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Sammanfattning 

 
Titel: Makalös arbetsbelastning. Studie om arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar 

psykosocial arbetsmiljö inom human service organisationer i offentlig sektor. 

Författare: Karlsson, Rebecca och Veseli, Albana 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den psykosociala arbetsmiljön bland första 

linjens chefer inom äldreomsorgen.  

 

Första linjens chefer inom äldreomsorgen arbetar i en utsatt hierarkisk position. De har i sitt 

ledaruppdrag mycket ansvar för andra människor och ska sköta den dagliga driften och uppnå 

uppsatta mål samtidigt som de ska driva verksamheter framåt. Denna studie har en kvalitativ 

ansats med semikonstruerade intervjuer och är utförd i två kommuner i södra Sverige, inom 

den offentliga sektorn. Intervjuerna berör första linjens chefer inom äldreomsorgen och deras 

egen uppfattning av ledaruppdraget och tankar och upplevelser kring den egna psykosociala 

arbetsmiljön. Studiens teoretiska utgångspunkt är Karasek och Theorells krav och kontroll 

modell, vilken berör graden av krav och kontroll i ledaruppdraget. Antonovskys teori 

KASAM visar samband mellan hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i arbetet och i 

dess arbetsuppgifter. Cohen och Wills teori om stress-buffert berör det sociala stödet och dess 

buffrande effekt mot stress i ledaruppdraget.  

Resultaten i studien visar på att första linjens chefer upplever mycket stress i ledaruppdraget. 

Att behov av socialt stöd föreligger hos dessa chefer för att inte drabbas av sjukskrivningar på 

grund av stress. Dessutom framkom av resultaten att nyanställda chefer är i större behov av 

stöd i ledaruppdraget, än de som arbetat länge som första linjens chefer inom äldreomsorgen.  

 

Nyckelord: första linjens chefer, äldreomsorg, kommunal organisation, psykosocial 

arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, socialt stöd  
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Abstract 

Title: Peerless workload. A study about work-related stress and factors affecting the 

psychosocial work environment in human service organizations in the public sector. 

Author: Karlsson, Rebecca och Veseli, Albana 

The aim of this study is to provide a better understanding of the psychosocial work 

environment among first- line managers in senior care. 

First-line supervisors in elderly care working on vulnerable position in hierarchy, they have a 

lot of responsibility for other people in their leadership assignment, while they will drive their 

businesses forward, they have a budgetary responsibility and must achieve its goals. 

This study has a qualitative method with semi-constructed interviews and the study is 

conducted in two municipalities in the public sector. The interviews involving first-line 

managers' own perception of the leadership assignment and their thoughts and experience of 

their own psychosocial work environment. The theoretical starting point is Karasek and 

Theorell demands and control model, which affects the level of demand and control of the 

leadership assignment. Antonovskys KASAM shows the relationships between 

manageability, comprehensibility and meaningfulness in the assignment. Cohen and Wills 

stress-buffering hypothesis/model affects the social support and the buffering effect against 

stress in the leadership assignment. 

The results of the study suggest that first-line managers feel stress in their mission and their 

need for social support is great, not to suffer from sick leave due to stress. In addition, the 

results show that new hires managers and additionally are new to leadership assignment in the 

organizations are in greater need of support than those who worked long as first-line 

managers in senior care. 

 

Keywords: Psychosocial work environment, social support, stress, first-line managers, 

eldercare 
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1. Inledning 
 

“Människan är en känslig komponent i ett verksamhetssystem, och att människans 

prestationsförmåga minskar påtagligt om arbetsmiljön brister” 
(Källa: God arbetsmiljö – en framgångsfaktor? SOU 2009:47) 

Centralt i den här uppsatsen är frågor som berör psykosocial arbetsmiljö och faktorer som 

påverkar den, med fokus på första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg och deras 

tillvaro i organisationen. Dellve, Andreasson & Jutengren (2011) förklarar att många tidigare 

studier visat på att chefers förhållningssätt, synsätt och tillgänglighet påverkar medarbetares 

arbetsmiljö, arbetsprestation, välbefinnande och stress, däremot att få tidigare studier ägnat 

sig åt chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjligheter att påverka sin och medarbetares 

arbetssituation (ibid). Karlsson (2006) förklarar att första linjens chefer befinner sig i en 

mellanposition där krav och förväntningar från politiker, överordnade chefer, medarbetare och 

vårdtagare ska mötas och behandlas (ibid). Mycket talar för att ett dagligt arbete att gå till är 

en hälsofaktor i sig. Arbetes hälsobringande effekt kan begränsas eller få motsatt effekt i en 

arbetsmiljö med orimliga krav och/eller där medarbetare har låg egenkontroll och dåligt stöd 

från ledning (Hjärnkoll, 2014d). Det sociala stödet från överordnad chef är alltså avgörande 

för första linjens chefer och deras psykosociala arbetsmiljö.   

Äldreomsorgen är en stor del inom det sociala arbetet och det samlade ansvaret för denna 

sektor regleras i Socialtjänstlagen, där allmänna riktlinjer anger till kommunerna att utforma 

de sociala tjänster medborgarna har rätt till (Bennich, 2012). Andelen äldre i behov av vård 

och omsorg växer i samhället och är en allt viktigare grupp inom det sociala arbetet vilket 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) våren 2010 diskuterar i rapporten Framtidens 

utmaning, om hur befintlig välfärdsförväntan kan finansieras då det sker en ökning av 

gruppen äldre framförallt efter 75 år med krav på vård och omsorg (ibid). Detta är också något 

som påverkar första linjens chefer och deras arbetsförhållanden då de arbetar i en sektor där 

budgetåtstramning till följd av påtryckning genom ökad andel äldre i behov av vård och 

omsorg är befintligt.  

Arbetslivet är ett av elva målområden inom folkhälsoarbetet i Sverige och för att uppnå 

förbättrad folkhälsa med tillväxt krävs ett bra arbetsliv med fungerande arbetsvillkor vilket 

minskar sjukfrånvaron och ökar kommunernas möjligheter att klara kärnuppdragen (SKL, 

2011). Socialförsäkringsrapport (2011:7) visar att flest påbörjade sjukskrivningar med 

anpassningsstörningar och reaktion på svår stress förekommer i yrkesgruppen drift – och 

verksamhetschef (ibid). Vilket visar på att arbetssituationen bland första linjens chefer inom 

äldreomsorgen förändrats och blivit mer krävande med hög andel sjukskrivningar vilket 

innebär att det föreligger behov av att belysa dessa faktorer och behovet av socialt stöd inom 

denna grupp. Kommunerna behöver arbeta mer med att förbättra arbetsvillkoren bland första 

linjens chefer inom äldreomsorgen, för att minska sjukfrånvaron och därigenom öka 

möjligheterna att klara kärnuppdragen. I Hjärnkoll (2014,d) framkommer att det är viktigt att 

chefer på samtliga nivåer i en organisation vet hur man skapar och upprätthåller arbetsmiljöer 

som främjar god psykisk hälsa (ibid). Vilket även avser att överordnade chefer har ett ansvar 

för att förbättra arbetsvillkoren och skapa god psykosocial arbetsmiljö bland första linjens 

chefer inom äldreomsorgen.  

Världshälsoorganisationen definierade år 1947 begreppet hälsa vilket beskrivs som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (SKL, 2011). En annan 

definition av hälsa är att må bra, ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och kunna 

förverkliga personliga mål (SKL, 2011). Den svenska arbetsmiljölagstiftningens huvudsakliga 
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syften är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen SFS 1977:1 160). Vilket Arbetsmiljöverket tolkar som en 

”Strävan att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling”. Det vill säga att god arbetsmiljö 

är något mer än bara avsaknad av dåliga/skadliga faktorer i arbetsmiljön. Sverige har ett bra 

regelverk för arbetsmiljön och medvetenheten bland arbetsgivare och arbetstagare är relativt 

god vad gäller arbetsmiljöns betydelse (Arbetsmiljöverket 2012:7). Sveriges kommuner och 

landsting, SKL (2011) skriver att arbetsgivare har ansvar för de anställdas hälsa och genom att 

inneha ett hälsofrämjande synsätt kompletteras det förebyggande och rehabiliterande arbetet 

för att stärka faktorer som främjar hälsa på arbetsplatsen (SKL, 2011). Trots detta brottas 

första linjens chefer inom äldreomsorgen på sina arbeten med arbetsrelaterad stress vilket 

skapar tidspress och ökar risken för att ohållbara situationer till följd av att psykosocial ohälsa 

utvecklas. Idag är arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem 

och förhållanden på arbetsplatsen är avgörande för utvecklingen av stressymtom, detta 

samband är vetenskapligt styrkt (Socialstyrelsen, 2003).  

2. Syfte, forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den psykosociala arbetsmiljön bland första 

linjens chefer inom äldreomsorgen.  

Vilka arbetsmiljöfaktorer påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer 

inom äldreomsorgen?  

Hur uppnår dessa chefer socialt stöd i ledaruppdraget för att främja den egna psykosociala 

arbetsmiljön? 

3. Bakgrund 

3.1 Förändringar inom äldreomsorgen i Sverige sedan 1990-talet 

Bennich (2012) skriver om att de strukturella villkoren förändrats inom äldreomsorgen de 

senaste decennierna och att äldreomsorgen är en sektor som står under ständig förändring. 

Under 1990 reformerades, effektiviserades och konkurrensutsattes äldreomsorgen. Under 

samma period infördes nya styrformer influerade av New Public Management (NPM) med 

avsikt att öka produktiviteten och effektiviteten inom de kommunala verksamheterna 

(Bennich, 2012). Effektiviseringen har också fått stora konsekvenser för chefer och anställdas 

arbetsinnehåll.  

År 1992 infördes ädelreformen, vilken är en central organisatorisk förändring och gav 

kommunerna betalningsansvar för de äldre som ansågs medicinskt färdigbehandlade inom 

landstingets akut och geriatrik vård. Antalet färdigbehandlade äldre ökade och allt fler får 

avancerad medicinsk behandling hemma, detta till följd av ekonomiska nedskärningar inom 

landstinget (Bennich, 2012). År 1992 infördes även en ny kommunallag som ökade 

kommunernas möjlighet att själva bestämma över den egna organisationsstrukturen. 

Förändringar av kommunallagen år 1992, gav kommunerna större frihet att fatta beslut om 

driftsformer, interna styrformer och brukaravgifter. Genom lagändringen förstärktes trenden 

av organisationsförändringar inspirerade från det privata näringslivet och allt fler kommuner 

införde beställar- och utförarmodeller, prestationsbaserade finansieringssystem och 

resultatenheter (Bennich, 2012). Dessa lagändringar har möjliggjort för kommunerna att 

genomföra verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar men har också ökat 



8 
 

arbetskraven och förändrat arbetsvillkoren för de anställda inom de kommunala 

organisationerna och framförallt för första linjens chefer inom äldreomsorgen (ibid). Även 

språket har ändrats där tjänster blivit produkter och skröpliga äldre betraktas som kunder på 

en omsorgsmarknad och cheferna har blivit controllers eller produktionschefer (SOU 

2000:38). Bennich (2012) skriver att äldreomsorgen är en ovanligt förändringspräglad 

verksamhet och påverkats mycket mer än andra välfärdsområden med anledning av att antalet 

multisjuka ökat, nya driftsformer tillkommit och genom demografiska förändringar (ibid).  

3.1.1 Chefer inom kommunala organisationer 

Sveriges kommuner och landsting, SKL (2011) förklarar att ledarskapet är avgörande för att 

lyckas utveckla välfärden innovativt med ökad effektivitet och högre kvalité. Under chefernas 

ansvar ligger förväntningar från politiker och medborgare av verksamheters resultat (ibid). 

