stress innan vi påbörjade intervjuerna. För att finna tidigare 
forskning i ämnet har vi sökt vetenskapliga artiklar i skolans databaser. Databaserna vi använt oss 
av är bland annat Social Service abstract, Chinal och avhandlingar.se. I alla sökningar har stress 
varit det primära sökordet, kombinerat med managament, leadership, samt social worker. 
Artiklarna vi fick fram har ökat våra kunskaper om stress samt vilka frågor som varit viktiga för 
vårt syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
  
Vi har valt att göra en resultatanalys, vi har presenterat resultaten från vår undersökning och i 
anslutning till detta analyserat texten med resultat från tidigare forskning, som i likhet med vår 
studie kommit fram till liknande resultat. Vi har också i resultatanalysen vävt in modellerna 
KASAM och krav-kontroll modellerna, för att genom dessa analysera och tolka våra egna 
resultat. Att integrera analysen i resultatet minimerar även upprepningar i arbetet (Bryman, 2011). 
Watt Boolsen (2007) skriver att kvalitativa analyser ibland ifrågasätts då det är svårt att 
generalisera, samt att det är svårt att göra om undersökningen. Vi har höjt kvaliteten på 
undersökningen genom noggrann dokumentation av tillvägagångssätten, vilket även höjt 
trovärdigheten i slutresultatet. Vi har också reflekterat kritiskt över datan vi samlat in och 
diskuterat dess trovärdighet något vi presenterar i resultatdiskussionen (Watt Boolsen, 2007) 
 
 
5.2.1 Urval  
Hur stort urvalet ska vara i en kvalitativ undersökning beror bland annat på tidsramen för 
undersökningen (Bryman, 2011). Trost (2010) rekommenderar att urvalet i ett arbete som är 
mellan 10-20 veckor innefattar mellan fyra till åtta personer. Det är att föredra färre väl utförda 
intervjuer framför högre antal intervjuer med sämre kvalitet (Trost, 2010). Innan vi började skriva 
vårt arbetet gjorde vi urvalet till undersökningen. Vi startade urvalet med fem respondenter. 
Första veckan hade vi bokat in tre av intervjuerna. Veckan efter bokade vi in ytterligare två 
intervjuer. Vi märkte när vi påbörjade insamlingen av data att vi hade för lite material för 
jämförelse. Av den anledningen valde vi efter den fjärde intervjun att boka in ytterligare en 
intervju (Trost, 2010). Det slutliga urvalet består således av sex enhetschefer på en enhet inom 
socialförvaltningen i södra Sverige. Vi fick kännedom om respondenterna genom en gemensam 
kontakt som tidigare arbetat på samma avdelning som enhetscheferna. Vi tog därför personlig 
kontakt med fem av enhetscheferna. Den sjätte respondenten kontaktade vi via mail. Samtliga av 
de tillfrågade enhetscheferna svarade ja på att delta i vår undersökning. Vi har använt oss av ett 
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bekvämlighetsurval för att få ett strategiskt urval. Det innebär att vi inkluderat personer vi ansett 
passa i vår studie (Trost, 2010). Alla respondenter valde själva tid och plats för intervjuerna. Det 
medför att fem av intervjuerna efter önskemål hölls på respektives kontor och arbetsplats, medan 
en intervju hölls på stadsbiblioteket i staden som intervjuerna utfördes i.  
 

5.2.2 Genomförande av intervjuer 
För flexibilitet har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Respondenterna har haft stor frihet över hur svaren utformas och i vilken ordning frågorna 
besvarats. Designen har även gett oss friheten att röra oss fram och tillbaka mellan frågorna 
(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 2) med de frågor 
som vi fann intressanta att finna svar på och utgick under intervjuerna efter dessa (Bryman, 
2011). Vi har använt oss av uppföljningsfrågor när vi önskat att informanten utvecklar sin 
tankegång och upplevelse (Bryman, 2011). Under intervjuerna har vi haft fokus vid att ställa 
frågorna på ett vänligt sätt för att få respondenten att känna sig trygga. Vi har även varit noga 
med att lyssna klart på respondenternas berättelse innan vi gått vidare till nästa fråga (Eriksson- 
Zetterquist & Ahrne, 2011). Samtliga intervjuer tog en timme att genomföra. Innan intervjuerna 
började inhämtade vi godkännande från informanten att bli inspelad (Kvale & Brinkmann, 2009). 
En av respondenterna avstod vid detta tillfälle från att spelas in. Intervjun tog med denna 
anledning lite längre tid, eftersom en av oss transkriberade intervjun allteftersom det pågick. I 
metoddiskussionen diskuterar vi kring eventuell inverkan på vårt resultat. Vi medverkade båda två 
vid samtliga intervjuer. En av oss har hållit i intervjun, medan den andra observerat, samt 
antecknat.   

5.3 Analysmetod 
För att skapa ett sammanhållet ramverk som ger stadga åt tolkningen av datan har vi valt att 
använda oss av tematisk analys (Bryman, 2011). I inledningen presenteras problemfrågor som vi 
utgått från när vi tolkat och analyserat datan. Efter intervjuerna genomförts har vi skrivit ut 
intervjuerna. Fem av de sex intervjuerna har spelats in och transkriberas vilket har underlättat en 
noggrann analys (Bryman 2011). Endast fem av intervjuer spelades in eftersom en av 
respondenterna avböjde att bli inspelad. En av oss förde intervju och den andra antecknade. 
Direkt efter intervjun analyserade vi materialet tillsammans vilket gjorde att vi fann intervjun 
användbar.  Två av våra respondenter önskade att ej bli citerade eftersom de vill minimera risken 
att bli igenkända av kollegor och chefer. Intervjuerna har transkriberats som vanligt och vi har 
kunnat använda oss av dem i resultatanalysen. I metoddiskussionen har vi diskuterat eventuell 
inverkan på vårt arbete. Vi transkriberade två och en halv intervjuer var, varefter vi skrev ut 
transkriberingarna och färgkodade teman som vi ville att arbetet skulle följa och diskutera. Vi har 
tillsammans gått igenom en av utskrifterna för att finna mönster, likheter och skillnader mellan 
intervjuerna. Resterande fyra transkriberingar delade vi upp för att göra enskilt. Innan 
sammanställningen har vi sedan tittat på dem tillsammans för att undvika att något av värde 
försvunnit i tolkningen. Efter att ha jämfört intervjuerna har vi kategoriserat dem och 
sammanställt likvärdiga delar från de olika intervjuerna. Genom metoden ville vi kunna urskilja 
teman att utgå från i vår analys, i enlighet med tematisk analys (Bryman, 2011). Efter att vi 
sammanställt intervjuerna fann vi att vi saknade somliga frågor från några av respondenterna. Vi 
har därför skickat ut mail med följdfrågor till fyra av respondenterna, men endast fått svar av två 
av dem. 
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5.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten i denna studie har visats genom att se över fyra olika steg, trovärdighet, 
tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet enligt Lincoln och Guba (Denscombe, 2009). I 
trovärdigheten är frågan i hur stor utsträckning den kvalitativa forskningen är träffsäker. Lincoln och 
Guba anser att det inte finns en absolut trovärdighet inom den kvalitativa forskningen eftersom 
studien handlar om upplevelsen och det kan förändras. De menar dock att det finns sätt att visa 
på en rimlig sannolikhet (Denscombe, 2009). Det vi önskade göra för ökad trovärdigheten i vår 
undersökning är att använda oss av respondentvalidering (Denscombe, 2009). Respondentvalidering 
betyder att forskaren återkommer till respondenterna med den fullständiga studien. Vi skickade 
ut vårt arbete till samtliga respondenter för återkoppling innan publicering. Vi fick dock inget 
svart och tolkade det som att vi framställt resultatet som respondenterna önskat. Vi har vidare 
använt oss av de utskrivna transkriberingarna för att ingående granska datan. I en kvalitativ studie 
handlar datan om hur forskaren tolkar den insamlade datan (Denscombe, 2009). Eftersom vi 
genom hela processen varit två som tolkat har vi kritiskt diskuterat datan mellan oss. En av 
respondenterna talade mycket om positiv stress, däremot kunde vi efter att ingående granskat 
transkriberingen från denna intervju se mönster som tydde på negativ stress. Något vi inte under 
intervjuns gång uppfattat. Hade vi inte kritiskt granskat transkriberingarna hade de lett till att 
resultatet vinklats på de sätt som vi först uppfattade intervjun, i en rent positiv anda. Pålitligheten 
ifrågasätter huruvida olika forskare skulle komma fram till samma slutsats. Lincoln och Guba 
menar att olika forskare kan komma fram till liknande slutsater genom att läsaren kan följa varje 
steg via noggrann dokumentation (Denscombe, 2009). Detta har under vår studie skett via stegvis 
dokumentation och redovisning av tankar och tankesätt. Genom att vår studie kan användas på 
andra chefer inom olika organisationer kan vår kvalitativa studie i viss mån bli överförbar 
(Denscombe, 2009). Eftersom stress är individuellt ger det en bra förutsättning för att utgå från 
vårt syfte och använda våra frågeställningar i en ny undersökning. Vårt syfte tillåter en stor 
öppenhet och riktar sig till chefer i allmänhet. Att vi valt att studera chefer inom socialt arbete är 
inget hinder för att undersökningen skulle kunna användas på chefer inom andra områden. Vi är 
samtidigt medvetna om att varje specifik studie hade blivit annorlunda eftersom stress är en 
individuell definitionsfråga samt varje arbetsplats har olika resurser att tillgå. Objektivitet handlar 
om den kvalitativa datan och hur den är opåverkad av hur forskaren tolkar den. Dock finns det 
ingen kvalitativ forskning som kan vara helt objektiv eftersom forskaren eller forskarna behöver 
tolka resultatet. Viktigt att tänka på i en kvalitativ studie är att inte använda sig av egna 
värderingar och vara objektiv i den mån det är möjligt (Denscombe, 2009). Genom att vi har varit 
två som närvarat under intervjuerna samt tolkat och analyserat den insamlade datan anser vi att 
objektiviteten stärks.  
  

5.5 Etiska överväganden 
Forskningen har idag en viktig position i samhället. Kraven på god vetenskaplig kvalitet innebär 
att vi som genomför en forskningsstudie tillför ny kunskap, tillkännager tidigare okända 
förhållanden eller ser på tidigare kända företeelser eller relationer genom nya perspektiv och 
synvinklar. Stora krav ställs också på oss i detta arbete i form av etiska riktlinjer. En viktig del i 
forskningsetik handlar om hur personer som medverkar i vetenskapliga undersökningar bör 
behandlas (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011).  
  