SKL’s (2011) definition av begreppet chef omfattar anställda som ansvarar för verksamhet, 

personal och ekonomi (SKL, 2011). Inom den kommunala organisationen benämns de högsta 

cheferna "A-chefer" och har ett övergripande verksamhets och personalansvar och är direkt 

underställda en politisk nämnd/styrelse. Exempel på A-chefer är kommunchef, 

förvaltningschef.  På mellanchefsnivå benämns cheferna "B-chefer" och har ett övergipande 

ansvar inom sitt verksamhetsområde med verksamhets, ekonomi och personalansvar och är 

direkt underställda förvaltningschefer. Exempel på B-chef är stabschefer som 

verksamhetschef eller avdelningschef, chef för andra chefer. Första linjens chefer benämns 

"C-chefer" och har verksamhets, ekonomi och personal ansvar inom sitt specifika ansvars 

område (SKL,2011).  

Enligt statistiska centralbyrån är cirka 1.1 miljon anställda i kommuner och landsting, där 

ungefär 80 procent, två tredjedelar är kvinnor. Flest kvinnor i chefsposition finns i kommuner 

och landsting med 64 procent respektive 72 procent kvinnor. På den högsta nivån, (A-chefer) 

är det 2 300 chefer, drygt 1 400 män och 900 kvinnor. På mellannivån (B-chefer) är det totalt 

9 300 varav 4 167 män 5 126 kvinnor. Flest chefer finns i första linjen (C-chefer) med 25 550 

totalt. Där 7 050 är män och 18 500 är kvinnor. Vilket innebär att andelen män är 28 procent 

och andelen kvinnor är 72 procent. Det är cirka 37 000 chefer anställda i kommun och 

landsting och ungefär 15 000 är 55 år eller äldre. Vilka inom en tioårs period behöver ersättas 

om vi utgår från en pensionsålder på 65 år. Hur många chefer som verkligen kommer att 

behöva rekryteras påverkas även av andra faktorer till exempel av hur arbetet organiseras. Det 

viktigaste är att rekrytera rätt chefer till chefsuppdragen och utmaningar för arbetsgivarna är 

att möjligöra för nuvarande och blivande chefer att växa in i chefsrollen (SKL.se). SKL 

(2011) förklarar vidare att chefer är i behov av professionalisering av chefsrollen och att de 

behöver axla sin roll som ledare och som arbetsgivares företrädare. Att ledarskapet är nyckeln 

till att lyckas utveckla välfärden med ökad effektivitet, högre kvalitet, oavbrutet 

förbättringsarbete och nytänk. Även de organisatoriska förutsättningarna och villkoren för 

chefer och deras uppdrag behöver fortlöpande följas upp och utvecklas (SKL,2011).   

Antonsson (2013) beskriver i sin avhandling att arbetet inom äldreomsorgen som första 

linjens chef sågs som framtidsbransch i mitten på 2000-talets första decennium, där arbetet 

innebär en jämvikt mellan två världsbilder, socialt arbete och styrning i arbetet. Det 

problematiska som kan uppstå till följd av detta är att dessa chefer ofta har en utbildning med 

fokus på sociala problem eller social omsorg men arbetar i större omfattning med 

administrativa frågor (Antonsson, 2013). Vidare beskrivs arbetet vara mer budgetstyrt snarare 

än behovsstyrt vilket skapar separation från vårdtagarna. Cheferna i första linjen arbetar i 

politiskt styrda verksamheter och påverkas därmed av vad som sker i samhället (ibid). 

Antonsson (2013) framför att uppdraget som första linjens chef är ansträngande och att ett 
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stort ansvar vilar på cheferna, där de både ska hantera och driva verksamheterna framåt. Det 

framkommer även att cheferna är särskilt utsatta med anledning av att de arbetar ytterst i 

linjen och känner sig ofta ensamma ute på sina enheter. Ledningsgruppsmötena beskrivs 

motverka den upplevda ensamheten och vara upplyftande genom att det skapas utrymme att 

lufta problem där (ibid). Antonsson (2013) förklarar vidare att de arbetsgivarna kan göra för 

att underlätta uppdraget för första linjens chefer är att skapa olika stödfunktioner och erbjuda 

mentorsprogram samt ledarutbildningar men även att rekrytera rätt personer för uppdraget är 

viktigt. Dock framkommer det att ledarutbildningar och mentorsprogram inte begärs av första 

linjens chefer, däremot efterfrågas ekonomiutbildning då det är en stor del i ledaruppdraget 

(Antonsson, 2013).  

3.1.2 I kommunala organisationer har chefer i alla led ansvar för psykosocial 

arbetsmiljö för ett hållbart ledarskap   

Arbetsmiljöverket (2012:7) skriver att arbetsgivaren har det juridiska arbetsmiljöansvaret där 

chefer på samtliga nivåer är arbetsgivarrepresentanter och har oftast ålagts ett 

arbetsmiljöansvar. Chefers ledarskap är av central betydelse för att skapa god arbetsmiljö och 

omfattar ledarskap i alla led inom de kommunala organisationerna (ibid). Vidare beskrivs att 

för att lyckas uppnå utveckling i arbete och skapa arbetsförhållanden med möjlighet att ha 

kontroll och hantera arbetskrav samt nå upp till verksamhetsmål krävs ett ledarskap som ger 

information och utrymme till delaktighet (ibid). Organisationers framgång påverkas av 

arbetsförhållanden i dess verksamheter vilket också påverkar arbetstagares upplevda 

arbetstillfredsställelse, hälsa och prestationsförmåga (ibid). Första linjens chefer inom 

äldreomsorg i kommunala organisationer har överordnade chefer som påverkar deras 

psykosociala arbetsmiljö genom att skapa eller hindra god psykisk hälsa.   

Det är viktigt att arbetsplatsen vårdar mellanmänskliga relationer där tillit, respekt och ett 

positivt emotionellt klimat ges utrymme. Det betyder inte avsaknad av kritik eller felsökning 

utan att det i ett respektfullt och tryggt klimat kan bättre verkställas (Arbetsmiljöverket 

2012:7). För att lyckas uppnå hållbar hälsa bland anställda i alla led i en kommunal 

organisation, visar forskning på att det krävs engagemang från högsta ledningen och ett 

ledarskap karakteriserat av närvaro, inlevelse, kommunikation, integritet och kontinuitet 

(ibid). Att överordnade chefer har ett ledarskap karakteriserat av dessa egenskaper är 

betydelsefullt för första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö, då överordnade chefer 

påverkar första linjens chefer att bättre lyckas uppnå hållbar hälsa på arbetsplatsen.    

Sveriges kommuner och Landsting (2011) skriver att arbetsplatsen är en viktig arena inom 

folkhälsoarbetet genom att man där strävar efter att skapa goda och utvecklande livsmiljöer. 

Även kommuner är viktiga aktörer inom folkhälsoarbetet vad gäller att främja hälsan hos de 

anställda där (ibid). SKL (2011) lyfter fram en undersökning med statistik på de som har flest 

sjukdagar, där de med fysiskt tunga och monotona arbetsuppgifter har flest sjukdagar och 

yrken med påfrestad psykosocial arbetsmiljö har också hög sjukfrånvaro (ibid). Det 

framkommer att antalet sjukskrivningsdagar inom kommuner och landsting minskar, vilket 

ger arbetsgivarna utrymme att ägna mer tid åt hälsofrämjande och förebyggande 

arbetsmiljöarbete och inte enbart åtgärdsarbete gentemot dålig arbetsmiljö (SKL, 2011). 

Nationella handlingsplaner och arbetsmiljöförutsättningar är viktiga komponenter för att 

minska utanförskap och främja arbetsmiljöer som skapar god hälsa och välbefinnande (SKL, 

2011). Sveriges kommuner och landsting (2011) vill karakteriseras som attraktiva och 

hälsofrämjande arbetsgivare med minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa inom arbetslivet, 

vilket kräver insatser från flera håll och omfattar politiska områden (ibid). Ledningens stöd är 

en nödvändig utgångspunkt för allt arbetsmiljöarbete, med ett hälsofrämjande arbetssätt 
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genom organisatoriska faktorer som pekar på viktiga kännetecken på alla nivåer samtidigt, 

ökar chanserna att uppnå bättre resultat (SKL, 2011).  

Det hälsofrämjande arbetet handlar om organisatoriska faktorer och pekar på viktiga 

kännetecken för en hälsofrämjande arbetsmiljö, vilka enligt ISM - rapport nr 9 är; 

>> Att arbetets krav och individens resurser stämmer överens. 

>> Chefen hjälper till att prioritera, men arbetar även strategiskt och långsiktigt. 

>> Rolltydlighet i arbetet och att målen är tydliga och kända. 

>> Att ansvar och befogenheter följs åt. 

>> Inflytande över arbetet och dess planering. 

>> En fungerande kommunikation.  

>> En god gemenskap och ett socialt. 

>> Att jobbet känns meningsfullt. 

>> Att det finns en rimlig förutsägbarhet. 

>> Positiv återkoppling – belöning. 
Källa: ISM- rapport nr 9: Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. 

Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen.  

 

Dessa kännetecken är förutsättningar för att uppnå hållbart chefs- och ledarskap i 

organisationerna. Med en kommunikation som är öppen både uppåt och neråt i organisationen 

och där stödfunktioner finns tillgängligt för chefer, ansvar och befogenheter följs åt och 

arbetsgruppernas storlek sätts i samband till uppdragets och verksamhetens karaktär och 

genom att verksamhets mål utformas och följs upp (SKL, 2011).  

4. Tidigare forskning 

4.1 Psykisk ohälsa i relation till arbetslivet 
Socialstyrelsen (2003) framför att 1990- talets första år i lågkonjunktur lett till stora 

neddragningar av antalet anställda inom alla sektorer i det svenska samhället, för 

arbetstagarna innebar det en ökad arbetsbelastning och många upprepade omorganisationer 

(ibid). Socialstyrelsen (2003) förklarar vidare att den kraftiga ökningen av 

långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa i Sverige, antas kunnat orsakas av de 

mycket stora förändringar som skett inom arbetslivet under de senaste två decennierna.  

Upprepade omorganisationer och neddragningar som ökat arbetsbördan har angetts av många 

sjuka som de främsta orsakerna till sjukskrivning (ibid). Vidare skriver socialstyrelsen (2003) 

att det vid neddragningar är vanligt med oro hos arbetstagarna för att ställas utan arbete, vilket 

ger en hög grad av ”sjuknärvaro”, dvs. att man går till arbetet när man är sjuk istället för att 

vara hemma (ibid). Inom den offentliga sektorn har omorganisationer inneburit en strävan 

efter plattare organisation, där många anställda upplevt att man delegerat arbetsuppgifter och 

ansvar utan resurser och befogenheter (Socialstyrelsen, 2003). Andra antaganden är en 

förändrad attityd till arbete och sjukskrivning och ändrade livsvillkor samt en ökad 

informationstäthet i samhället (Socialstyrelsen, 2003). Individuella faktorer som är av 

betydelse vid tillståndet är inte tillräckligt kända men uppenbarligen har olika människor olika 

grad av motståndskraft mot sådana yttre påfrestningar. Genetiska faktorer kan spela roll, 

uppväxtmiljön och om personen i hög grad bygger självkänslan på goda arbetsresultat. Många 

långtidssjukskrivna pga. arbetsrelaterad stress är mycket ambitiösa och lojala personer som 

satsat hårt, kanske alltför hårt på sitt arbete och uppfattas som mycket värdefulla medarbetare 

på sina arbetsplatser (Socialstyrelsen, 2003).  
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Glise (2007) förklarar att långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa 

ökat i Sverige sedan mitten på 1990-talet. Bakomliggande faktorer är förhållanden på 

arbetsplatser och den sociala situationen. Balansen mellan krav och inflytande på 

arbetsplatsen är av betydelse för den psykosociala arbetsmiljön, likväl vilket socialt stöd man 

har i arbetslivet, hur meningsfullt arbetet är samt om man får den uppskattning och belöning 

man tycker sig förtjänar (ibid).  En annan bakomliggande faktor kan vara konflikter på 

arbetsplatsen vilket framkallar upprepade stressreaktioner och kan leda till att en negativ 

arbetsmiljö med utveckling av arbetsoförmåga (Glise, 2007).  