Det grundläggande individskyddskravet delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att det under en 
forskningsintervju uppstår etiska problem eftersom det blir problematiskt att forska om privata 
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liv. Därför har vi redan från början betrakta etiska frågor och eventuella svårigheter kring dessa. 
De etiska riktlinjerna och eventuella etiska svårigheter är värderingar som sedan varit i våra tankar 
genom hela uppsatsen. I ett första skede har vi inhämtat respondenternas samtycke till att delta i 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan påbörjad undersökningen har vi använt oss 
av informationskravet som enligt Bryman (2011) är den första principen att följa. Samtliga 
deltagare blev informerade om studiens syfte, samt om att deras deltagande är frivilligt och att det 
när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Bryman, 2011). Samtliga deltagarna har bestämt 
över sin medverkan, samt fått informationen att de får avböja från eventuella frågor de av någon 
anledning inte vill svara på (Wikström, 2009). Vi har också låtit deltagarna själva avgöra om de vill 
bli inspelade under intervjun. Den andra principen Bryman (2011) anlägger är samtyckeskravet 
som menar att respondenterna skall skriva en blankett för samtycke. Detta skedde inte med en 
underskrift, utan genom muntlig överenskommelse. Den tredje principen är 
konfidentialitetskravet som syftar till respondenternas anonymitet. Vi har övervägt de 
konsekvenser som till följd av studien kan drabba deltagarna. I denna studien var konfideliteten 
en av de viktigaste aspekten (Bryman, 2011). Samtliga som deltar i undersökningen har därför 
getts fiktiva namn, vi har även valt att använda könsneutrala namn på grund av risken att 
identifieras. Dessutom har de uppgifter som kan identifiera avdelningen och kommunen ändrats. 
Vi är också medvetna om att vår analys av resultaten i studien skulle kunna uppfattas stötande för 
deltagarna i den mån att de inte håller med om våra slutsatser.  Den fjärde och sista principen, 
nyttjandekravet, har även den varit av stor vikt i vårt arbete. Principen behandlar hantering av 
 personuppgifter rörande deltagarna. Vi har förvarat respondenternas personliga uppgifter och 
inspelningar så att obehöriga inte kommer åt dem. Vi har vidare ej skrivit ut deltagarnas namn 
eller namn de använt under intervjun i transkriberingarna. Vi har informerat samtliga 
undersökningspersoner om att alla insamlade uppgifter endast kommer användas i 
forskningssyfte. Efter arbetet färdigställts kommer även inspelningarna raderas  (Bryman, 2011).   
      

5.6 Metoddiskussion  
Genom att vi är två personer som genomför och tolkar intervjuerna och intervjusvaren anser vi 
att tillförlitligheten ökar då vi bidrar med två olika synvinklar och förförståelse. Det medför att 
tolkningen under och efter en intervju blir säkrare (Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt fall såg vi 
det som en fördel att båda närvarade under intervjun eftersom vi är oerfarna intervjuare. Vi har i 
efterhand inte sett att det funnits någon anledning att vi skulle lagt om upplägget på hur 
intervjuerna genomfördes. Vi upptäckte varken innan eller efter intervjuerna några motsättningar 
eller tecken på att vi borde agerat annorlunda. Däremot är vi är medvetna om att det är svårt för 
oss att se situationen från de intervjuades sida, likaså uppleva vad de känner i sammanhanget. Det 
har visats en fördel att vi spelat in intervjuerna med två inspelningsapparater. Vid en av 
intervjuerna hade en av maskinerna hamnat i läget paus och en del av intervjun försvann. 
Eftersom vi hade två källor vi spelat in med innebar det att vi inte förlorade något material. Efter 
varje intervjuer lärde vi oss också vilka frågor och följdfrågor som genererade intressantast eller 
mest öppna svar (Trost, 2010). Detta ledde till att vi fick in mycket material vi inte tänkt på från 
start. När vi gick igenom transkriberingarna fann vi att vi saknade vissa svar från fyra 
respondenter. Vi mailade ut frågor som vi förbisett under de fyra intervjuerna till respektive 
respondent.  Vi mottog två av fyra svar. Det är i efterhand svårt för oss att säga om det påverkat 
vår studie att vi inte insamlat samtliga svar. Däremot var majoriteten av frågorna vi inte fick svar 
på av mindre betydelse för vårt resultat. Det fanns en fråga som handlade om effekterna av stress 
som vi hade velat få svar på för att kunna koppla samtliga respondenternas upplevelse av 
effekterna av stress till tidigare forskning. Frågan var däremot ledande då den innehöll ett antal 
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fysiska och psykiska följder av stress. Samtliga respondenter har i en öppen fråga, utöver denna, 
berättat om va de själva upplever som de påtagligaste effekterna.   
Vi har också funderat kring om de svar vi fått på mail blivit annorlunda om vi ställt frågan under 
intervjun. Vi kom fram till att svaren antagligen varit likartade, eftersom vi inte baserat vårt 
resultat på tonläge eller kroppsspråk (Trost, 2010).  

  
Intervjun som vi av hänsyn till respondenten inte spelade in kunde inte användas i 
resultatanalysen i lika stor utsträckning som övriga. En av oss skrev medan den andra förde 
intervjun, efteråt reflekterade och transkriberade vi tillsammans det vi kunde komma ihåg. Även 
här var det till fördel att båda var med under intervjun eftersom vi varit två personer som lyssnat 
och tolkat svaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi vet inte hur detta i slutresultatet 
påverkat vår undersökning. Vad vi märkte var däremot att vi båda lyssnade extra noga och hade 
lättare för att minnas vad som sagts direkt efter intervjun var färdig. Transkriberingen blev dock 
bara sex sidor vid detta tillfälle. Där ser vi en stor skillnad mot de andra transkriberingarna som 
blev mellan 15-20 sidor vardera. Vidare har vi av hänsyn till två respondenter inte citerat dem i 
vår resultatanalys. Det har inte gett någon inverkan på vårt slutresultat då vi har kunnat använda 
av oss vad de sagt i själva resultatet, däremot fanns det många citat som hade stärkt vår studie om 
vi hade kunnat använda dem (Bryman, 2011). Det faktum att vi inte kunnat citera två av 
respondenterna innebär också att delar av vår resultatanalys har presenterats utan citat. 
  
Vi lämnade innan intervjuerna ut intervjuguiden till samtliga respondenter efter ett önskemål. En 
intervjuguide mailade vi ut, tre lämnas personligen och två lades i respektive enhetschef  fack på 
arbetsplatsen. I efterhand upptäckte vi att en av respondenterna hade missat att hen fått frågorna 
utdelade, denna intervjun fann vi mer spontan och vi fick ut väldigt mycket av den. Hen pratade 
mer fritt och öppet om svaren, detta tror vi kan bero på att övriga var inlästa på specifika frågor 
och de inte utvecklade svaren utan att vi ställde följdfrågor (Trost, 2010).  Detta genererade 
frågan om hur de andra intervjuerna utformades om respondenterna ej haft tillfälle att förbereda 
sig. Eftersom endast en av respondenterna inte fått intervjuguiden till sig blir det svårt för oss att 
finna några sammanhang och dra slutsatser om svarsfrekvensen mellan de olika intervjuerna. 
  
Vi har också i efterhand reflekterat över vad vi fått resultat om vi använt oss av gruppintervjuer 
istället för enskilda. Vi är båda överens om att vi inte fått lika intressanta svar i den mening vi 
söker och hänvisar till Trost (2010) som skriver om att det lätt blir att en gruppintervju leds av 
social styrning. Vi tror likt Trost (2010) att intervjun hade vridits till att visa en kollektiv 
beskrivning av stress. Eftersom vi ville få individuella upplevelser av stress och även har en fråga 
som rör tidigare sjukskrivning anser vi i efterhand att vi valt rätt tillvägagångssätt för att hantera 
intervjuerna. Att vi valt att intervjua enhetschefer som arbetar på samma enhet har bidragit till att 
de har likadana resurser. Resultatet kanske hade blivit annorlunda om vi gjort urvalet från olika 
enheter där bemanningsstyrka, personal och resurser ser annorlunda ut. 

 
6. Resultatanalys  
I detta avsnitt presenteras resultatet från våra intervjuer tillsammans med en analys där vi vävt in 
presenterade teorier och tidigare forskning. Det betyder att vi i anslutning till resultatet har skrivit 
vad tidigare forskning menar om liknande fenomen, samt hur vi kan uppleva liknande situation 
genom de teorier som vi valt som för att analysera datan. Resultatet har vi valt att presentera 
genom att utgå från tre huvudteman som är en avspegling av våra frågeställningar vi presenterat i 
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arbetets syfte. Under varje tema har vi valt ut underrubriker som delar in huvudtemat. Av hänsyn 
till respondenterna har vi i valda delar inte skriva ut vem eller vilka som upplever eller säger vad. 
Vi har istället gjort en sammanställning av upplevelser som samtliga respondenterna har, eller i 
vissa fall skriva ut vad majoriteten respektive minoriteten av de intervjuade har för upplevelse. 
Eftersom specifika detaljer om respondenternas arbetsliv och upplevelser avslöjas vill göra det 
svårt att identifiera deltagarna genom att deras fiktiva namn upptäcks. De fiktiva namnen har 
endast nämnas då ett citat i resultatanalysen skrivits ut. Samtliga uppgifter som antal år i tjänst 
och utbildning har nämnts i kapitlet som presenterats efter avgränsningar längre upp i arbetet. 
Även i de avsnitt har vi valt att skriva ut uppgifterna om samtliga respondenter på ett sätt som 
hindrar läsaren från att koppla ihop individens verkliga namn med dess fiktiva. Vi har valt 
könsneutrala namn eftersom könet inte har någon påverkan på vårt arbete samt för att 
identifiering av varje individ återigen blir svårare. 
Fiktiva namn som vi tilldelat respondenterna är; Kim, Charlie, Lex, Alex, Paris och Robin.  
 
6.1 Upplevelsen av stress 
Respondenternas upplevelse av stress och utlösande faktorer individuella. En kollektiv 
uppfattning av stress är att de utlösande faktorerna respondenterna talar är liknande situationer. I 
många av frågorna delar respondenterna varandras upplevelse av känslan för eller om stress.  
 
 
6.1.1 Stress som tabubelagt ämne eller inte  
Några av respondenterna berättar att de varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress och 
att de idag inte arbetar heltid. En respondent berättar om upplevelsen hen har och menar att vi 
påverkas mer än vi tror av andra människor. Det påverkar oss personligen att vara i kontakt med 
människor som är stressande eller i riskzonen till att bli utbrända. Analys av detta påstående 
kopplas till hanterbarheten i KASAM som talar om hur människor i närområdet och deras 
resurser påverkar hur individen hanterar olika situationer (Antonovsky, 2005). En av 
respondenterna i vår undersökning upplever att stress idag fortfarande är väldigt tabubelagt. Hen 
belyser vikten av att tala om stress och vidare att samhället behöver få information om skillnader 
på utbrändhet till följd av stress och exempelvis psykiska sjukdomar. Hen upplever att okunskap i 
ämnet skapar fördomar och misstolkningar. Vem som helst skulle kunna bli stressad eller utbränd 
och hen poängterar vikten av att sådana fall inte handlar om psykiskt svaghet.  
En av de andra respondenterna talar om svårigheten att helt återhämta sig efter att blivit utbränd 
och säger att det ta tid att förstå vad som händer med kroppen och dig själv när du blir stressad. 
Respondenterna talar gemensamt om orklöshet som det tydligaste signalen och en tung effekt av 
ihållande stress. Stress kan leda till utbrändhet som i sin tur leder till sjukskrivning och på så sätt 
blir ett organisatoriskt och individuellt problem (Hannigan, Edwards & Burnard, 2004). I en 
undersökning som genomfördes för att kartlägga olika nivåer av långvarig stress beskrivs den 
tredje dimensionen av utbrändhet med minskad personlig prestation (Zopiatis & Constanti, 
2009).  
 
6.1.2 Återhämtning eller stress 
Många av respondenterna upplever månaderna innan sommaren och semestrarna som extra  
stressiga. Det är mycket att ordna med innan man kan ta semester. April till juni beskrivs som den 
period med högst arbetsbelastning under året. Respondenterna beskriver stress över 
nyrekrytering, beslut rörande ny personals kompetens och lämplighet då de ska arbeta och 
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fungera bra hos och med deras klienter. Bergh (2004) samt Nelson och Quick (2006) talat om 
personalomsättning som en stressor. Att rekrytera rätt är en process i sig, utbildning är en viktig 
komponent för att använda medarbetaren i det organisatoriska hjulet. Genom att analysera 
respondenternas upplevelser om den extra arbetsbelastningen inför sommaren genom modellen 
om krav och kontroll blir respondenternas känsla inför rekryteringen en aspekt som visar på 
minskad hanterbarhet (Karasek & Theorell, 1990). Arbetsstress uppkommer vanligen vid 
organisationsförändring, för höga krav (Tangen & Conrad, 2009), för hög arbetsintensitet under 
en längre tid (AV, 2017), samt vid beslutsfattande (Cooper et.al. 2006; Nelson et.al. 2006; 
Wainwright & Calnan, 2002:27).  
Innan sommaren genomgår organisationen, respondenterna arbetar på, varje år en förändring i 
form av ökad och tillkommande arbetsbelastning och arbetsuppgifter. Vidare upplever en av 
respondenterna att beslutsfattandet under denna perioden är extra påfrestande. Att se till Karasek 
och Theorell’s (1990) modell så menar de att samtliga medarbetare i en organisation bör ha makt 
att fatta beslut. Högt handlingsutrymme minimerar enligt modellen stressfaktorer (Karasek och 
Theorell, 1990). Respondenterna i undersökningen talar om ett begränsat handlingsutrymme. 
 Enligt modellen skapar respondenternas handlingsutrymme stress.  
  
En respondent förstod att stressen blivit ett problem när hen kom tillbaka till arbetet efter 
sommaren. Upplevelsen var att hen inte kunde slappna av under semestern eftersom det varit 
mycket att ordna innan ledigheten. När hen fick reda på att semesterplaneringen inte hållit fullt ut 
blev stressen för påtaglig. Detta blev den utlösande faktorn till en sjukskrivning.  
Respondenterna om minskade resurser inför sommaren eftersom det inte finns resurser till att ta 
in en extra enhetschef  för den som är på semester. AV (2017) menar att detta är ett 
organisatoriskt problem eftersom högre uppsatta inom organisationen skulle kunna sätta in 
tillräckligt med resurser i form av exempelvis personal och på så vis minimera stressen. Flera av 
respondenterna upplever att det är svårt att slappna av helt när de är lediga. Det är alltid något 
man glömt göra, kommer på vad som ska göra eller känslan av att bara hålla sig uppdaterad. 
Samtliga respondenter talar om att arbetet alltid finns med, somliga upplever det mer jobbigt än 
andra som istället ser det som en stund att reflektera och förbereda sig inför nästa arbetsdag. 
Detta tyder på att vissa respondenter besitter en högre grad hanterbarhet och meningsfullhet 
inom KASAM. Hanterbarheten handlar om kontroll som individer besitter och att finna 
kontrollen att inte utlösa tankarna till en stressande faktor. Även meningsfullheten kan analyseras 
inom aspekten med tankar på arbete under fritiden. Respondenterna som tänker på arbete på 
fritiden finner meningen med det och har alltså inte ont av det (Antonovsky, 2005). 
Respondenterna beskriver skillnaden mellan att vara ledig under sommaren och en dag. På 
semestern är det kollegorna som tar hand om det mest akuta ärendena för varandra under 
sommaren.       
  
...när jag vart ledig härifrån så har jag alltid ångest när jag ska komma tillbaka för man kommer få en sån 
smäll! Det är inte kul att komma tillbaka…  (Robin) 
  
Vad som beskrivs ovan tyder på en hög arbetsbelastning (Tangen & Conrad, 2009).  
Samtliga respondenter uttrycker att det är viktigt med miljöombyte under dagen för att hantera 
arbetsbelastning och stress. De belyser vikten av att komma ut i friska luften och röra på sig. 
Trots denna inställning så använde sig ingen av respondenterna förrän nyligen av friskvården som 
erbjuds på organisationen. De använde sig av friskvården en halvtimme i veckan då de tar en 
promenad ihop. Friskvården som respondenterna får utnyttja består av en betald timme i veckan 
att träna, promenera eller liknande. Flera av respondenterna upplevde att det inte fanns tid att 
avsätta från arbete under dagen. En minoritet av respondenterna uttryckte att det var stressande 
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att ta tid från arbetet till att träna. Att inte ha tid att ta ut sin friskvård tyder på tidsbrist och hög 
arbetsbelastning enligt Tangen & Conrad (2009) och är en källa till stress. Samtliga 
respondenterna har andning och positivt tänkande som metod för att samla nya krafter och möta 
nya utmaningar. Genom att tänka positivt och göra det som kan göras med de resurser de besitter 
leder till att öka sin KASAM (Antonovsky, 2005). Lunchrasten var viktig för samtliga 
respondenter, och det använde denna timmen för att återhämta sig. Respondenterna berättar om 
en arbetsbelastning som är överväldigande. Att arbeta övertid medför i längre utsträckning stress, 
samtidigt är all återhämtning viktig för att behålla balansen mellan ett hälsosamt tillstånd och 
utbrändhet (AV, 2017). Om respondenterna arbetar övertid allt för ofta utsätts de för stress. 

      
   

Eftersom man aldrig blir färdig så måste man ha en taktik. Jag skulle kunna  
sitta här dygnet runt men ändå aldrig bli färdig så någonstans måste man säga  
att nu är jag klar, nu åker jag hem!  (Robin) 

  
En metod respondenterna talar om för att minnas vad som ska göras under en dag är att 
anteckna saker. Att glömma bort saker nämns på listan över effekter av stress hos 
Arbetsmiljöverket (2017). Att respondera glömmer bort eller har svårt att minnas saker kan vara 
ett tecken på stress. En av respondenterna talar om val i livet i form av metod för att förebygga 
stress. Att välja vad som är bra för sig själv och finna vad man får energi av, samt att se 
arbetsuppgifter som utmaningar istället för problem och hinder. Antonovsky (2005) menar att 
känslan av sammanhang bestämmer i vilken mån individen kan hantera stress och situationer det 
medför. Att se problem som utmaningar istället för hinder tyder på hög hanterbarhet 
(Antonovsky, 2005). Genom att anlägga KASAM som synsätt visar att respondenten har hög 
känsla av sammanhang. Samma respondent talar även om brist på sömn till följd av sitt aktiva liv 
och viljan att hinna med “allt”. Nilsson (2017) skriver att sova för lite kan vara farligt för hälsan. 
Samtidigt skriver Stressforskningsinstitutet (2016) att sömn är den viktigaste källan till 
återhämtning. Även om respondenten väljer att göra vad som ger hen högre meningsfullhet leder 
det i slutändan till sömnbrist vilket kan påverka hälsan negativt och i längden leda till utbrändhet. 

6.1.3 Att finna stöd i medarbetarna  
Svaren om organisationen har bistått med någon utbildning eller kurs i stresshantering eller om 
hälsa varierar. Några av respondenterna nämner att det finns utbildningar, och att de är frivilligt. 
Några respondenter upplever att utbildningarna kan vara stressande eftersom det tar tid från 
arbetsdagen. Arbetsmiljöverket (2017) menar att okunskap leder till stress. Detta styrks av krav- 
modellen inom kontroll där Karasek och Theorell (1990) menar att utbildning krävs för att känna 
en kontroll i arbetet och på så vis minska stress (Karasek & Theorell, 1990). Att respondenterna 
känner att det inte har tid att gå på utbildningar tyder på hög arbetsbelastning (Tangen & Conrad, 
2009). Att ha stöd från sin chef  samt arbetslaget är av stor vikt enligt Karasek och Theorell’s 
(1990). Inom alla faktorer som ingår i krav- modellen nämns stödet från chefen, resurserna att 
klara av en viss uppgift och kontroll som viktiga aspekter för att klara av och lösa olika typer av 
uppgifter (Karasek & Theorell, 1990). I fråga om hur respondenterna hanterar arbetsbelastningen 
svarar en majoritet att medarbetarna som arbetar med likadana arbetsuppgifter är ett enormt 
stöd. De kan få stöttning av varandra, utbyta ideér och tankar, samt finna en förståelse till 
varandra, vilket ökar känslan av sammanhang. Reynolds (2010) kom i sin undersökning om stress 
fram till att ledare inom socialt arbete kan skapa ett hälsosamt arbetsklimat och minska 
stressfaktorer genom att lyfta fram ett aktivt samarbete inom organisationen. Genom att ur denna 
synvinkel analysera respondenternas trygghet i att kunna stötta varandra visar det på att 
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respondenterna på en gruppnivå aktivt arbetar med att reducera stress. Ses respondenternas 
upplevelse, av stöttning från medarbetarna, genom modellen KASAM tyder deras reflektioner på 
höjd hanterbarhet. Antonovsky (2005) skriver att vi påverkas av andras KASAM, genom att 
stötta varandra i arbetet så hjälper medarbetarna varandra att höja sitt KASAM. 
Arbetsmiljöverket (2007) skriver att ett sätt för organisationen att stötta de anställda och 
förebygga arbetsrelaterad stress är att öka resurserna eller minska kraven i arbetet, det kan till 
exempel handla om att öka bemanningen eller skära ner på arbetsuppgifter (AV, 2017). I en 
forskning med syfte att undersöka arbetsmiljön undersökte man hälsan och det individuella 
ledarskap hos enhetschefer. Resultatet visade att organisatoriskt socialt stöd är viktigt för både 
medarbetare och chefer (Lundqvist, 2013). 
  