Glise (2007) förklarar vidare att stressnivån är högre inom yrken som innebär mycket kontakt 

och ansvar för andra människor som t.ex. inom vård- och omsorg samt mellanchefer i privat 

regi och att dessa arbetsgrupper löper större risk för utveckling av psykisk ohälsa på grund av 

stressiga arbetsförhållanden. Glise (2007) skriver att den största ökningen av 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa är yngre kvinnor med högre utbildning, varför vissa 

drabbas och inte andra trots likvärdig stressbelastning, beror på att den individuella 

sårbarheten varierar på grund av genetiska men även omgivningsrelaterade faktorer är 

avgörande (ibid). Glise (2007) förklarar att en del människor redan i barn och ungdomen visar 

att de reagerar med psykisk ohälsa vid stressbelastning. Det är viktigt med rätt diagnostisering 

för att minska belastningen och öka resurserna hos individen, genom möjlighet till 

återhämtning och arbetsanpassning. Det är lika viktigt med förebyggande åtgärder, där 

personer med ökad risk för stressrelaterad ohälsa fångas upp (ibid). 

I socialstyrelsens rapport (2003) framkommer det att kliniska studier av patienter som är 

långtidssjukskrivna för psykiska ohälsa visar på att det oftast relaterar till arbetet. 

Konsekvenserna av arbetsrelaterad stress är många och den psykiska ohälsan är ett växande 

problem i Sverige. Det gäller framförallt yrken som innebär mycket kontakt och ansvar för 

andra människor som exempelvis mellanchefer på företag (Socialstyrelsen, 2003). Den 

arbetsrelaterade psykiska ohälsan är oftast ett resultat av en långdragen process som både ger 

kroppsliga och psykiska problem. Processen börjar med trötthet och spänningstillstånd samt 

smärtor i rörelseorganen, förutom detta uppfylls tillståndet med en rad andra medicinska 

kriterier och många olika beteckningar har använts för det. Exempel på beteckningar som 

använts på tillståndet är utbrändhet, utmattningssyndrom, om tillståndet uppfyller kriterierna 

för depression benämns diagnosen, egentlig depression med utmattningssyndrom (ibid). 

Maladaptiv stressreaktion är beteckningen vid psykisk ohälsa med varken 

utmattningssyndrom eller depression (Socialstyrelsen, 2003).   

I socialförsäkringsrapport (2011:17) framkommer att de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna 

är depression, anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, bakomliggande orsaker till 

sjukskrivning för psykisk sjukdom är många och komplexa och en av faktorerna kan vara 

dålig psykosocial arbetsmiljö med höga krav och låg kontroll i arbetssituationen (ibid).   

Socialförsäkringsrapport (2011:17) visar att yrkesgruppen drift - och verksamhetschef har 

flest påbörjade sjukskrivningar med anpassningsstörningar och reaktion på svår stress som 

bakomliggande orsaker, där det är lika för både män och kvinnor (Socialförsäkringsrapport, 

2011:17).  

Försäkringskassan genomförde i uppdrag av regeringen en studie av sjukfrånvaro i psykiska 

diagnoser år 2013. Studien presenterades i socialförsäkringsrapport (2014:4) där det 

framkommer att flera tidigare studier påvisat att arbetsmiljö och arbetsförhållanden har 

betydelse för längre sjukskrivningar med psykisk diagnos (ibid). Det framkommer en stark 

koppling mellan svag dvs. dålig/mindre god psykosocial arbetsmiljö och hög risk att påbörja 

sjukfall med psykisk diagnos (socialförsäkringsrapport 2014:4). Sjukskrivningar med 
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psykiska besvär är vanliga inom välfärdstjänster i nära kontakt med vårdtagare och inom 

karriäryrken som ledningsarbete, där en större andel sjukskrivningar med psykiska besvär 

omfattades av personer inom yrken som kräver teoretisk specialkompetens snarare än inom 

praktiska yrken (socialförsäkringsrapport 2014:4). Det framkommer också att personer som 

utsätts för en bristfällig psykosocial arbetsmiljö med stress påvisar besvär och sjukdomar 

oftare än andra, och psykiska påfrestningar har gått om fysisk belastning som den vanligaste 

orsaken till besvär hos kvinnor (Socialförsäkringsrapport 2014:4). Det är viktigt att identifiera 

och åtgärda psykosociala arbetsmiljöproblem bland den arbetande befolkningen, även om små 

förändringar har gjorts så var det lika stor andel anställda som uppgav att de hade en 

arbetssituation med höga krav, låg kontroll/ eller dåligt socialt stöd år 2009 som år 1995 

(ibid). I framtiden bör fokus läggas på vetenskapligt underbyggda arbetsmiljöinsatser då det i 

dagsläget finns tillräckligt med kunskap om sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och 

psykisk ohälsa på arbetsplatserna (Socialförsäkringsrapport 2014:4).   

4.1.2 Arbetsrelaterad stress 

Socialstyrelsen (2003) skriver att psykisk ohälsa till följd av arbetsrelaterad stress är ett stort 

samhällsproblem idag. Den ungersk kanadensiska forskaren Hans Selye var verksam i Kanada 

på 40-talet och är upphovsman till begreppet stress. Där han beskrev människors reaktion på 

påfrestningar som visade hur negativa händelser, tunga lyft, långa arbetsdagar och 

övermäktigt ansvar kan leda till hälsoproblem (ibid).  

Socialstyrelsen (2003) förklarar vidare att stressforskare på 70-talet uppmärksammade att 

många människor trots att de utsattes för allvarliga påfrestningar inte nödvändigtvis blev 

sjuka av det. Snarare att påfrestningar och ansträngningar gav känsla av aktivitet, makt eller 

möjligheter att skapa något (ibid). Skillnaden mellan positiva och negativa reaktioner på 

påfrestningar beror sällan på påfrestningar, belastningar eller hot i sig som avgörande för 

människans sätt att reagera. Det som är avgörande för reaktionssättet är relationen mellan 

belastningar och de resurser vi har för att hantera belastningar. Ur denna synpunkt är 

socialstyrelsens (2003) definition på stress att ”Stress är organismens reaktion på obalans 

mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa” 

Obalans mellan belastning och resurser innebär att ett underskott eller också ett överskott av 

resurser gentemot belastningarna som individen utsätts för kan resultera i negativ stress, där 

båda två fallen kan leda till stressrelaterade sjukdomar, till följd av att individen har mer 

resurser i jämförelse med de krav som hen ställs inför, vilket gör att individen blir 

understimulerad (Socialstyrelsen, 2003).  

Wikström & Dellve (2011) förklarar att övergången av högt engagemang och personliga 

drivkrafter att utvecklas och förbättra verksamheten eller nöjet att engagera sig i utmaningar 

övergår till ohälsosam stress om det inte skapas förutsättningar för att reglera och anpassa 

engagemang och stress vilket är viktigt för långsiktig hållbarhet både i verksamheter och ur 

individperspektiv. Wikström & Dellve (2011) ifrågasätter om stress, tidspress och höga krav 

kan anses som naturliga delar i ledarskapets utövning (ibid).     

 

Socialstyrelsen (2003)  förklarar vidare att människan behöver bygga upp motståndskraft för 

att ha resurser till att kunna hantera ett komplicerat liv. Motståndskraften byggs upp genom 

sömn, vila, regelbundna matvanor, fysisk kondition, kunskap och färdigheter samt känslor av 

säkerhet och tillit vilket skapar upplevelser av kontroll, stöd från andra samt belöningar för 

ens ansträngningar (Socialstyrelsen, 2003). Även om arbete vanligen upplevs som positivt och 

kanske är en av de mest hälsofrämjande faktorerna i tillvaron, är arbetet också en potentiell 

källa till stress (ibid). Att organisatoriska förändringar på en arbetsplats kan leda till att de 

anställda blir sjuka är väl belagt, desto större neddragningar på en arbetsplats desto fler 

långtidssjukskrivningar bland de som arbetar kvar på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2003).  
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Wikström & Dellve (2011) förklarar i sin studie att stress är en naturlig överlevnadsreaktion 

vid allvarligare faror när individens resurser inte räcker till för att möta krav i miljön. Det kan 

vara missvisande vid långvariga, höga och skadliga tillstånd av stress, med termen stress då 

den i dagligt tal används för att beskriva enklare, tillfälliga upplevelser av press. De menar på 

att termen utstressad är lämpligare när man talar om farlig stress, dvs. tillstånd som kan 

innebära hälsokonsekvenser (ibid). Wikström & Dellve (2011) förklarar att ”God stress” 

(allostas) ger oss ur överlevnadsaspekt möjlighet att anpassa oss eller möta faror (fly, eller 

kämpa) däremot ”farlig stress” (allostatic load) uppkommer av långvarig stress utan 

återhämtning. Långvarig arbetsrelaterad stress utan återhämtning kan leda till konsekvenser 

för hälsa, funktion och prestation, det är framförallt bristen på återhämtning som ger 

hälsokonsekvenser. Konsekvenser för vård och omsorgs organisationer är ökad sjukfrånvaro, 

minskad prestation, sämre vårdkvalitet och att anställda oftare funderar på att byta arbete 

(Wikström & Dellve, 2011). Chefers egen stress kan direkt påverka medarbetare genom att 

chefers kvaliteter kan påverka medarbetares stress, välbefinnande och arbetsoförmåga och 

genom påverkan på medarbetare kan chefers stress därmed indirekt påverka vårdkvalitet, dels 

genom organisering av förutsättningar för vårdkvalitet (Wikström & Dellve, 2011).  

I en annan studie som Dellve m.fl. (2013) genomfört presenteras chefers stödresurser för ett 

hållbart ledarskap, där det framkom att chefer i kommunal vård och omsorg har betydelse för 

medarbetares hälsa men att få tidigare studier fokuserat på vilka förutsättningar som har 

avgörande betydelse för att uppnå hållbart arbetsliv och vara goda ledare. Med hållbart 

arbetsliv menas chefers egen hälsa, arbetsförmåga, symtom, stress, energi och balanserad 

arbetsnärvaro med motivation och vilja att stanna kvar i chefspositionen (ibid). Dellve m.fl. 

(2013) förklarar att det är vanligare med studier som fokuserar på chefers personliga 

egenskaper. Vidare presenterar Dellve m.fl. (2013) en studie som Skagert m.fl. (2012) 

genomfört där det framkom att 40 % av cheferna inom vården hade slutat inom en 

fyraårsperiod, liknande resultat presenteras från Chefios-projektet som Strömgård m.fl. (2012) 

publicerat, där 20 % av chefer inom kommunal vård hade slutat under en tvåårsperiod (ibid).   