Kollegorna kan också ha en negativ inverkan på varandra.  

  
Sen hänger det ju det ihop med kollegor som är stressade, dom hinner inte heller 
ta lunch så då tänker man ´äsh jag kan me skita i de, det är ändå ingen här´.  (Robin) 

  
Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är en av signalerna på hög arbetsbelastning och stress att man 
hoppar över raster eller lunch. Bristande kontroll över arbetet, som i fallet respondenten talar om 
gällande rasterna, brist på tid (Cooper, et.al. 2006; Nelson et.al. 2006; Wainwright & Calnan, 
2002:27), och tidspress är faktor som skapar stress och stressiga förhållande (Tangen & Conrad, 
2009). Beteende av att göra som andra gör ses genom modellen KASAM som en osäkerhet hos 
individen vilken skapas av olika aktörer och dess hanteringsförmåga. Det personliga KASAM kan 
genom åren se olika ut beroende på hur människorna i närheten påverkar varandra (Antonovsky, 
2005). 
  
  

6.1.4 Positiv stress och negativ stress 
Fem av sex respondenter upplever att det idag finns mer negativ än positiv stress i arbetet som 
enhetschef.  
  
… den stora delen är nog negativ stress skulle jag säga … tyvärr så är det ju sällan som  
allt bara fungerar som det ska … (Kim) 
  

  … den negativa först och främst tyvärr. (Paris) 
  
Respondenterna talar om upplevelsen av att stressen var mer positiv när man började arbeta som 
enhetschef, allt var spännande och nytt. Respondenterna talade om energikickar och positiva 
reaktioner då man klarat av att lösa en uppgift eller ett problem. I vissa fall kan en stressor bli 
hälsofrämjande då individen lyckas lösa en uppgift på ett tillfredsställande sätt. Medarbetare med 
hög KASAM lyckas bättre med hantering av olika stressorer än individer som har låga KASAM 
(Antonovsky, 2005). Att analysera den positiva stressen genom KASAM betyder att 
respondenterna har hög KASAM, i dett fall känsla av sammanhang och meningsfullhet. De klarar 
av att se vad problem de står inför skulle generera när de är lösta.  När stressor sporrar oss att 
anstränga oss och vara skärpta upplever vi positiv stress. Löser vi ett problem och samtidigt lär 
oss något nytt och insiktsfullt kan stressupplevelsen bidra till positiva effekter som ökad 
självmedvetenhet. Det finns däremot en risk att en situation där vi upplever positiv stress övergår 
i negativ stress eftersom vi lägger ner för mycket tid och inte återhämtar oss (Tangen & Conrad, 
2009). Däremot går det att träna upp sin KASAM genom att möta de stressorer man ställs inför 
och få en känsla av hur de på bästa sätt ska bemötas (Antonovsky, 2005). Respondenterna 
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tillägger att kroppen till slut säger ifrån och krafterna försvinner. En undersöknings som 
genomfördes för att undersöka stress närmare kom fram till att socialarbetare med mindre 
erfarenhet och hög arbetsbelastning var dem som hade en större risk att hamna i stress som leder 
till utbrändhet (Blomberg et.al, 2015). De respondenter som arbetat som enhetschefer inom LSS 
längst var de som gav uttryck för att ha lärt sig hur dennes egna kropp fungerar, samt lärt sig att 
identifiera signaler på stress.  

6.1.5 Organisationskrav 
Fem av sex respondenter upplever att det inte funnits någon gång under sina arbetsår då de 
arbetat så att de ligger i fas och inte har några arbetsuppgifter efter sig.  
  

Den dagen har inte kommit än … man skulle kunna sitta här dubbelt  
så mycket som man gör och ändå inte va klar. (Kim) 

  
Detta tyder på en hög arbetsbelastning enligt en rad tidigare forskning som genomförts (Cooper 
& Cartwright, 2002; Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske, 2006; Nelson & Quick, 2006; 
Wainwright & Calnan, 2002; Reynolds, 2010; Bergh, 2004; Nelson & Quick, 2006; Westerlund 
et.al. 2010). Att se upplevelsen av att aldrig vara klar med sitt arbete och hur det leder till en brist 
på kontroll återfinns inom hanterbarheten i KASAM. Hanterbarheten handlar om att en 
upplevelse är individuell och inom hanterbarheten går att läsa hur individer hanterar olika 
fenomen och situationer (Antonovsky, 2005). Genom att respondenterna upplever att 
arbetsuppgifterna aldrig tar slut tyder det enligt KASAM på låg hanterbarhet. Respondenterna 
känner inte att de klarar av arbetsbelastningen med de resurser som finns att tillhandahålla. 
  

...det är så svårt att hålla näsan över vattenytan, det är så mycket i denna organisationen som gör  
att man måste lösa det akuta hela tiden så man hinner aldrig jobba förebyggande. Det är ganska  
svårt att känna att man är ikapp för det är man aldrig här. (Robin) 

  
En stor anledning till stress ligger hos flera respondenter hos sig själva. Enligt Reynolds (2010) 
ses respondenternas betende om att vara högpresterande som en källa till stress. Upplevelse är att 
det kommer mycket krav och tryck uppifrån och nerifrån i organisationen, klienter, anhöriga, 
personal och chefer. Arbetsmiljöverket (2017) räknar upp ett antal faktorer som enskilt eller i 
kombination med andra faktorer bidrar till stress. Krävande kontakter med klienter, kunder och 
anhöriga i arbetet som enhetschef  skapar för respondenterna i grunden en mer eller mindre 
oundviklig stress i yrket (AV, 2017). Organisationskrav, samt hög arbetsbelastning kan också ge 
upphov till stress (Cooper, et. al. 2002; Gibson, et.al. 2006; Nelson et.al, 2006; Reynolds, 2010). 
Bergh (2004) och Nelson & Quick (2006) skriver samtidigt att ständigt befinna sig i situationer 
där olika förväntningar och förpliktelser konkurrerar med varandra leder till stress. Flera 
respondenter upplever att man är fast i mitten och det blir svårt att prioritera. Att befinna sig i 
situationer där arbetsuppgifter konkurrerar med varandra är något som skapar stress (Bergh, 
2004; Nelson & Quick, 2006). Att slitas mellan klienten, anställda, sin chef, samt akuta ärenden 
gör att respondenterna inte kan arbeta långsiktigt. Om enhetscheferna fått de förutsättningar som 
krav modellen utlyser från högre uppsatta hade de kunnat arbeta med en hög arbetsbelastning 
utan att det skulle påverka hälsan och stressfaktorer (Karasek & Theorell, 1990). 
Arbetsmiljöverket (2017) skriver att arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom 
organisatoriska åtgärder. Det kan handla om att öka resurserna för att utföra arbetet eller minska 
kraven i arbetet. Genom att analysera respondenternas upplevelse av att ha svårt att hinna med 
sitt arbete, ligger problemet på en organisatorisk nivå.   
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Man skulle ju vilja prioritera personalen … man har en deadline och man har inte hunnit  
med det under dagen för något har kommit emellan. Men deadlinen försvinner ju inte för de.  
Det finns ett datum det ska vara klart och det datumet kommer ändå. (Robin) 
  

Arbetsmiljöverket (2017) skriver också att arbetsgivaren kan skjuta upp deadlines för att 
underlätta arbetsbelastningen för sina medarbetare. Även ansvaret upplever många av 
respondenterna som en stressfaktor. Kulturen på organisationen beskrivs av respondenterna med 
att cheferna har yttersta och största ansvaret, ändå talas det om en kultur som är hierarkisk. Flera 
respondenter beskriver hur det kommer många direktiv uppifrån som man ska förhålla sig till 
samtidigt som man ska utföra sitt arbete på bästa sätt för att se till personal och klient. Beslut i 
organisationen fattas på högre nivåer först vilket leder till att enhetscheferna får en hög 
arbetsbelastning. Situationen respondenterna talar om leder till ett minskat handlingsutrymme 
enligt Kasasek &Theorel (1990). Att inte kunna fatta beslut leder i längre utsträckning till stress. 
Att samtliga medarbetare i en organisation har handlingsutrymme, kontroll, samt befogenhet att 
fatta beslut är grunden för att få positiva effekterna av en psykologisk krav modell (Karasek & 
Theorell, 1990). Flera av respondenterna beskriver också de insatser man ska besluta om som en 
stress och syftar på att man arbetar mot människor i behov av stöd och service, vilket i sig sätter 
extra press på bra insatser och beslutsfattande. 
  

     ....vad som än händer så kommer det alltid tillbax till dig, det är ditt fel. (Robin) 
  
Idag ser respondenterna däremot inga problem med att fatta beslut som chef. Samtliga 
respondenter upplevde att det var svårare att fatta beslut i början av karriären då det fanns en 
osäkerhet inför arbetet och vissa uppgifter. Respondenterna uttrycker sig så att det är en 
arbetsuppgift som alla andra. Respondenternas känsla inför beslutsfattande idag tyder på en hög 
meningsfullhet och begriplighet enligt KASAM. Respondenterna ser att deras beslutsfattande 
som betydelsefullt och avgörande för organisationen (Antonovsky, 2005). Respondenterna 
nämner i stor utsträckning deadlines som en stressor. Respondenternas upplevelser kopplat till 
deadlines är genom modellen och krav och kontroll kopplat till stress genom en yttre påverkan. 
Karasek och Theorell (1990) talar om hur yttre faktorer kan påverka upplevelsen av stress i deras 
modell krav, kontroll och stöd. Krav handlar i modellen om hur deadlines kan ha en negativ 
inverkan på välbefinnandet och hur den mentala arbetsbelastningen påverkar upplevelsen av hur 
verkligheten upplevs. Höga krav med bristande kontroll och brist på socialt stöd är en vanlig 
orsak till stress i arbetslivet (Karasek & Theorell, 1990). När respondenterna pratade om kontroll 
handlade det i många fall om nya och komplicerade datorsystem och kontrollen som där 
saknades över arbetet. Respondenternas svar om brist på kontroll genom Karaseks modell om 
krav och kontroll leder till bris på kontroll till stress och oro (Karasek & Theorell, 1990). Även 
arbetsmiljöverket (2017) ser svåranvända IT-system som en orsak till att stress skapas. 
Svårhanterade datorsystem är en av komponenterna i kontroll enligt Karasek och Theorell 
(1990). Kontroll och begriplighet krävs för att minska stressfaktorer när det gäller arbetet och 
arbetsuppgifter. Begriplighet innebär att individen förstått uppgiften som tilldelats, i detta fall en 
svårare administrativ uppgift, vilket även leder till kontroll över hur arbetet ska utföras. 
Antonovsky (2005) använder ordet begriplighet medans Karasek och Theorell (1990) använder 
socialt stöd som begrepp för hur individen förstått uppgiften. Dessa faktorer leder i sin tur till 
hur individen fått den introduktion som krävs (Antonovsky, 2005; Karasek & Theorell, 1990). 
Genom KASAM och krav och kontroll skapar svåra administrativa arbetsuppgifter onödig stress 
hos respondenterna. Det kan hänga ihop med det faktum att uppgiften eller systemet inte 
förklaras tydligt. Följderna respondenterna känner av en arbetsuppgift de inte förstår är oro, 
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otrygghet eller osäkerhet. Otrygghet och oro är också känslor många respondenter upplever 
skapar stress, det blir på detta vis en ond cirkel där det blir svårt att se början eller slut.  

6.1.6 Känslan av att inte räcka till  
Vad en majoritet av respondenterna svarar på frågan om vad som orsakar stress summeras i 
nedan presenterade citat. 
  

...när det är för mycket, när saker och ting inte löser sig…  Paris) 
Nä men när det är för mycket. (Kim) 
  
Flera respondenter talar frekvent om känslan av att tappa kontrollen och känslan av oro som då 
kan infinna sig. Om individen känner en brist på kontroll i sitt arbete är effekten exempelvis brist 
på förankring av hur uppgiften ska utföras, utbildning, eller bristande förståelse av vad som 
förväntas (Karasek & Theorell, 1990).  
  
Ja har alltid försökt tänka så att nämen gör man bara så gott  
man kan så kan man inte göra mer om det sen inte räcker till. (Kim)  

  
… när man inte räcker till …. man känner att man inte riktigt räcker till. (Robin) 

  
Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är upplevelsen av otillräcklighet en faktor som i längden orsakar 
stress. Känslan av otillräcklighet går också att förstå genom krav modellen. Otillräcklighet 
grundar sig genom denna modellen bland annat i hög arbetsbelastning eller att arbetsbelastningen 
inte är hanterbar eftersom förankring inom arbetet inte skett korrekt. Detta går även ses i 
sammanhanget “kontroll över” där det visar på att det finns indikationer på otillräcklighet som 
handlar om exempelvis politikers indikationer (Karasek & Theorell, 1990). Att implementera krav 
modellen på arbetsplatser och få den att fungera leder till att arbetsgrupper klarar av högre krav 
utan att det påverkar stressfaktorer och leder till ohälsa (Prevent, 2015). Enligt modellen KASAM 
tyder respondenternas svar om otillräcklighet återigen på låg hanterbarhet Antonovsky, 2005).  
  
Respondenterna pratar i stor utsträckning om mail, sms, telefonsamtal då de får frågan om vad 
som upplevs som stressiga arbetsmoment. Flera av respondenterna upplever det som en 
belastning. En respondent berättar hur hen kan ha flera missade telefonsamtal, röstmeddelande 
och sms innan hen börjat arbetet på morgonen. Liknande berättar en respondent att man kan få 
cirka 40-50 mail under en dag. Känslan som respondenterna delar med sig av är att det är svårt 
att planera en arbetsdag då det hela tiden dyker upp oförutsägbara saker för respondenterna att ta 
tag i. Hanson (2015) skriver om att det “gränslösa” samhället och ett ökat tempo är några av 
orsakerna till att stress och utbrändhet idag har blivit allt vanligare. Teknologins och vetenskapens 
framsteg medför förändringar och risker, idag är det andra förutsättningar för tid och rum samt 
socialiseringsprocessen. Omedelbar elektronisk kommunikation förändrar idag strukturen i våra 
liv (Giddens, 2010). Genom att analysera vad respondenterna talar om när det gäller 
telefonsamtal och mail genom Giddens (2010) och Hanson (2015) innebär deras tillgänglighet en 
stressfaktor.   
  
Jag känner mig stressad när det är för mycket. När det är alldeles för mycket…vi har möten med våra 
personalgrupper. Det   är viktigt var fjärde vecka ska de va. Vi har möten varje onsdag med vår chef. Hela 
förmiddagen, det är viktigt, de måste vi ha. Sen utöver det är det en massa grupper … ja säger inte att det inte är 
nödvändigt …men det är alldeles för mycket, alldeles för mycket. (Paris) 
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Arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom organisatoriska åtgärder. Det kan handla 
om att öka resurserna för att utföra arbetet eller minska kraven i arbetet. Att arbetsgivaren är 
tydlig när det gäller verksamhetsmål och arbetskrav kan förhindra belastningar som är kopplade 
till otydlighet och arbetstagarna slipper då extraarbete. Arbetsbelastningen kan minskas genom att 
fler hjälps åt med en arbetsuppgift eller att öka bemanningen. Det går även att ta bort vissa 
arbetsuppgifter eller skjuta upp deadlines. Stöd med att prioritera ger förutsättningar för att 
kunna minska arbetsmängden när det behövs (AV, 2017). Respondenterna talar om 
överbelastning i arbetet och hur effekten av det blir stress. Nedan presenterar vi de mest 
framträdande och nämnda stressorerna. Citaten som följer visar vad respondenterna främst lade 
vikt vid när de skulle förklara sina upplevelser om stress. 
  

6.2 Stressreaktioner 
Respondenterna talade om liknande effekter av arbetsrelaterad stress. De mest förekommande 
symtomen också vad samtliga respondenter pratade om var sömnbesvär, känslan av att orka 
mindre, samt hjärtklappning.  
  
Som följd av arbetsbelastningen har majoriteten av respondenterna någon gång fått symptom 
som huvudvärk, frustration, depression och aggression, därtill har de upplevt lågt självförtroende, 
känslan av att vara överpresterande och brist på kommunikativ förmåga. Samtliga av dessa 
symtom eller upplevelser är tecken på psykisk och psykologisk stress (Reynolds, 2010; Ross & 
Altmaier, 1994; Wainwright & Calnan, 2002).   Fysiska besvär till följd av stress 
respondenterna talar om: magsår, trötthet, orklös, dåligt tålamod, svårt att slappna av och 
hjärtklappning. Hjärtklappning och mag- och tarmbesvär är enligt Arbetsmiljöverket (2017) 
effekter av stress. Psykiska och psykologiska besvär till följd av stress respondenterna talar om: 
glömska, förvirring, koncentrationssvårigheter, att aldrig känner sig utvilad, irritation och 
beteendeförändringar. 

6.2.1 Sömn  
Den mest framträdande effekten av stress och vad samtliga respondenter talar om i olika 
utsträckning är kopplat till sömnen. 
  
  Asså effekten är mest sömnbrist måste jag säga (Paris) 
  
Sömn beskrivs av arbetsmiljöverket (2017) som den viktigaste återhämtningen. Mental 
trötthet handlar om att etablera ett motstånd mot att tänka, fatta beslut och lösa problem. 
Långvarig mental ansträngning är främsta orsaken. I nästa steg, emotionell trötthet återfinns en 
känsla av nedstämdhet (Stressforskningsinstitutet, 2016) något somliga av respondenterna kände 
igen. En annan typ av trötthet handlar om sömnighet och förmågan att somna 
(Stressforskningsinstitutet, 2016). En majoritet av respondenterna upplevde att de hade svårt att 
somna och sova hela natten ut.  I en undersökning för att kartlägga långvarig stress fann man att 
den första dimensionen av utbrändhet, emotionell utmattning, har många olika ursprung. Hög 
arbetsbelastning, roll konflikter, orealistiska personliga förväntningar och en brist på effektiva 
stresshanteringsverktyg. Personlighetsförändringar beskrivs som andra dimension av utbrändhet. 
Bakomliggande orsaker är sådana som arbetsstress och ökad arbetsbelastning (Zopiatis & 
Constanti, 2009).   
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6.2.2 Frustration som synonym till stress 
I en av intervjuerna användes ordet frustration som synonym till stress. Istället för stress inför en 
arbetsuppgift känner hen frustration över saker hen inte kan eller förstår. Frustration är en effekt 
av stress enligt Arbetsmiljöverket (2017), Reynolds (2010), Ross och Altmaier (1994) och 
Wainwright och Calnan (2002). Vidare upplever en av respondenterna framförallt positiva 
effekter av stress och ser sina arbetsuppgifter som utmaningar, vilket leder till en hög KASAM i 
meningsfullhet då respondenten inte ser arbetsuppgiften som ett hinder (Antonovsky, 2005).  
  
 
6.2.3 Lärdomar och reflektioner 
Motivationen till att börja arbeta, samt arbeta som enhetschef, ligger hos samtliga respondenter i 
viljan att jobba med människor och personal. 
  
Min motivation är att se eller framförallt dom här gångerna när man ser att det man gör blir någonting bra för 
någon annan. Eller att man känner att den insatsen jag gjorde blev faktiskt ganska bra för brukaren eller för 
medarbetaren eller för min kollega. (Kim) 
  
Hanson (2015) och Önnevik (2010) är överens om är att en god ledare behöver ha intresse för 
och kunskap om människan och hur vi funderar, en av många faktorer som motiverar majoriteten 
av respondenterna. En respondent uttrycker viljan av att lära känna sin personal, samtidigt skriver 
Petterson & Hägerström (2016) att för att ledaren ska uppnå bästa resultat ska hen se 
medarbetare ur ett individuellt perspektiv. För att producera en hög KASAM krävs komponenten 
meningsfullhet som respondenterna visar sig besitta. De finner en utmaning i att gör vad det kan 
med de resurser som finns (Antonovsky, 2005). Inom socialt arbete är det främst nedskärningar 
av ekonomiska resurser som blir påtagliga (Brinkborg, et. al, 2011). Respondenter uppger att 
resurser de sitter på i olika utsträckning är knappa, men de gör vad de kan med vad som finns att 
tillgå i tid, pengar och personal. Detta leder genom KASAM till en ökad individuell 
meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 
  