 

Dellve m.fl. (2013) skriver att chefer i vården stressar mest över hantering av 

intressekonflikter mellan organisationsnivåer, professionsgrupper och att vara buffert mellan 

dessa. Att coacha medarbetare och hantera problem och brister i medarbetares kompetens och 

möta medarbetares frustation. Andra centrala utmaningar för cheferna är att hantera 

betungande rollkrav och konflikter mellan olika grupper samt att uppnå balans mellan arbete, 

fritid och återhämtning (ibid). Vidare framkom behov av stöd för att hantera legitimitets och 

värde dilemman, konflikter som rör vårdkvalitet, arbetsmiljö och effektivitet, där kan cheferna 

behöva stöd från överordnad chef med en tillitsfull kommunikation för att hantera det. Även 

stöd att hantera balansen mellan arbete och återhämtning, att hantera slitningar mellan olika 

uppgifter och stöd att hantera legitimitetskonflikter. Att få stöd i stora vårdorganisationer på 

grund av informella strategier och problem uppåt och neråt i organisationen (Dellve m.fl. 

2013). Detta kan innebära att chefer inte berättar om problem i verksamheten och egen 

ohälsosam stress på grund av att de har för lite tid med överordnad chef och att beskrivningar 

av problem kan missgynna den egna karriären samt att det kan ge en bild av att chefen är 

maktlös eller överbelastad (ibid). Vilket innebär att där utvecklas en kommunikation som inte 

grundar sig på tillit, med överordnad chef och kollegor om problem i verksamheten och egen 

stress (ibid).  

Dellve m.fl. (2013) skriver i sin studie att första linjens chefer vänder sig till medarbetare för 

att få stöd trots att de är medvetna om att det kan skapa ytterligare problem. Definitioner av 

chefsuppdraget definieras av cheferna själva eller i samtal med nära kollegor vilket kan ta 

några år för en ny chef att komma fram till (ibid). Dellve m.fl. (2013) menar på att det kan 

behövas system för att identifiera tidiga tecken på hög stressbelastning. Mentorskap och 
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nätverk kan vara ett socialt stöd för chefer i första linjen, vidare är ett bra samarbete och en 

bra kommunikation med överordnade om den är verksamhetsnära, reflekterande och 

respektfull vara ett stöd för cheferna. För de nya cheferna i positionen och de chefer som har 

många underställda bör ur studiens reslutat ett strategiskt utformat ledningsstöd finnas 

tillgängligt (ibid). 

4.1.3 Behovet av socialt stöd för ett hållbart ledarskap bland första linjens chefer inom 

äldreomsorgen 

Goda sociala relationer är av stor betydelse för att hitta mening i arbetet och för att ges större 

möjlighet att motstå stress, vilket i sin tur påverkar hälsan positivt. Sociala relationer i 

arbetslivet är något som är angeläget för första linjens chefer inom äldreomsorgen eftersom vi 

sedan tidigare vet att de utsätts för stress i ledaruppdraget.   

Genom sociala relationer skapas tillit i arbetslivet och möjligheten att nå gemensamma mål 

inom organisationen ökar (Härenstam, 2010). Bolin & Höckertin (2010) förklarar att sociala 

relationer är avgörande för att uppnå effektiva verksamheter dvs. koordinationen av flera 

individers insatser gör att verksamheter fungerar och mål uppnås. Sociala interaktioner på 

arbetet ger också mening till det arbete som ska utföras (ibid). Vidare menar Bolin & 

Höckertin (2010) att den mest grundläggande relationen är den mellan chef och medarbetare, 

men även relationer mellan kollegor utgör en central källa till upplevd meningsfullhet och 

trivsel på arbetet (Bolin & Höckertin, 2010). Den psykosociala arbetsmiljön bland första 

linjens chefer inom äldreomsorgen påverkas av relationer och den sociala interaktion de har 

med överordnad chef och kollegor. Dessa relationer är grundläggande men också avgörande 

för att överordnad chef ska verka som ett socialt stöd för första linjens chefer i 

ledaruppdraget.  

Härenstam (2010) skriver att organisationer är i ständig förändring genom omstruktureringar, 

olika anställningsformer och privatisering av kommunala verksamheter vilket ändrar 

förutsättningarna och formerna av sociala relationer på arbetet. Det leder till att arbetstagare 

inte har en lika stark och varaktig relation till samma människor och att det tar tid att skapa 

goda sociala relationer (ibid). Samhällsutvecklingen har de senaste 20 åren även inneburit en 

förändring på de krav som ställs på individen med högre takt i arbetslivet och större krav på 

den enskilda individen (Stressforskning.2012c). Vilket skapar ett gränslöst arbetsliv och 

privatliv genom att arbetslivet riktar sig på styrning och otydliga mål och samtidigt ställer 

höga krav på individens ansvar och beredskap (ibid). Detta har resulterat i en kraftig ökning 

av stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom och är ett problem inom alla yrken 

(Stressforskning.2012c). Sedan tidigare vet vi att första linjens chefer inom äldreomsorgen 

arbetar i en sektor som genomgår många förändringar och omorganiseringar. Dessa 

förändringar kan vara en tänkbar faktor till att möjligheten att bygga upp sociala relationer 

med kollegor och överordnad chef begränsas, vilket i sin tur begränsar det sociala stödet i 

ledaruppdraget. Höga arbetskrav med hög takt i arbetslivet är faktorer som bör 

uppmärksammas vid undersökning av psykosocial arbetsmiljö.   

 

Härenstam (2010) skriver att sociologen Georg Simmel menar att det finns många syften med 

sociala relationer och en av dem är att det skapas mervärden i relationerna i arbetslivet. 

Mervärden kan både vara personliga och ge stöd och trygghet men de kan också vara 

gemensamma genom att utveckla organisationer och därmed generera produktivitet (ibid). 

Dessa mervärden bland första linjens chefer inom äldreomsorgen uppnås genom sociala 

relationer med överordnad chef och kollegor och därigenom få stöd och trygghet i 

ledaruppdraget men också för att utveckla verksamheten då de arbetar i en hierarkisk 
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organisation med gemensamma mål krävs god social interaktion mellan cheferna på de olika 

nivåerna.   

Härenstam (2010) förklarar vidare att organisationer med tydliga hierarkiska pyramider har 

väldigt tydliga roller där makten är tydligt fördelad på de olika nivåerna, vilket innebär en klar 

och tydlig struktur i organisationerna. Denna tydlighet skapar spelregler för medlemmarna i 

organisationen som innebär till vem och var man ska relatera till. Stressforskningsinstitutet 

(2006b) förklarar att verksamheter i de postindustriella organisationerna kännetecknas av 

osäkerhet, motsättningar och paradoxer vilket skiljer sig från den industriella organisationens 

stabilitet och rutiner. Bristen på ordning och reda är en bidragande faktor till ansträngande 

psykosocial arbetsmiljö (ibid). Den obetänkta nedmonteringen av de byråkratiska värdena 

(struktur, ordning och reda) är en tänkbar orsaksfaktor till otydlighet i dagens organisationer, 

vilket i sin tur leder till ohälsa hos anställda (Stressforskning.2006b). Vid stora organisationer 

med rutinmässiga teknologier har byråkratin många fördelar. Webers byråkrati rymmer ett 

system där anställda med måttliga färdigheter omvandlas till rationella, opartiska och 

effektiva beslutsfattare. Däremot är byråkratin mindre lämplig och får en negativ funktion  

när samhället förändras och organisationers tillvaro är instabil och ständigt måste anpassa sig 

till förändringar (Stressforskning.2006b).  

Bolin & Höckertin (2010) framför att det finns olika förespråkare på hur organisationer kan 

främja sociala relationer genom ledning och strukturering, där nya idéer om vad som är bäst 

föds hela tiden. Skillnaden mellan förespråkare är de som står för att stärka strukturen genom 

den så kallade klasiska byråkratin och därmed få den bästa koordinationen och styrningen och 

de som prefererar social styrning (ibid). Den sociala styrningen innebär platta organisationer 

med decentralisering vilket ska främja sociala relationer då dessa kräver mer social 

interaktion, för att fungera. För att upprätthålla goda sociala relationer inom human service 

organisationer bör organiseringen av verksamheterna grundas på social styrning (ibid). Bolin 

& Höckertin (2010) menar på att vård och omsorgssektorn är en vinnare av att sträva efter 

goda sociala relationer då det utgör grunden för fungerande verksamheter (Bolin & Höckertin, 

2010). Wikström m.fl. (2011) förklarar att ledning och organisering i professionella 

organisationer vilket hälso- och sjukvårdsorganisationen är ett exempel på, ställer andra krav 

än traditionella byråkratier (ibid). Andra krav som ställs i dessa organisationer är goda sociala 

relationer mellan cheferna på de olika nivåerna och med kollegor för att första linjens chefer 

ska få tillräckligt socialt stöd i ledaruppdraget och uppnå en hälsosam psykosocial arbetsmiljö 

med hållbart ledarskap.    

Waldenström (2010) skriver om arbetsförhållanden i relation till individers hälsa och de 

organisatoriska förutsättningarna för socialt stöd, där det instrumentella stödet innebär all 

hjälp som ges av andra människor inom organisationen för att klara av arbetsuppgifterna och 

nå de uppsatta målen. I det instrumentella stödet räknas både det emotionella och informativa 

stödet in. Bristande instrumentellt stöd från chefer och arbetskamrater genererar en hög 

riskfaktor för att utveckla depression, där de anställda inte uppnår de uppsatta målen och 

känner tillstånd av uppgivenhet vilket liknas med depression. Den psykiska ohälsan beror 

alltså på brister i ledningen och på organisatoriska förutsättningar för att ge stöd i arbetet, 

vilket ökar ohälsotalen och genererar färre friska arbetsplatser med mindre produktiva 

verksamheter (Waldenström, 2010). 

I en studie som Nordin (2010) framför antog man att brist på socialt stöd på arbetsplatsen 

bidrar till mer upplevd ohälsa genom att tidigare forskning visar att socialt stöd har stor 

betydelse för både välbefinnande och en god hälsa (ibid). Socialt stöd är ett samlingsbegrepp 

för det emotionella stödet och den sociala interaktionen. Det emotionella stödet är viktigt för 

att känna samhörighet med kolleger, relationen med chefen och minimera känslan av 

ensamhet. Nordin (2010) menar att det emotionella stödet är lika viktigt för kvinnor och män, 
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dock att män i högre utsträckning än kvinnor sjukskriver sig eller förtidspensioneras vid brist 

på emotionellt stöd medan kvinnor ändå stannar kvar på sin arbetsplats (Nordin, 2010). 

Nordin (2010) skriver att individer själva måste ha förmåga att uppleva vikten av socialt stöd 

för att de ska uppkomma positiva hälsoeffekter av stödet. Det räcker inte med att 

arbetsplatserna tillhandahåller möjligheter till socialt stöd, det sociala stödet måste upplevas 

och individerna måste kunna ta det sociala stödet som finns till sig (ibid).  

Socialstyrelsen (2003) framför att man i USA och Storbritannien använder sig av något som 

benämns "counselling". Det är en samlad beteckning på olika former av kortare 

samtalsbehandlingar, ett personligt samtalsstöd. I Storbritannien är "counselling" vanligt inom 

socialtjänst och på vårdverksamheter och professionen heter "counsellor". I både USA och 

Storbritannien utgör "counselling" hörnstenar i verksamheter och heter Employee Assistance 

Programs. Det är specialutformade, psykosocialt inriktade stödprogram, vilka främst riktar in 

sig på prevention eller enklare samtalsbehandlingar, där medarbetare kan få hjälp med 

problem som uppstår vid arbetsrelaterad stress och utmattning (Socialstyrelsen, 2003). De här 

stödprogrammen ses som komplement till den vanliga företagshälsovården i USA och 

Storbritannien. I Sverige finns inte någon tydlig motsvarighet till professionen eller 

arbetssättet inom organisationer. Det som närmast kan likna arbetssättet är det som tillämpas 

vid kriskontakter eller annan stödjande samtalsform som finns i terapeutiska verksamheter 

(socialstyrelsen, 2003). 

4.1.4 Problematisering 

I socialförsäkringsrapport (2014:4) framkommer att psykisk ohälsa blivit den främsta orsaken 

till längre sjukfrånvaro i framförallt ekonomiskt utvecklade länder som Sverige. Behovet av 

kunskap vad gäller orsaker och åtgärder, för att motverka psykisk sjukdom och sjukfrånvaro 

från arbete på grund av psykisk ohälsa är stort (Socialförsäkringsrapport 2014:4). Wikström 

m.fl. (2011) skriver att chefer är nyckelpersoner i organisationer genom sitt ansvar, att leda 

och förvalta samt utveckla verksamheten. Att chefer har en viktig roll för utvecklingen av en 

god psykosocial arbetsmiljö och fungerande välfärdsorganisation (ibid). Däremot förklarar 

Antonsson (2013) att uppdraget som första linjens chef är ansträngande och att ett för stort 

ansvar vilar på cheferna, där de både ska hantera och driva verksamheterna framåt (ibid). 

Dellve m.fl. (2011) skriver att chefers arbetssituation karakteriseras av hög press med höga 

krav och begränsad beslutskontroll, ledarollen kan vara komplex med intressekonflikter i en 

organisationskultur som beskrivs som ett hårt ledarskapsklimat med avsaknad av stöd.  

Stress, krävande arbetsvillkor och frivilliga avgångar hos chefer inom vården är ett problem 

för dem själva och organisationen (ibid). Vidare förklarar Dellve m.fl. (2011) att få tidigare 

studier ägnat sig åt chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjligheter att påverka sin och 

medarbetares arbetssituation (ibid). Äldreomsorgen är en del av det sociala arbetet i samhället 

och är ett komplexfyllt arbetsfält vilket gör att chefs och ledarskapet också blir komplext 

(Lawler & Bilson, 2010). Det sociala arbetet är turbulent och i ständig politisk förändring 

därav är det viktigt att chefer och ledare inom det sociala arbetet är utrustade med rätt verktyg 

och tillvägagångssätt för att klara av alla förändringar och påfrestningar som medföljer 

(Lawler & Bilson, 2010).  

För att uppnå friska arbetsplatser med arbetsmiljöer som har positiva effekter på både individ 

och verksamhet är ett närvarande, tillgängligt, engagerat och rättvist ledarskap av stor 

betydelse (Arbetsmiljöverket 2012:7). Arbetsmiljöverket (2012:7) skriver att behoven från de 

som behöver kommunal vård och omsorg ökat samtidigt som personalstyrkorna minskat. 

Förutom ökade ansvarsområden har kontinuerliga omorganiseringar inneburit ökat ansvar för 

främst första linjens chefer inom den kommunala vård och äldreomsorgen (ibid). 
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Arbetsmiljöverket (2012:7) förklarar att fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter tillkommit 

cheferna, med ökade underställda. Denna situation menar Arbetsmiljöverket (2012:7) skapar 

behov av stöd och ledning till första linjens chefer, där resurser för stöd ofta är otillräckliga. 

Följderna av ett otillräckligt chefskap får effekter neråt i organisationen genom att underställd 

personal inte ges det stöd och den ledning de behöver i det dagliga arbetet, vilket i sin tur 

påverkar deras arbetsförhållanden negativt och även den vårdkvalitet som ska levereras (ibid).  

 

Tidigare undersökningar visar på en ökning av sjukskrivningar med psykisk ohälsa till följd 

av arbetsrelaterad stress och försämrade arbetsvillkor i Sverige, med många omorganisationer 

och förändringar de senaste två decennierna inom framförallt äldreomsorgen (Bennich, 2012). 

Där psykisk ohälsa uppstår på grund av brister i organisatoriska ledningsförutsättningar (ibid).   

Genom tidigare genomförd tillsyn av arbetsmiljöverket framkom att chefer inom den 

kommunala vård och omsorgen ofta uppger hälsobesvär i samband med deras arbetssituation 

och uppgifter om ökade anmälningar av stressrelaterade arbetssjukdomar ökar 

(Arbetsmiljöverket 2012:7). Där av ska den här studien undersöka hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut för första linjens chefer inom äldreomsorgen, vilka arbetsmiljöfaktorer 

som påverkar den. Samt att studera om behov av socialt stöd föreligger i ledningsuppdraget 

och om det i sådana fall är tillgängligt eller kan uppnås i tillräcklig utsträckning.  

5. Teorier 
I denna del redovisas de tre utvalda teorierna i studien, teoridelen inleds med Karasek och 

Theorells krav- och kontrollmodell (1990) där författarna beskriver faktorer som kan leda till 

arbetsrelaterad stress. Arbetskrav kan både vara fysiska och psykiska, de fysiska arbetskraven 

innebär att arbetstagare utsätts för risker som kan leda till skador som exempelvis 

hälsovådliga kemikalier eller arbetsställningar. Med psykiska arbetskrav avses monotont 

arbete samt arbetsuppgifter som utförs under tidspress (Karasek & Theorell, 1990). I denna 

studie undersöks inte de fysiska arbetskraven, utan det som uppmärksammas och undersöks 

är första linjens chefers psykiska arbetskrav.  

Krav- och kontrollmodellen är en av de mest använda modellerna inom forskning kring 

arbetsrelaterad stress och modellen var till en början inte avsedd för att tolka eller förstå 

chefers arbetskrav utan arbetstagares krav gentemot arbetsgivare men då chefer i första 

linjen arbetar i en politiskt styrd organisation med en hierarkisk struktur, har de överordnade 

chefer och andra intressenter som ställer krav på dem i arbetet. Likväl som arbetstagare har 

arbetskrav gentemot sina chefer har också chefer i första linjen överordnade chefer att ta 

hänsyn till i ledningsuppdraget. Vi anser att krav- och kontrollmodellen är rimlig för att 

belysa och analysera de frågeställningar vi valt i denna studie då modellen kopplar till 

individers upplevelser av stress vilket är relevant till studien, då avsikten är att tolka och 

förstå hur chefer i första linjen ser på de krav som uppkommer i ledningsuppdraget.  

Krav och kontrollmodellen är ett bra verktyg till vår studie då Jonson & Hall (1988) 

vidareutvecklat modellen genom att beskriva det sociala stödets effekter på arbetsplatser, där 

stödets betydelse för människan beskrivs. I studien har vi undersökt hur första linjens chefer 

inom äldreomsorgen uppnår socialt stöd i ledningsuppdraget för att främja den egna 

psykosociala arbetsmiljön där vi genom krav och kontrollmodellen försöker framföra på 

vilket sätt det sociala stödet främjar den psykosociala arbetsmiljön.  

Vidare har Aaron Antonovskys teori om Känsla Av Sammanhang, KASAM (2007) valts ut i 

studien som ett komplement till krav och kontroll modellen, då den förutom 

handlingsutrymmet (kontroll) cheferna har i sitt arbete förklarar djupgående de enskildas 
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individuella verktyg för att hantera yttre påfrestningar genom de tre centrala begreppen, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom de individuella verktygen ger KASAM 

teorin en bredare insyn på varför människor upplever och hanterar samma situation olika 

vilket i sin tur förklara varför en del människor upplever vissa situationer som påfrestande 

och ohanterbara medan andra ser på samma situation som utmanande och utvecklande.  

Teoridelen avslutas med Cohen och Wills Stress - buffert hypotesen/modellen (1985) där två 

hypoteser definierar det sociala stödets effekt på välbefinnandet. Den ena hypotesen, 

buffering model omfattar primärt personer under stress där det sociala stödet fungerar som 

en buffert mot stressande situationer. I den andra hypotesen Main effect model har det sociala 

stödet verkan oavsett om personen befinner sig under stress eller inte, enbart genom tillgång 

till kontinuerligt socialt stöd ges individen en egen styrka/buffert som hjälper till att skydda en 

själv mot negativa effekter i stressfyllda situationer. Den ena hypotesen i Stress - buffert 

hypotesen/modellen utesluter inte den andra utan de fungerar parallellt. Varför vi valt Cohen 

och Wills Stress - buffert hypotesen/modellen (1985) är för att den är välanvänd och fått 

vetenskapligt stöd i flera tidigare studier. Ett exempel är Uchino, Cacioppo och Kiecolt-

Glaser, där författarna studerat 81 tidigare studier och visar därmed samband mellan socialt 

stöd och dess effekter på hälsan (Uchino, Cacioppo och Kiecolt-Glaser, 1996) . Stress - buffert 

hypotesen/modellen passar bra till vår studie då vi anser att förutom de krav och det 

handlingsutrymme respondenterna ställs inför i ledaruppdraget och oavsett vilken känsla av 

sammanhang de upplever sig ha, vill vi undersöka vilken effekt det sociala stödet har på deras 

psykosociala arbetsmiljö med hjälp av Stress - buffert hypotesen/modellen.     

Det finns även en annan välanvänd stressteori från 80-talet, Lazarus och Folkman, Stress, 

Appraisal and Coping. Dock har denna teori fokus på copingstrategier och inte konkret 

socialt stöd därmed valde vi bort denna då vi i vår studie vill undersöka socialt stöd i 

ledaruppdraget bland första linjens chefer.  

5.1 Krav och Kontrollmodell  

5.1.1 Krav 

Inom en organisation påverkas arbetstagares hälsa inte bara av besluts- och 

handlingsutrymmet (kontroll), utan också av de krav arbetet ställer. Arbetskrav kan innebära 

fysiska och psykiska påfrestningar beroende på vilka de är. När omgivningens krav är större 

än arbetstagarens kontroll uppstår belastning på de psykiska arbetskraven. Effekten av 

psykiska arbetskrav beror på besluts- och handlingsutrymmet (kontroll) arbetstagaren har över 

arbetssituationen. Psykiska arbetskrav omfattas av arbetsuppgifter som utförs under tidspress 

och vid monotont arbete. Beroende på vilka möjligheter arbetstagare har att hantera 

arbetskrav är det också avgörande för hur de kommer upplevas, antingen upplevs kraven som 

lärande, stimulerande arbetsuppgifter eller som höga krav som genererar ohanterbar stress. 

Med kvalitativa arbetskrav avses uppgifter som kräver hög koncentration och 

uppmärksamhet. Exempel på kvalitativa arbetskrav som genererar negativ stress är rädsla att 

förlora det egna arbetet eller rollkonflikter inom en organisation. Lågkvalitativa 

arbetsuppgifter är enformiga och monotona däremot är nya, varierande arbetsuppgifter hög 

kvalitativa. Med kvantitativa arbetsuppgifter menas hur mycket, hur hårt och hur fort man 

måste arbeta. Exempel på kvantitativa arbetskrav är uppgifter som utförs under tidspress som 

t.ex. att hinna med x-antal möten under en arbetsdag (Karasek & Theorell, 1990).  
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5.1.2 Kontroll 

Karasek & Theorell (1990) beskriver begreppet kontroll som en variabel vilken förklarar 

vilket besluts och handlingsutrymme en arbetstagare har i sitt arbete. Beslutsutrymmet delas 

upp i "kontroll i " och "kontroll över" arbetet. Kontroll i arbetet handlar om mindre uppgifter 

och kontroll över innefattar de övergripande besluten. Beslutsutrymmet (kontroll) har två 

grundkomponenter, den ena grundkomponenten benämns färdighetskontroll (skill discretion) 

vilken innebär att det ges utrymme för skicklighet, problemlösning och intellektuell aktivitet. 