Respondenterna berättar om sina lärdomar och reflektioner om stress och hur de själva fungerar 
under press. De berättar hur arbetssättet och tankarna förändras med tiden, man lär sig anpassa 
sitt arbete och hantera problem som uppstår. Förhoppningsvis känner man även igen tecken på 
stress så man hinner bromsa innan det är för sent. De talar också om att man lär sig att bromsa, 
samt lära sig känna igen tecken på stress. Genom att se respondenternas reflektioner utifrån 
Copingstrategierna tyder det på att respondenterna är problemfokuserad. Att följa en 
problemfokuserad strategi i Copingstrategierna går ut på att människan löser problemet genom 
att identifiera stressorer och bearbetar problemet. Genom att individen fokuserar på problemet 
reduceras stressen (Lazarus, 1999). Respondenterna visar att de besitter ett problemlösande 
tankesätt genom att de identifierar stressorer i arbetet och på så vis reduceras deras nivåer av 
stress. Upplevelsen är att man med tiden lär sig invänta och fatta rätt beslut. Det är en stress när 
man är ny för att man kanske kastar sig in i saker som det sedan inte blir något av eller att man 
inte känner av konsekvenser av beslut man fattar. Arbetsmiljöverket (2017) skriver om reaktionen 
och effekten av stress bli att man fattar förhastade beslut. Ser vi respondenternas lärdomar ur 
Anonovskys modell tyder de på en bra hanterbarhet och hög meningsfullhet vilket leder till 
kontroll inom KASAM (Antonovsky, 2005). 
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6.3 Privatliv 
Samtliga respondenter talar om hur de i större eller mindre utsträckning tänker på arbetet på 
fritiden. Samtliga respondenter uppger också att de i olika stor utsträckning svarar på 
telefonsamtal, mail och sms på fritiden. Det var inte alla respondenter som såg det som en stress 
eller något negativt, däremot är det ett moment som tar tid från fritiden. Majoriteten av 
respondenterna upplever en skillnad i hur de påverkas av arbetsstress jämfört med stress som 
uppkommer på fritiden. Minoriteten av respondenterna upplever ingen skillnad i stress på arbetet 
jämfört stress på fritiden. Största skillnaden förklaras med valfriheten som fritiden tillåter. 
Upplevelsen är också att stressiga arbetsdagar i högre utsträckning påverkar fritiden.  

6.3.1 Att ta med sig arbetet hem  
Samtliga respondenter uppger att de i olika stor utsträckning tar med sig arbetet hem. Det 
handlar om att svara på mail och telefonsamtal på fritiden. Eftersom cheferna lärt sig att känna 
igen mer brådskande och akuta ärenden gör de en prioritering av vad de återkopplar till. 
Arbetsmiljöverket (2017) listar överarbete och att ta med sig arbetet och arbetsuppgifter hem som 
en tecken på stress. Samtliga tillfrågade uppger att de någon eller flertalet gånger om dagen tänker 
på arbetet på fritiden. Majoriteten av respondenterna upplever det som en belastning och något 
som kan bli stressande, man kommer på saker man skulle gjort, eller tänker på sådant man måste 
göra. Det är inget som triggar igång tankarna, men det är också oundvikliga och svåra att slå bort. 
Endast ett fåtal av de tillfrågade berättar att de inte har något emot att tänka på arbetet på sin 
fritid, det handlar i dessa fall om reflektion och överläggningar. Däremot nämner samtliga 
respondenter att de har problem med sömnen. Sömnbrist, svårt att somna på kvällarna, att man 
vaknar mitt i natten och inte kan somna om eller att man inte kan finna ro. Några av 
respondenterna delar med sig om att de i början av sina karriärer gick och lade sig med ett 
anteckningsblock bredvid sängen. Att ha behovet att av sova med ett anteckningsblock bredvid 
sängen tolkas enligt modellen och krav och kontroll som låg hanterbarhet. Respondenterna 
känner i detta fall att arbetsbelastningen är hög och inte greppbar. Sömnbrist och 
sömnsvårigheter är också enligt Arbetsmiljöverket (2017) en följd av stress. 
  
Hälften av respondenterna nämner att de orkar mindre på fritiden då det är perioder som av 
stress på arbetet. Saker som respondenterna tidigare tyckt är kul och glatt sig åt är inte längre lika 
roligt, en känsla som två av respondenterna upplever som tungt och tråkigt. Analys utefter detta 
finns i en undersökning om stress där hälften av deltagarna känner trötthet till följd av stress 
nästan varje dag (Holmgren, et.al, 2010). Enligt stressforskningsinstitutet (2016) kan ihållande 
trötthet leda till mental eller emotionell trötthet vilket också innebär att individen känner känsla 
av tomhet och riskerar att bli deprimerad (Stressforskningsinstitutet, 2016). Flera av 
respondenterna upplevde att de någon gång känt sig deprimerade eller haft lågt självförtroende. 
Genom att anlägga Stressforskningsinstitutets fynd om trötthet riskerar respondenterna att råka 
ut för ihållande trötthet om stressnivån på arbetet inte reduceras. 
  
  

Som sagt man orkar inte med något annat, då går det över på privatlivet. (Paris) 
  
Den nya tidens krav skapar inre konflikter då vi slits mellan förväntningar och krav från familj, 
arbete, vänner och fritidsaktiviteter (Tangen & Conrad, 2009). Respondenterna talade om viljan 
att göra saker med familj och vänner, men att motivationen var låg eftersom orken inte fanns där.  
Det betyder enligt Tangen & Conrad (2009) att respondenterna slits mellan förväntningar som 
kommer på dem från familj och vänner med plikter som orsakas av arbetet. 
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6.3.2 Arbete dygnet runt 
En eller två gånger om året har var enhetschef  på enheten beredskap måndag till söndag. 
Cheferna är under denna veckan tillgängliga dygnet runt via telefon. Dessa veckor står som en av 
de största stressorerna bland respondenterna. Beredskapen är något flera enheter i kommunen 
delar vilket betyder att den som är ansvarig chef  har beredskap över sin egen samt X antal andra 
enheter inom kommunen. Samtal som kommer in under beredskapen kan handla om att fatta 
snabba beslut om bemanningsföretag, sitta i telefonen från och till i flera timmar för att lösa ett 
akuta problem som uppkommit på en arbetsplats eller hos en klient, eller i värsta fall lösa allt runt 
ett eventuellt dödsfall bland klienterna. Chefen som har beredskap ska kunna vara beredd på vad 
som helst, även utryckningar.  
  

...den veckan går de inte att göra något annat. Det är stressande när det ringer,  
man vet inte var det kommer ifrån…va det är åh ja…jag tycker inte om de.  (Paris) 

  
Oklara förväntningar på arbetsinsatser, samt krävande kontakter med klienter och kunder, i detta 
fall personal, räknar Arbetsmiljöverket (2017) upp på två situationer som skapar stress. Oklara 
förväntningar i den mån att samtliga respondenter uttryckt sig att veckan innebär att man inte vet 
vad det är som ska hända när telefonen ringer, eller om och när telefonen ringer. Samtliga 
respondenter upplever en osäkerhet att fatta beslut i verksamheter som de inte har någon insyn i 
och oförutsägbarhet inför vad det kan handla om. Detta går analysera med både kontroll och 
stöd i krav- modellen eftersom respondenterna inte finner de har kontroll över beslutfattandet i 
olika organisationer de inte har kunskap om. Samt att de finner stödet bristfälligt, det finns inget 
stöd från någon som har insyn i organisationen de inte har kunskap om (Karasek & Theorell, 
1990). Respondenternas KASAM är låg under de veckor de har beredskap. Respondenterna talar 
om hur de ogillar beredskapen eftersom de inte har kunskap om andra enheter. Analysen till låg 
KASAM är att begripligheten är låg eftersom respondenterna inte har kunskap samt har uttryckt 
sig om att det borde finnas ett bättre sätt att lösa så en chef  alltid är tillgänglig. Hanterbarheten är 
låg eftersom de inte har kontroll över situationen. Meningsfullheten kopplas till hur de finner 
denna veckan som ett hinder i deras arbete (Antonovsky, 2005).  
  
…det va nån gång det va mycket på nätterna. Åh det är klart sover man inte, eller sova en timme och så är man 
vaken en stund och sen sover man en timme åh så är man vaken, det blir inte riktigt bra.  (Kim) 
    
...ja vill inte ha de! …jag har svårt att se att man klarar av att ta samtal mitt i natten och sen orka åka och 
jobba dagen efter…  (Robin) 
  
Sömn är den största källan till återhämtning enligt Stressforskningsinstitutet, utan återhämtning är 
risken för ihållande trötthet och stressrelaterade sjukdomar stor (2016). En majoritet av 
respondent berättar att veckan då cheferna har beredskap ytterligare påfrestar fritiden i och med 
att man inte kan planera in saker under veckan, delvis på grund av brist på sömn. Händer något 
måste man befinna sig i närheten eller vara beredd på att rycka in med kort varsel. Vidare talar 
flera respondenter om att familjen blir lidande om man inte fått sova ordentligt under veckan. 
Det kan handla om att respondenterna blir frånvarande eller inte orkar finnas där för sina nära 
och kära. Arbetsmiljöverket (2017) nämner organisationskrav och oklara förväntningar som 
faktorer som skapar stress.  
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7. Diskussion  
  
 I detta kapitel kommer vi diskutera vårt arbete och vårt resultat samt en övergripande 
metoddiskussion. Efter det kommer en slutsats och ett stycke om vidare forskning. 
Vi kommer ha utgångspunkten i hemunitiken genom att vi är medvetna om att resultaten av 
undersökningen är en slutsats av vår gemensamma tolkning och förförståelse (Trost, 2010). 
Vi är medvetna att resultaten för studien inte är överförbara till andra enheter inom 
socialförvaltningen, och således endast berättar om upplevelsen som urvalsgruppen i denna 
studie delar med sig av i intervjuerna (Kvalen & Brinkmann, 2009). Däremot ser vi att man kan 
överföra studien och dess syfte att lyfta stress samt dess effekter till andra sektioner och enheter 
på socialförvaltningen. Vi ser även att vår undersökning skulle kunna användas inom andra 
områden som, hälso- och sjukvården, restaurang, affär och så vidare.  
 
7.1 Resultatdiskussion  
Vi finner resultatet i denna studie relevant till uppmärksamhet kring stress. Syftet var att 
införskaffa en djupare förståelse för arbetsrelaterad stress och dess påverkan i privatlivet. Vi anser 
syftet är uppfyllt eftersom vi har införskaffat en djupare förståelse om stress genom 
enhetschefernas erfarenheter. Det vi kunde tyda som det viktigaste i resultatet var känslan av 
kontroll. När kontrollen infinns hos respondenterna är risken för stress mindre. Den mest 
utstickande effekten av stress fann vi vara problem med sömnen. Sömnsvårigheter kunde vi även 
koppla till privatliv och den arbetsrelaterade stressens inverkan på privatlivet. I början av studien 
talade vi om hur stress är individuellt och hur det skulle bli intressant att se enhetschefer med lika 
förutsättningar och jämföra stressen de känner. När vi sammanställt resultatet fann vi att samtliga 
respondenter i vår undersökning beskrivit stress ur sin egen synvinkel, där flera likheter 
presenterade sig. Det gjorde att våra förutfattade meningar om att stress uppfattas helt olika 
fallerade. Utlösande faktorer och nivåerna respondenterna uppfattade stressen på kunde variera 
mellan dem, samtliga respondenter talade frekvent om sömnbrist och sömnsvårigheter, varför var 
detta dem mest framträdande effekten och kommer det enbart från arbetet? Vi tror att sömn är 
den viktigaste återhämtningen, en återhämtning som vi behöver för att prestera. Vi tror också att 
känslan av att tappa kontrollen i arbetet är en faktor som bidrar till att respondenterna upplevde 
svårigheter med att somna och slappna av. Har vi inte kontroll är det svårt att släppa alla tankar 
eftersom vi ständigt söker en lösning eller bearbetar hur vi kunde tappa kontrollen.  