Den andra grundkomponenten berör vardagsdemokrati i arbetet, auktoritet över beslut 

(authority over descision). Grundkomponenten vardagsdemokrati har delkomponenterna 

uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande. Delkomponenten uppgiftskontroll 

motsvarar "kontroll i arbetet" sådant som man kan påverka, som hur arbetet ska utföras, vilka 

arbetsuppgifter man ska utföra, när de ska utföras, i vilken ordning och när man tar paus. Den 

andra delkomponenten, deltagande i beslutsfattande innebär att kunna styra över arbetstider 

och mål samt ha inflytande över schemaläggning eller vara delaktig i beslut och i 

förändringsprocesser. En annan aspekt i arbetstagarens tillgång till beslutsfattande är deras 

kompetens och skicklighet att utöva intellektuella aktiviteter. Vilka inre förmågor arbetstagare 

har att hantera oväntade situationer och förändringar på arbetsplatsen samt 

problemsituationer. De inre förmågorna att hantera oväntade situationer och förändringar på 

arbetsplatsen samt problemsituationer benämns copingförmåga. Copingförmågan delas in i 

intern och extern locus of control som förklarar om arbetstagare lägger påverkansmöjligheter 

vad gäller problem och förändringar hos sig själva eller utanför sig själv. Det skiljer sig 

mellan arbetstagare om de har intern eller extern Locus of control men också beroende på 

situationer. Arbetstagare som ges utrymme för intellektuell frihet och lärande har också en 

hög kontroll vilket ger möjlighet till utveckling. Om arbetstagare utvecklas ges också större 

utrymme till att ha kontroll över arbetssituationer vilket i sin tur skapar god psykosocial 

arbetsmiljö genom arbetstillfredsställelse. Däremot beskrivs en låg grad av kunskaps kontroll 

då arbetstagare saknar kompetens för specifika arbetsuppgifter vilket minskar 

handlingsutrymmet och utlöser negativ stress hos arbetstagaren. Negativ stress uppstår även 

då arbetstagares kompetens inte kommer till användning utan mindre kvalificerade 

arbetsuppgifter med hänsyn till den egna kompetensen tilldelas (Karasek & Theorell, 1990).  

5.1.3 Kombination krav och kontroll 

Enligt Karasek och Theorell (1990) är balansen mellan den egna kontrollen i arbetet och de 

yttre psykiska kraven samt närvaron av socialt stöd, avgörande för hur arbetsmiljön kommer 

att upplevas av arbetstagarna inom en organisation. Effekten av yttre psykiska krav hos 

arbetstagare avgörs av besluts och handlingsutrymmet (kontroll) på en arbetsplats. Det finns 

fyra situationer i modellen varav mycket, respektive litet beslutsutrymme (kontroll) och höga 

respektive låga krav. Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell (se figur 1, nedan) visar 

fyra olika situationer av psykosociala arbeten. De fyra situationerna är olika kombinationer av 

variablerna krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). 
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Psychological Demands                                        

(krav) 
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                            (kontroll)      
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                                                                                                        B Stressdiagonalen 

Figur 1. (Karasek & Theorell, 1990) 

A= Learning Motivation to Develop New Behavior Patterns (Karasek & Theorell, 1990) = 

Aktivitetsdiagonalen.  

B= Risk of Psychological Strain and Physical Illnes (Karasek & Theorell, 1990) = 

Stressdiagonalen. 

 

High-strain Jobs – Högstressarbeten 

Karasek & Theorell (1990) förklarar att inom dessa arbeten är kraven höga och handlings och 

beslutsutrymmet lågt vilket ökar risken för en stressig arbetsmiljö. Dessa arbeten hittas längst 

ner till höger i modellen. Där arbetstagare har låg eller ingen kontroll (handlingsutrymme) 

över omständigheterna i arbetsuppgifter och utvecklar därmed en ohållbar arbetssituation, 

vilket kan leda till ångest, oro, depression och trötthet samt psykisk sjukdom hos arbetstagare 

(ibid). Arbetstagare inom högstressarbeten kan inte påverka sin situation genom att se negativ 

stress till att ses som utmaningar eller något positivt. Yrken som är typiska inom 

högstressarbeten är servitriser, monotona industriyrken eller undersköterskor. 

Högstressarbeten hittar man främst inom servicesektorn, där majoriteten är så kallade 

lågstatusarbeten (ibid).  

 

Active Jobs - Aktiva arbeten  

Den andra typen av arbete är aktiva arbeten där kraven är höga men handlingsutrymmet är 

stort. Dessa arbeten hittas högst upp till höger i modellen. Aktiva arbeten karakteriseras av 

utmaningar och kräver hög professionalitet, vilket i sin tur kräver prestation av arbetstagare, 

dock finner man ingen utveckling av negativ stress inom dessa arbeten. Denna typ av arbeten 

ställer höga psykiska arbetskrav samtidigt som arbetstagare har en hög grad av kontroll över 

arbetsuppgifter och över den egna arbetssituationen. Karasek och Theorell (1990) uppger de 
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aktiva arbetena som det mest ideala psykosociala arbetssättet, då dessa arbeten ger 

arbetstagaren utrymme att använda och utveckla de egna kunskaperna, vilket gör att stress 

omvandlas till positiva utmaningar och genererar motivation och tillfredställelse i arbetet. 

Vidare leder detta till en god psykosocial arbetsmiljö. Yrken som är typiska för aktiva arbeten 

är läkare, lärare eller chefer inom organisationer (Karasek & Theorell, 1990).   

Low-strain Jobs - Lågstressarbeten 

Den tredje typen är lågstressarbeten där kraven är låga och handlingsutrymmet är stort.  

Denna typ av arbeten hittas högst upp till vänster i modellen. Dessa arbeten karakteriseras av 

låga psykiska arbetskrav och en hög grad av egenkontroll och ses som idealet då de har en 

gynnsam arbetsmiljö där negativ stress och arbetsrelaterade sjukdomar inte förekommer i lika 

hög utsträckning som i de tre andra typerna av arbeten modellen. Kraven blir inom 

lågstressarbeten aldrig högre än kontrollen, dock kan dessa arbeten uppfattas som 

otillfredsställande om det inte uppstår utmaningar (Karasek & Theorell, 1990).   

Passive Jobs - Passiva arbeten 

Den fjärde typen är passiva arbeten där kraven är låga och handlingsutrymmet är litet. Dessa 

arbeten hittas längst ner till vänster i modellen. Arbetstagare blir inaktiva genom att det ges 

lite utrymme för problemlösning och egna initiativ, vilket minskar arbetstagares kunskaper 

och utveckling. Karasek och Theorell (1990) förklarar att passiva arbeten är ett psykosocialt 

arbetsmiljöproblem efter högstressarbeten. Dessa typer av arbeten minskar motivation och 

vilja hos arbetstagarna att uppnå engagemang i arbetsuppgifter och därmed komma ifrån 

negativ stress (Karasek & Theorell, 1990).    

5.1.4 Socialt stöd 

Karasek och Theorell (1990) utökade krav- och kontroll modellen genom nya 

forskningsresultat som Jeffrey Johnsson var delaktig i där socialt stöd blev den tredje 

variabeln. Den moderniserade krav- kontroll- och stöd modellen handlar om arbetstagares 

beslutsutrymme (kontroll) i relation till psykiska arbetskrav och tillgängligheten av socialt 

stöd från kollegor och chefer (ibid). För att uppnå en gynnsam psykosocial arbetsmiljö är 

feedback och goda sociala relationer på arbetet av stor betydelse och det sociala stödet 

grundar sig på fyra förklaringar av begreppet, vilka är behovsteori, socialisationsteori, 

kollektivitetsteori och resursteori. Behovsteorin förklarar de emotionella behov individen har 

att tillhöra en grupp. Socialisationsteorin handlar om vilka möjligheter individen har att 

socialisera sig vilket påverkar handlingsmönstret. Kollektivitetsteorin förklarar 

organisationers struktur för att skydda individen från systemet och resursteorin handlar om de 

resurser som står till arbetstagares förfogande för att avlasta arbetsbelastning (Karasek och 

Theorell, 1990). Stödet handlar om interaktionen med andra människor vilket gör att 

modellen kommer ifrån fokus, på enbart individens arbetssituation och där stödet kan fungera 

som ett skydd mot stress. Identifiering av stöd kan tillexempel vara det djupa känslomässiga 

stödet och bekräftelse som erhålls från en arbetskollega. En annan typ av stöd är lösningar vid 

arbetsrelaterade problem på arbetsplatsen vilket kan ges av arbetskollegor eller överordnade 

chefer. Ytterligare stöd är det praktiska stödet vilket handlar om tid och information som 

också kan ges av arbetskollegor och överordnade chefer (ibid). 

Effekterna av socialt stöd visar sig ha en positiv inverkan på arbetstagare inom en 

organisation för att hantera de psykiska arbetskraven och innebär goda sociala interaktioner 

och ömsesidigt stöd från kollegor, chefer och övriga intressenter i en organisation. Det sociala 
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stödet har en god inverkan för att arbetstagare ska kunna hantera negativ stress på 

arbetsplatser som antingen karakteriseras av en passiv arbetsmiljö eller är ett högstressarbete.    

Socialt stöd delas in i två typer: emotionellt och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd handlar 

om att känna tillit och uppskattning från omgivningen och det fungerar som en buffert 

gentemot kravfyllda arbetsmiljöer medan instrumentellt stöd innebär vilja hos arbetstagare att 

samarbeta och avlasta varandra i olika situationer. Jeffrey Johnson (1986) framför vilka 

funktioner det sociala stödet fyller för arbetstagare och förenar socialt stöd med den 

ursprungliga krav- och kontroll modellen. För en hälsosam arbetssituation är socialt stöd och 

den sociala omgivningen av betydelse för arbetstagaren. Socialt stöd handlar om interaktion 

med kollegor under och efter arbetstid. Johnson (1986) förklarar att det sociala stödet 

förebygger negativ stress och ökar handlingsutrymmet (kontroll) i arbeten med höga psykiska 

krav. Konsekvenser av bristande socialt stöd i arbetet ger en ökad risk att utveckla 

stressrelaterade sjukdomar i jämförelse med arbetsplatser som har socialt stöd (ibid). 

Forskningsresultat visar att arbetsmiljöer som präglas av låga psykiska arbetskrav, hög 

egenkontroll och stort socialt stöd genererar välbefinnande hos arbetstagarna. Det sociala 

stödet har även en god verkan inom aktiva arbeten, där höga krav i kombination med hög 

kontroll förekommer. Socialt stöd i arbetet skyddar arbetstagare i arbetsmiljöer som har 

kombinationen lågt beslutsutrymme (kontroll) och högra psykiska arbetskrav (Johnson & Hall 

1988). 