En av respondenterna talar om stress som ett tabubelagt område. Är stress fortfarande tabubelagt 
och varför? Vi minns tillbaka till första året på högskolan och när en av lektorerna talar om stress 
som ett uppkommande socialt problem i samhället. Stress tror vi alltid funnits där, men blivit mer 
uppmärksammad, dock inte tillräckligt. Blomberg et. al (2015) gjorde en omfattande studie om 
stress eftersom de ansåg forskningsområdet bristfälligt. Respondenten talar om hur stress i 
dagens samhälle ses som en psykisk ohälsa, något som många inte vågar prata om då det finns 
många fördomar riktade mot personer som varit sjukskrivna på grund av stress. Hen menar att 
det inte är konstigare att vara sjukskriven på grund av stress än att vara sjukskriven för en brutet 
ben eller sjukdom. Vi håller till viss del med i hens resonemang. Vi ser att stress blivit mer 
uppmärksammat, men även att det finns mycket att arbeta kring när det handlar om fenomenet 
stress. Om vi ser till tidigare studier kring stress så är de flesta gjorda under 2010- tal vilket vi 
tycker tyder på att det blivet en uppmärksammad fråga i dagens samhälle. Att stress är 
uppmärksammat betyder dock inte att det är accepterat. Vi upplever att människor talar mer om  

stress idag och de individer som varit sjukskrivna på grund av stress kan tala om det. Brinkborg, 
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et. al, 2011) skriver att stress är idag ett vanligt fenomen och problem inom socialtjänsten i 
Sverige, som delvis beror på den höga arbetsbelastning. Ett ökat tempo och krav på egen styrning 
av arbete är några orsaker till att stress och utbrändhet idag blivit vanligare (Hanson, 2015). 
Samtliga respondenter har talat om vikten av vårt arbete, just för att uppmärksamma stress och 
vad som leder till stress. Vi tror detta är en av anledningarna till att respondenterna ställde upp på 
intervjuer, samt var öppna med stressen som kommer från arbetet.  

Respondenterna talade om sömnbrist på grund av arbetet, sömnsvårigheter, samt en oförmåga 
till att slappna av under ledighet och semester som mest framträdande effekten av stress. Vi drar 
slutsatsen att den arbetsrelaterade stressen påverkar privatliv. Det blir tydligt för oss att stress 
skapas eller framkallas ur en bristande arbetsmiljön och känslan av bristande kontroll hos 
respondenterna. Eftersom stress skapas anser vi att det också kan motverkas om vi ges de rätta 
hjälpmedlen. Vad händer om stress inte tas på allvar och följderna av stress eskalerar tills vi 
insjuknar? Blir det då inte ett socialt problem som kräver sociala samhällsinsatser? Arbetsrelaterad 
stress är både ett organisatoriskt- och ett individuellt problem. Stress kan leda till utbrändhet som 
i sin tur leder till sjukskrivning som blir ett organisatoriskt och individuellt problem (Hannigan, 
Edwards & Burnard, 2004). Blir individen sjuk till följd av stress betyder det på en individuell 
nivå att personen lider personliga men. Respondenterna i vår undersökning pratade frekvent om 
ork och trötthet som ett problem som påverkade dem i deras vardag (AV, 2017). En effekt som 
mentalt och kroppsligt påverkar respondenterna på en individnivå. Stressforskningsinstitutet 
(2016) nämner brist på sömn som en faktor vilket leder till stress. Sömn nämns som en av den 
viktigaste källan till återhämtning (Stressforskningsinstitutet, 2016). Hur påverkas då familj och 
vänner av att en individ lider av sömnbrist? En av respondenterna talar om hur orken tar slut 
vilket skapar problem i familje- och vänskapsrelationer. Andra framträdande resultat av stress 
respondenterna pratade om var oro, osäkerhet och frustration som orsakades av en bristande 
kontroll i arbetet. Vi tror att orklöshet och trötthet är en effekt av sömnbrist, men även att det 
finns fler komponenter som bidrar till dessa bieffekter. På en gruppnivå betyder individens 
sjukskrivning och symtomen till följ av stress att familj och vänner blir lidande. Respondenterna 
talade om att de kunde vara frånvarande eller inte orka ge sin familj den tiden de själva ville. Vi 
ser alltså att stress påverkar individen på samtliga nivåer i olika stor omfattning  

Vi kunde inte anlägga ett könsperspektiv eftersom vi lovat våra respondenter att vi inte skulle 
skriva ut kön för att inte röja deltagarnas identiteter. Att se skillnader mellan könen var aldrig 
syftet med studien, dock fann vi i resultatet att kvinnorna som deltog i undersökningen uttryckte 
att de känner mer stress vilket vi önskat utveckla mer. Hanson, 2015 skriver att kvinnor upplever 
sig besitta mer empati än männen och är på detta vis i högre grad utsatt för att bli stressade. Vi 
hade önskat utveckla detta närmare och varför kvinnor känner mer stress. Är det så och finns det 
mer studier som kommit fram till liknande resultat? Eftersom könsperspektivet inte låg i fokus i 
denna undersökning blir det funderingar som vi skulle kunna ta med oss till vidare forskning. Vi 
ha dock fört en egen diskussion kring könsroller och stress och funderat kring socialt arbete som 
kvinnodominerat yrke, har det betydelse för risken att utsättas för stress? Kvinnor har historiskt 
sett haft en betydelsefull roll inom socialt arbete. När socialt arbete som profession växte fram ur  
filantropin på 1900-talen (Kollind, 2003) var det främst rika överklasskvinnor som till en början 
bedrev verksamheten (Meeuwisse & Swärd, 2006). Enligt Statistiska Centralbyrån är 
socionomyrket idag kvinnodominerat, kvinnorna utgör 85 procent av yrket (Statistiska 
Centralbyrån, 2013). Är det så att socialt arbete än idag är förknippat med kvinnor och kvinnliga 
sysslor? Vad är det som gör att dessa fördomar än idag är så starka eller är det helt enkelt så att 
fler kvinnor än män söker sig till socialt arbete för att de vill?  
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En av våra frågeställningar rörde privatlivet och hur arbetsstressen påverkade cheferna på 
fritiden. Vad vi i efterhand har märkt var att det var en av frågorna som respondenterna var minst 
benägna att dela med sig om. Eftersom våra intervjuer varade i en timme vardera kan tiden ha en 
inverkan på i vilken mån respondenterna mot slutet av intervjun utformade sina svar. Vi märkte 
också att det var svårt att ställa en fråga utan att respondenterna berörde en senare kommande 
fråga. Det ledde i flertalet gånger till att vi upprepade oss eller hoppade över en fråga som vi 
ansåg att vi fått svar på. Eftersom respondenterna varit öppna och pratat mycket om och kring de 
första frågorna i intervjuguiden kan detta ha hämmat deras svar rörande privatliv då de upplevde 
att de redan delat med sig av ingående upplevelser. En annan anledning till att vi inte fått så 
ingående eller utvecklande svar på frågorna rörande fritiden och privatlivet kan ligga i de etiska 
problem som kan uppstå under en intervju eftersom det blir problematiskt att forska om privata 
liv (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
7.2 Övergripande metoddiskussion  
Vi bröt ner syftet i tre frågeställningar som vi i efterhand kan betrakta för ingående. Den 
aspekten gjorde det svårt för oss att avgränsa resultatet eftersom majoriteten av resultatet från 
intervjuerna var relevant till syftet. Eftersom kontrollen visade betydelse för resultat kan vi nu i 
efterhand anse att krav- stöd och kontroll modellen var ett bra val av teori för att underlätta 
analysen. I början av studien gick diskussioner kring att anlägga ett ledarskapsperspektiv som 
teoretisk ansats tillsammans med KASAM.  
Vi funderar dock på om resultatet blivit annorlunda med ett passande ledarskapsperspektiv vilket 
kanske även hjälpt oss finna något i resultatet som vi kanske inte alls tänkt på. 
Vi fann snart i våra intervjuer att kontroll var en viktig aspekt i motståndet till stress och det 
stärker vårt val av presenterade modeller. De mest framträdande och gemensamma slutsatserna 
från vår studie rör dessutom kontroll. Kontroll har vi kunnat koppla till tidigare studier och till 
krav- modellen. Tidigare studier säger att kontroll är viktigt för att motverka stress (Cooper et.al. 
2006; Nelson et.al. 2006; Wainwright & Calnan, 2002). Respondenterna talade om kontroll i 
förhållande till administration som utgör en av deras huvudsysslor som enhetschefer. Vi fann 
även här stöd i tidigare studier som nämner att komplexa datorsystem och bristande kontroll i 
uppgiften leder till stress (AV, 2017).  
Genom att vi av etiska skäl, samt av hänsyn till respondenterna valt att inte nämna dem vid namn 
har det varit svårt för oss att anlägga ett köns- och etniskt ansats (Trost, 2010). Vår studie har 
dock inte könsperspektivet som en primär ansats. Vi fann däremot en koppling mellan stress och 
kön som vi hade önskat diskutera kring. Av hänsyn till respondenterna har vi avstått från detta 
eftersom vi finner det viktigt att hålla deltagarna i vår undersökning svåridentifierade. Dessutom 
är vi medvetna om att eventuella mönster vi upptäckt kan vara snedvridna på de sätt att vår  
undersökning endast representerar sex respondenternas upplevelser och därmed har vi inte 
tillräckligt många individer i vardera könskategori för att dra ett generellt antagande om kön.  
Vi har reflekterar kritiskt kring datan vi insamlat i vår kvalitativa metod genom att vi noga läst 
och diskuterat likheter och skillnader mellan intervjuerna. Vi fann att en av intervjuerna där 
respondenten i stor utsträckning talat om positiv stress i stor utsträckning även nämnde stress i 
form av frustration. Genom att vi granskat transkriberingarna flertalet gånger har vi lyckats finna 
mönster i hur respondenten svarar eller uppfatta saker som vi missat under intervjuns gång.  
Vi har diskuterat vad en observation i vår undersökning skulle kunna generera i. Det faktum att 
det skulle vara svårt att observera enhetschefer som arbetar under flera sekretessregler skulle göra 
det begränsat för oss att observera det dagliga arbetet. En annan aspekt är att stress inte alltid 
syns och därför svårt att observera. Detta är två av anledningarna till att observationer i vårt 
arbete antagligen inte givet liknande effekt som intervjuer.  
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Samtliga respondenter har uttryckt att det ser vikten med vårt arbete. Stress är en samhällsfråga 
som idag är aktuell och bör tas på allvar. Genom att vi sammanställt data från våra intervjuer och 
visar på de tydligaste kopplingarna och faktorerna till stress ser vi att arbetet kan användas som 
informationshäfte för medarbetare och chefer inom socialt arbete likaväl som övriga 
organisationer för att upplysa och motarbeta stress.  