5.2 KASAM 

I teorin KASAM (känsla av sammanhang) benämner Antonovsky tre centrala begrepp vilka är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Där begriplighet syftar på i vilken utsträckning 

man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbar information vilken är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig, snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig och 

oväntad och oförklarlig. En person med hög känsla av begriplighet möter kommande stimuli 

med förutsägbarhet eller då det kommer överraskande, ordnar och förklarar dessa.  Detta har 

ingenting att göra med stimulis önskevärdhet. Den andra komponenten, hanterbarhet 

definieras som till vilken grad det står resurser till ens förfogande, resurser som man kan möta 

krav som ställs av stimuli. Med resurser till ens förfogande menas sådant som är under ens 

kontroll eller kontrolleras av behöriga andra som man räknar med och litar på t.ex. kollegor, 

vänner, make. Vid en hög känsla av hanterbarhet känner inte personen sig som ett offer för 

omständigheterna och då olyckliga saker uppstår i livet reder man sig och sörjer inte för alltid. 

Den tredje komponenten, meningsfullhet betraktas i teorin som motivationskomponent. 

Vilken syftar på i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

en del av de problem och krav som personen ställs inför i livet är värda att investera energi i, 

är värda engagemang och hänggivelse, är välkomnande utmaningar snarare än bördor. De tre 

komponenterna är sammanflätade där hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet 

när man ställs inför olika krav. Den motivationella komponenten meningsfullhet är den 

viktigaste då varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet blir långvarigt utan 

meningsfullhet. Människor som är engagerade och bryr sig om har alltid möjlighet att vinna 

förståelse och finna resurser. Begripligheten är därefter den näst viktigaste komponenten då 

hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Det vill inte säga att hanterbarhet är oviktigt för då 

man inte tror att resurser finns till ens förfogande avtar meningsfullheten och strävan att 

hantera situationen blir svagare (Antonovsky, 2007).    

Framgångsrik problemhantering är beroende av KASAM i dess helhet. Enligt Antonovskys 

studie (1979) visade sig att de människor som hade en stark KASAM men som inte såg hela 

sin objektiva värld som sammanhängande visade också på att alla människor sätter gränser. 
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Det vill säga, allt som pågår utanför dessa gränser vare sig det är begripligt, hanterbart, 

meningsfullt eller inte spelar ingen roll då det inte är viktigt för personen. Gränsbegreppet 

innebär att man inte behöver känna att allting här i livet är högst begripligt, hanterbart och 

meningsfullt för att ha en stark KASAM. Om det inte finns faktorer som personen upplever 

som viktiga i förhållande till KASAM- komponenterna är det osannolikt att personen har en 

stark KASAM. Om det däremot finns är frågan om personen upplever dessa som viktiga 

områden för en själv och som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Det är dock inte 

möjligt att sätta gränser så snävt att sektorerna, ens känslor, de närmaste interpersonella 

relationerna, den huvudsakliga sysselsättningen och existentiella teman (död, oundvikliga 

misslyckanden, tillkortakommanden, konflikter och isolering) hamnar utanför den sfär som 

betyder någonting för en och fortfarande ha en stark KASAM. Människan och hennes energi 

är knutet till dessa sektorer för att kunna förneka att de är viktiga och om vi gör det har vi en 

låg känsla av meningsfullhet. Medger man däremot att de är viktiga i ens liv är nästa fråga om 

de är meningsfulla och upplevs som utmaningar att investera energi i. Vad gäller människors 

huvudsakliga sysselsättning är det nödvändigtvis inte en fråga om inre tillfredsställelse. Man 

kan finna glädje i sitt arbete eller i att gå till skolan, men är man övertygad om att 

sysselsättningen har mening eftersom det är så man försörjer sig kan man likväl ha en stark 

KASAM (Antonovsky, 2007).    

En värld som upplevs som likgiltig för vad man gör, kommer att upplevas utan mening på 

grund av att andra bestämmer allting åt en, när de bestämmer uppgiften, formulerar reglerna 

och åstadkommer resultaten och man inte har någonting att säga till om då reduceras 

människan till objekt. Det gäller i arbetet, i personliga relationer och andra sfärer inom våra 

gränser. Det handlar inte om kontroll utan medbestämmande. För att känna meningsfullhet i 

arbetet krävs upplevelse av medverkan i beslutsfattande. Att man har glädje och stolthet i 

arbetet och att man har frihet att själv bestämma över sin situation. Att ha inflytande i det man 

gör får en att vilja investera energi i det, vilket också ger meningsfullhet (Antonovsky, 2007).    

Med resurser till ens förfogande menas den kunskap, de färdigheter, det material och den 

utrustning man har. Ibland får de sociala relationerna större betydelse än våra egna resurser 

eller de resurser som står till ens förfogande genom den formella strukturen. Kan man räkna 

med att andra ställer upp om man mår dåligt och misslyckas. Problemet med överbelastning är 

en fråga om upplevda resurser. Resurserna kan också ligga utanför individen och ligga på det 

kollektiva. Överbelastning är det viktigaste problemet vad gäller hanterbarhet. För att stärka 

känslan av hanterbarhet krävs sociala och organisatoriska resurser till den anställdes 

förfogande och som skapar både tillfällig överbelastning och tillfälliga möjligheter att dra 

tillbaka och lagra energi. I arbetssituationen är detta av central betydelse för graden av 

KASAM. Medverkan i beslutsfattande skapar glädje och stolthet över ens arbete och frihet att 

själv bestämma över sin situation, social uppskattning av verksamheten samt rättvis belöning 

(Antonovsky, 2007).    

Personer med stark KASAM har förmåga att skapa ordning ur omvärlden och med hjälp av 

den ordningen motbalansera trycket mot oordning från den inre och yttre miljön. GMR 

(generella motståndsresurser) ger livserfarenheter som upprätthåller en stark KASAM. 

Däremot ger GMB (generella motståndsbrister) erfarenheter som fördärvar ens KASAM.  

Stressorer omfattar all stimuli som är påfrestande oberoende om de uppfattas som hotande 

eller inte. När stimulus når hjärnan definieras den först som stressor eller icke stressor. 

Människor med stark KASAM definierar stimuli som icke stressor, och anpassas till kravet 

medan en person med svag KASAM inte gör det. Därmed upplever en person med stark 

KASAM inte någon spänning som skulle kunna omvandlas till stress. Den stressor som har 

bedömts som hotfull hos en person med stark KASAM kommer att väcka ledsenhet, rädsla, 
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smärta, ilska, skuld, sorg och oro medan hos en person med svag KASAM väcker ångest, 

raseri, skam, förtvivlan och känslor av övergivenhet och förvirring. Skillnaden mellan dessa 

känslor är att de första skapar motivation till handlade medan de senare är paralyserande. Att 

bli vald till chef för sin institution kommer hos en person med svag KASAM skapa befintliga 

och framtida problem även om personen önskade denna position från början. En person med 

stark KASAM får samma problem men med större klarhet genom att de uppfattas mer 

begripliga och hanterbara och ses som utmaningar snarare än bördor. I alla stadier av 

stresshanteringsförloppet är en person med stark KASAM bättre rustad att förhindra 

omvandlingen av spänningar till stress. Vilket innebär att man kan betrakta stimuli som 

meningsfulla, begripliga och hanterbara samt inneha den motivation att välja effektiva 

strategier för att lösa problem som stressor ställer en inför. Det innebär dock inte att personer 

med stark KASAM har möjligheten att helt och fullt lösa alla problem som stressorer ställer 

en inför i livet. Många problem är omöjliga att lösa men människor med stark KASAM 

kommer kunna hantera sina problem på ett bättre sätt än de med en svag KASAM och när det 

inte går att lösa ett problem kommer personen fortsätta leva med det på ett bättre och mindre 

smärtsamt sätt (Antonovsky 2007).   

5.3 Stress - buffert hypotes/modell 

Cohen och Wills (1985) har definierat två hypoteser som relaterar till socialtstöd och hälsa, 

vilka är the Main-effect model och the Buffering-model. Den ena modellen utesluter inte den 

andra utan de fungerar parallellt (ibid).  

Main-effect model beskriver att socialt stöd har en välgörande effekt vare sig personen 

befinner sig under stress eller inte, vilket innebär att socialt stöd har en buffrande effekt 

oberoende av hur stressad personen var innan den sökte efter socialt stöd. Cohen och Wills 

(1985) förklarar att genom deltagande i stora sociala nätverk, ges personer generella positiva 

upplevelser och ett socialt erkännande, vilket relateras till ett övergripande välbefinnande då 

det ger positiva effekter i livssituationer och erkännande i samhället, vilket också ökar 

självkänslan. Att vara en del i stora sociala nätverk, hjälper till att undvika negativa 

upplevelser, som annars skulle leda till eller öka psykisk ohälsa. Main-effect modellen utgår 

från att socialt stöd genererar känsla av social tillhörighet, positiva mentala effekter, ökad 

självkänsla och personlighetsutveckling (ibid). Cohen och Wills (1985) definierar fyra 

dimensioner av socialt stöd och dess funktioner vilka har en direkt och indirekt effekt på 

hälsan. Den första benämns emotionelltstöd och innebär att personer känner sig accepterade 

genom att ens känslor och en själv accepteras som man är vilket ökar självförtroendet. Det 

andra stödet benämns informativtstöd och innebär att stödet som ges definierar och hjälper till 

att öka förståelsen under problematiska situationer som uppstår. Informativtstöd kan även 

benämnas kognitivtstöd eller råd och bedömningsstöd, ett exempel på indirekt informativt 

stöd är från överordnade chefer vilket motverkar att mindre problem eskalerar. Tredje stödet 

benämns socialtsällskap och innebär fritid och rekreations aktiviteter vilket minskar stress 

genom att ge en känsla av tillhörighet och hjälper till att fokusera på det positiva istället för på 

problem och negativitet. Det fjärde stödet är instrumentaltstöd och innebär nödvändig service, 

materielltstöd eller ekonomisktstöd. Instrumentelltstöd sägs minska stress genom att personer 

får ökad tid till aktiviteter som kan vara avkopplande eller underhållande. Direkta effekter av 

instrumentelltstöd kan exempel vara att överordnade chefer bidrar med tid och kunskaper 

vilket minskar stress och ångest. Det finns studier som visar på att personer som har stora 

sociala nätverk har även större tillgång till det instrumentala - och emotionellastödet, med det 

menar Cohen och Wills (1985) att det ena stödet omfattar också det andra.  

Main-effect modellen kan på detta sätt beskrivas som multidimensionellt, vilket innebär att 

socialt stöd kan bestå av flera dimensioner och på så sätt påverka den psykiska hälsan på 

många olika sätt (Cohen & Wills, 1985).  
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Cohen & Wills (1985) beskriver i The buffering-model hur socialt stöd fungerar som en 

buffert gentemot negativa effekter av stress, där det sociala stödet är en viktig faktor för att 

kunna hantera stressfyllda situationer som uppstår. The buffering-model förknippas med två 

sätt ur hälsoperspektivet, det ena är om en person upplever tillräckligt stöd från ett nätverk, 

blir följden att situationer upplevs som hanterbara istället för stressande. Det andra är att det 

sociala stödet minskar eller dämpar negativa mentala effekter av stressfyllda händelser (ibid). 

Dessutom kan socialt stöd bidra till beteende reaktioner som gör att personer hanterar 

stressfyllda situationer konstruktivt snarare än att de under övermäktiga situationer väljer ett 

riskfyllt beteende som också kan ge negativa konsekvenser (Cohen & Wills, 1985). 

6. Metod 

I denna del presenteras studiens tillvägagångssätt utifrån val av forskningsstrategi, den 

undersökningsmetod vi använt oss av och urval av respondenter. Vidare presenteras 

bearbetning av studiens datamaterial. Delen avslutas med en metoddiskussion och berör 

studiens tillförlitlighet.   