7.3 Slutsats 
Slutsatsen vi tagit av våra frågeställningar är att hantering och eventuella metoder för att möta 
dagens utmaningar är individuella. Mest framträdande upplevelsen kopplat till stress är känslan av 
otillräcklighet som motverkas av kontroll i arbetet. Känslan av otillräcklighet skapas till stor del av 
organisationskrav som hög arbetsbelastning och minimerat handlingsutrymme. På en individnivå 
skapar istället känslan av otillräcklighet minskat självförtroende och negativa tankar i form av 
nedstämdhet. Flest psykiska effekter var i vår undersökning följd av stress, oro var effekten som 
respondenterna i störst utsträckning talade om, vilket vi kopplar till förmågan att ha kontroll. De 
mest framhävande fysiska effekterna av stress som vi fann var kopplat till sömn och trötthet. 
Sömn och sömnbrist var också den överlag mest beskrivna följden av stress. Sömnen kunde vi 
koppla till hur arbetsstressen påverkar privatlivet och därefter finna en slutsats att vi även kunnat 
besvara frågan om hur arbetsstress påverkar det privata som det gärna inte talas kring.  
 

7.3.1 Vidare forskning  
Det hade på vår studie varit intressant att anlägga ett könsperspektiv som vidare forskning. 
Jämföra om en individs kön har någon betydelse för hur de upplever stress. Eftersom socialt 
arbete är kvinnodominerat hade det även vart intressant att göra en studie inom ett 
mansdominerat yrke för jämföra resultaten som framkommer där men de resultat som 
framkommit genom denna studie. I denna undersökning försökte vi undersöka om arbetsstressen 
påverkade privatlivet. Det hade i en fortsatt studie varit intressent att undersöka stress i 
privatlivets betydelse för arbetet.  
Dagens arbetsmiljö och de krav som ställs på arbetstagaren är några faktorer som skapar 
arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2017). Vi tror att vår studie utgör en god förutsättning 
för att flytta fokuset från ledaren till medarbetarna, och i och med våra resultat och slutsatser 
undersöka hur medarbetarna upplever arbetsrelaterad stress. på den enheten vi nu vart och utfört 
en undersökning på. Det skulle vara intressant att jämföra de två undersökningarna med varandra 
och se om resultaten är lika eller om de skiljer sig åt i mening om upplevelse och eventuella 
fysiska och psykiska effekter av arbetsrelaterad stress.  
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Bilagor 

  
A. Bilaga 1 - Missivbrev  

Deltagare till undersökning om stress på ledarnivå sökes!  

Hej!  
Vi är två tjejer som läser tredje och sista året på Högskolan i Halmstad. Programmet vi går är organisering 
och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete 180 HP. Vi skriver nu vårt examensarbete som 
inriktar sig på stress hos enhetschefer som arbetar under LSS på socialförvaltningen. Vi ämnar ta reda på i 
vilken utsträckning ledare inom socialförvaltningen utsätts för stress på arbetet. Syftet med arbetet är att 
genom erfarenheter från enhetschefer som jobbar under LSS få en djupare och bredare förståelse för 
stress kopplat till arbetet, samt förstå hur cheferna själva upplever stressen. Arbete önskar också 
undersöka effekterna av arbetsrelaterad stress på det privata livet.  
Examensarbetet sträcker sig mellan veckorna 13-23.  

Vi söker nu åtta deltagare som kan deltaga i vår kvalitativa undersökning. Du kommer att genomgå en 
enskild intervju vid ett utvalt tillfälle. Vi önskar också att du är tillgänglig för följdfrågor via e-post eller 
över telefon under arbetes gång. Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter. Vi är anpassningsbara vad 
gäller plats för intervjuerna. Om det är ditt önskemål utför vi gärna intervjun på din arbetsplats. För att 
hålla oss inom vår uppsatta tidsram önskar vi genomföra intervjuerna i veckorna 15-16. Vi kommer 
tillsammans överens om tid och plats som passar dig.  

Vi vill informera om att det är helt frivilligt att deltaga och du när som helst kan avbryta deltagandet. Alla 
uppgifter om de personer som ingår i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga som 
deltar i undersökningen kommer i presentation ges fiktiva namn, dessutom kommer de uppgifter som kan 
identifiera avdelningen och kommunen att ändras. Uppgifter som samlas in om enskilda personer kommer 
endast att användas i forskningssyfte. Vi hoppas också få ditt samtycke till att spela in intervjuerna. Efter 
arbetet är färdigt och godkänt kommer inspelningarna att raderas. Vidare vill vi göra samtliga 
uppmärksamma på att uppsatsen efter att den blivit godkänd kommer att publiceras online i Diva, en 
databas vid Halmstad högskola, för bland annat kandidatuppsatser. Under arbetets gång kommer vi ha 
stöttning av en handledare på skolan. Kontaktuppgifter till henne återfinns sist i brevet.  

Har du frågor om oss eller undersökningen tveka inte att höra av dig till oss!  
Telefonnummer: 0735114703 eller 0762672232  
Epost: jennie.jensen@me.com; elinbroberg@gmail.com Tack för din medverkan!  
Elin Broberg och Jennie Jensen  

Handledare i kandidatuppsatsen: Mia Jormfeldt Epost: miaj@hh.se  
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B. Bilaga 2  - Intervjuguide 
  

Bakgrund 
 • Hur gammal är du?  

 • Hur länge har du arbetat inom det sociala? Ex. inom socialt arbete, hälso- och sjukvården. 

 • Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

 • Hur länge har du arbetat på denna enheten? 

 • Vad har du för utbildning? Ex. högskoleutbildning, ledarskapsutbildning etc. 

 • Hur ser en arbetsvecka ut för dig?  

 • Har du någonsin varit sjukskriven på grund av stress eller stressrelaterade sjukdomar som 
orsakats av arbetet? Ex. utmattning, utbrändhet.  

 • Hur ser situationen kring lunchrasten ut? Hinner du alltid med den?  

  
Upplevelsen av stress 
 • Hur känner du av stress på arbetet? 

 • Vilka arbetsuppgifter är stressiga? 

 • Varifrån känner du att det kommer mest tryck på dig som enhetschef? 

 • Tar du hjälp när det blir för mycket påtryckning på arbetet? 

 • Upplever du att det är en stress att fatta svåra beslut? Ex. inbeordning.  

 • Hur upplever du det? 

 • När känner du att du har arbetat så att du ligger i fas och inte har någonting efter dig? 

 • Om du ska vara ledig en dag eller kortare ledigheter, hur upplever du det i förhållande till 
stress och avkoppling?  

 • Sommarsemester, hur upplever du det i förhållande till stress och avkoppling?  

 • Vad betyder återhämtning för dig? 

 • Vi har hört att ni har chef  i beredskap, hur upplever du den? 

 • Hur får du planera veckan när du har chef  i beredskap? 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 Förebyggande  
 • Vad finns det för friskvård som enheten får bruka? 

 • Använder du dig av de friskvårds resurser som finns? 

 • Om ja, hur då? 

 • Om nej, varför inte? 

 • Hur gör du för att förebygga stress? 

 • Har organisationen bistått med någon utbildning eller kurs i stresshantering eller hälsa 
och välbefinnande? 

 • Vad har du för knep/metoder du tar till när du känner dig stressad? 

Effekter av stress 
 • Vilka perioder brukar du känna stress på arbetet? Exempel dagligen, veckovis? 

 • Vilken effekt av stress känner du mest av, den psykiska eller fysiska? 

 • Känner du några av följande effekter av stress som uppstår genom arbetet? Oro, 
huvudvärk, frustration, depression, lågt självförtroende, för höga krav på dig själv och 
högpresterande, aggression, dålig kommunikation.  

Fritid 
 • Hur märker du av att arbetet tar tid från ditt privatliv? 

 • Har någon i din närhet märkt av detta? På vilket sätt? 

 • Vad och när tänker du på ditt arbete på din fritid? 

 • Finns det någon arbetsuppgift som påverkar din fritid? Hur? 

 • Svarar du på arbetsrelaterade mail på din fritid och i vilken utsträckning? 

 • Svarar du på sms, telefonsamtal som är arbetsrelaterade på din fritid och i vilken 
utsträckning? 

 • Gör du ärenden på arbetets vägnar på din fritid och i vilken utsträckning? 

 • Hur påverkar veckan då du har chef  i beredskap din fritid? 

 • Hur påverkar chef  i beredskap din planering av veckan på (fritid)? 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Olika typer av stress? 
 • Vilken typ av stress skulle du säga att du mest känner av? Exempel positiv/negativ. 

 • Skiljer sig arbetsstressen från stress du kan uppleva utanför arbetet? 

 • Känner du någon skillnad i hur stress påverkar dig idag jämfört när du var ny på arbetet? 

 • Känner du att arbetsgruppen och dess sammansättning påverkar hur du upplever stress? 

 • På vilket sätt? 

 • Hur påverkar det dig mentalt och kroppsligt att fatta beslut idag jämfört med när du var 
ny på arbetet?  

Lärdomar 
• Vad har du lärt dig genom dina år som enhetschef  när det kommer till stress och 

stresshantering? 

• Vad har du lärt dig om dig själv och din kropp när det kommer till stress som uppstår genom 
arbetet. 

• Vad är din motivation till att leda och arbeta som enhetschef? 
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Vi som gjort detta arbetet heter Jennie Jensen och Elin Broberg och har studerat tillsammans 
under tre åren på Högskolan i Halmstad. Vi har studerat organisering och ledning inom arbete 
och välfärd, inriktning socialt arbete. 
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jennie Jensen och Elin Broberg är
författare till denna kandidatuppsats.
Intresset för ämnet stress hittades av
oss tidigt under våra tre år på
Högskolan i Halmstad. Studien har vi
tyckt varit intressant från början till
slut.