6.1 Forskningsteoretisk inriktning 

Med studiens syfte i fokus är det den kvalitativa metoden i sig som lämpar sig bäst, då syftet 

är att öka förståelsen för den psykosociala arbetsmiljön bland första linjens chefer inom 

äldreomsorgen, genom att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar den samt hur 

dessa chefer uppnår socialt stöd i ledaruppdraget för att främja den egna psykosociala 

arbetsmiljön. Enligt Bryman (2008) är den kvalitativa forskningen inriktad på ord och 

tyngden ligger i att förstå respondenternas tolkning av deras sociala verklighet. Studiens syfte 

vill vi uppnå genom att tolka och förstå de ord cheferna uttrycker under intervjuerna och sätta 

in tolkningarna av orden i ett sammanhang och därmed ge en helhetsbild av respondenternas 

psykosociala arbetsmiljö.  

6.1.1 Hermeneutiken 

Denna studie har hermeneutiken som vetenskapsteoretisk inriktning. Hermeneutiken grundar 

sig i att förstå och inte bara begripa. Människors livsvärld tolkas och därigenom ökar 

förståelsen (Thurén, 2007). Inom samhällsvetenskapen används hermeneutiken för att tolka 

människors agerande och behov (Bryman, 2008). Thurén (2007) liknar det med att man vill 

förstå människor på deras egna villkor och se helheten, inte bara delar. Vi vill i denna studie 

framföra respondenternas personliga värderingar och åsikter. Denna inriktning innebär att 

forskaren har en förförståelse för det man studerar och erfarenhet av området som ska 

undersökas. För att förklara tolkningsprocessen används det som kallas för den hermeneutiska 

cirkeln. Cirkeln innebär en växling mellan förförståelse, teori och praktik, helhet och del, där 

tolkning och nytolkning ger en ny förståelse och en ny helhet utvecklas (Patel och Davidsson, 

2011). Det problematiska med hermeneutiken är att den kunskap forskaren har med sig in i 

studien kan antingen vara en källa till ens förståelse eller också en källa till feltolkningar, 

alltså kan kunskap om undersökningen bli en fallgrop (Watt Boolsen, 2007).  

6.1.2 Abduktion 

I studien har ett abduktivt tillvägagångssätt använts för att relatera teori med den empiri som 

samlats in. Abduktion är en kombinering av deduktion och induktion vilket passar bra med 

den hermeneutiska inriktningen, där man pendlar mellan helhet och del för att tolka insamlad 

data (Patel och Davidsson, 2011). I studien användes också redan befintliga teorier för att 
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förklara och besvara frågställningen. Vidare kan empirin komma med nya och överraskande 

empiriska inslag till redan befintliga teorier eller bekräfta det som redan påträffas i tidigare 

studier. Patel och Davidsson (2011) menar att fördelen med att arbeta abduktivt är att 

forskaren inte låses fast som vid induktion och deduktion. Genom abduktion kan en helhet av 

första linjens chefers uppdrag och upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön ges, samt att 

det skapas möjlighet att se delar av den psykosociala arbetsmiljön som påverkar cheferna på 

olika sätt. Att arbete abduktivt har även negativa sidor genom att forskningen inte är 

fördomsfri i början av studien, då forskaren kan vara färgad av tidigare erfarenheter eller 

kunskaper och göra val utifrån tidigare perspektiv (Patel och Davidsson, 2011).   

6.2 Kvalitativ metod 

För att besvara studiens frågeställningar har vi valt kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Valet av kvalitativ metod är mest passande utifrån syftets karaktär i studien. Inom 

samhällsvetenskapen studeras fenomen som man vill finna orsaker och samband mellan. I den 

kvalitativa forskningen utgår forskaren från respondenternas perspektiv, med andra ord det 

som är viktigt och väsentligt för dem, för att man ska få en ökad förståelse och större 

kännedom i orsaker och samband (Bryman, 2008). Denna studie vill skapa en bild av den 

psykosociala arbetsmiljön bland första linjens chefer inom äldreomsorgen, genom att 

undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar den samt hur dessa chefer uppnår socialt 

stöd i ledaruppdraget för att främja den egna psykosociala arbetsmiljön. Vi anser därmed att 

den kvalitativa ansatsen är det bästa tillvägagångssättet för att uppnå studiens syfte. Med den 

kvalitativa metoden får forskaren en bred och detaljerad bild av det som studeras (Bryman, 

2008). Vidare är den kvalitativa metoden mer inriktad på ord än siffror, vilket också 

överensstämmer med denna studie(Bryman, 2008). Data som samlas in vid en kvalitativ 

metod kallas för "mjuk" data och det innebär bland annat datainsamling genom intervjuer 

(Watt Boolsen, 2007).  

6.3 Datainsamling 

Nedan presenteras studiens tillvägagångssätt vid insamling av datamaterial och hur det 

sedan analyserats samt hur studien genomförts. 

6.3.1 Intervju 

Genom semikonstruerade intervjuer samlades datamaterialet in i studien, för att på bästa sätt 

besvara syfte och frågeställningar. De semikonstruerade intervjuerna är huvudsakliga inom 

den kvalitativa forskningen (Bryman, 2008). Patel och Davidsson (2011) förklarar att 

kvalitativa intervjuer har ofta en lägre grad av strukturering, där frågorna lämnar utrymme för 

respondenten att utrycka sig fritt om sin livsvärld. Denna studie grundar sig i att få så 

utvecklade svar som möjligt från respondenterna. Vid semikonstruerade intervjuer har man 

specifika teman som ska beröras, utöver det ges respondenten frihet att fritt prata kring teman.  

De kvalitativa intervjuerna hör därmed ihop med det abduktiva arbetssättet (Patel och 

Davidsson, 2011). Temana under intervjun behöver inte tas upp i en specifik ordning, vilket 

leder till en flexibilitet i intervjun och denna flexibilitet gör det väldigt fritt för båda parter, 

vilket gör att oväntade frågor kan dyka upp, som kan tillföra oväntad empiri (Bryman, 2008). 

Studiens teman utgår från frågeställningen, samtidigt som det finns specifika frågor i varje 

tema, som anses bör beröras, för att kunna besvara frågeställningen. Frågorna är grundade i 

hermeneutiken som "hur" och "kan" då detta är känslomässigt färgade och samtidigt ska 

beskriva ett större sammanhang. Detta val grundar sig i att få en helhetsbild av 

respondenternas livsvärld genom att känslor speglas i orden under intervjuerna. Den 
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kvalitativa intervjun ger en fyllig bild av respondents livsvärld, man talar om det allmänna 

och speciella i svaren. Dessa två tillsammans ger en större och djupare förståelse, vilket även 

stämmer överens med den hermeneutiska inriktningen (Patel och Davidsson, 2011). Då denna 

studie vill ge en så fyllig bild som möjlig genom helhet och del, är en semikonstruerad 

intervju den allra bäst lämpade. 

6.3.2 Urval 

Enligt Bryman (2008) är ett målinriktat urval en strategisk samplingsteknik där man försöker 

skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Urvalet baseras på en önskan 

om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna och problemformuleringen 

(Bryman, 2008). Urval i kvalitativa studier är ofta ändamålsenliga, med detta menar Hartman 

(2012) att urvalet av respondenter sker efter den bestämda kunskap man är ute efter. Urvalet 

ska vara genomtänkt, praktiskt genomförbart och styrt av den kunskap man söker i studien. I 

denna studie har vi använt oss av ett snöbollsurval, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

urvalet baseras på att en person hänvisar till en annan. Studien är genomförd i två kommuner i 

södra Sverige. Den ena kommunen är en stor kommun med 133 000 invånare och den andra 

kommunen är en liten kommun med 40 000 invånare. I studien hade vi som avsikt att 

intervjua åtta första linjens chefer inom äldreomsorgen och kontaktade i den stora kommunen, 

verksamhetschefen (B-chefen) och frågade om fyra respondenter till studien. 

Verksamhetschefen hänvisade oss vidare till fyra första linjens chefer där vi fick svar från tre 

av dessa. Dessa tre chefer kom att bli tre av studiens respondenter, och samtliga är kvinnor 

över 50 år med arbetslivserfarenhet över 15 år som första linjens chefer inom äldreomsorgen. 

I den lilla kommunen kontaktade vi först en första linjens chef som tackade ja till medverkan i 

studien och efter intervjun hänvisade oss vidare till två andra första linjens chefer som också 

kom att bli studiens respondenter. I den lilla kommunen är respondenterna två män och en 

kvinna mellan 30 och 38 år gamla med en arbetslivserfarenhet på drygt två år som första 

linjens chef inom äldreomsorgen. Studiens respondenter består av sammanlagt sex stycken 

första linjens chefer inom äldreomsorgen. Vi avstod från att intervjua åtta chefer efter att vi 

intervjuat sex stycken, då vi tyckte att datamaterialet räckte till för att besvara studiens syfte 

och frågeställning.   

6.3.3 Databearbetning  

Kodning av datamaterial gör att vissa frågeställningar blir aktuella som exempelvis "Vad 

säger människor att de gör?", "vad handlar denna information om?" eller "Vilket tema är 

denna information ett exempel på?" menar Bryman (2008). Dessa formuleringar har vi haft i 

åtanke när vi kodat studiens datamaterial. Att söka efter teman i intervjuutskrifter, är den 

vanligaste tekniken vid en kvalitativ dataanalys. Ett tema är mer eller mindre detsamma som 

kod (Bryman, 2008). Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide som innehöll 

fyra huvudteman, vilka var ledarskap, socialt stöd, arbetsmiljö och emotionell stress. Under 

varje huvudtema ingick ett antal frågor kring temat. Efter transkribering av intervjuerna 

bearbetades datamaterialet och delades in i fem nya teman till resultat och analys delen, dessa 

namngavs utifrån de svar som framkom, med avsikt att ge läsaren en klarare inblick i 

respondenternas svar. Namnen på temana är, Uppdraget som första linjens chef, Omfattande 

förändringar i organisationsstrukturen påverkar den psykosociala arbetsmiljön bland första 

linjens chefer, Det sociala stödet i organisationerna omfattas av en "kompiskultur” för ett 

lyckat samarbete i ledaruppdraget bland första linjens chefer, Stress i ledaruppdraget är en 

faktor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt bland första linjens chefer, 

Meningsfullhet och motivation i ledaruppdraget är faktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön positivt bland första linjens chefer. Dessa teman bildades utifrån de svar som var 



28 
 

mest återkommande och framträdande i samtliga intervjuer. Vi fann genom kodningen att 

vissa ord användes ofta av respondenterna i samband med andra specifika ord, vilket utgjorde 

grunden för en tematisk analys. Bryman (2008) menar att utgångspunkten för en tematisk 

analys är att granska vilka ord som förekommer i samband med andra ord, samt att det läggs 

tyngd på vad som sägs och inte hur det sägs (ibid). Vilket bekräftar att valet av 

tematiskanalys, är passande i denna studie. Bryman (2008) förklarar vidare att tematisk analys 

är det vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativ data. Datamaterialet i denna studie är kodat 

och granskat många gånger för att säkerställ att inget missats och att det som framkom 

placerats i rätt sammanhang. Kodningen bestod inte av marginalanteckningar, som Bryman 

(2008) menar att man ska använd sig av. Kodningen är utförd med färg, där olika färger 

bildade teman. Detta ansåg vi vara ett smidigt sätt, vilket gav oss en överskådlig bild av vad 

respondenterna berättat under intervjuerna. Att använda sig av olika färger vid kodning 

förenklade kopplingar av datamaterialet (Bryman, 2008).  

6.4 Tillvägagångssätt 

Denna studie började med en diskussion om stress, psykosocial arbetsmiljö och utbrändhet. 

Genom en litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar och andra studier med inriktning på 

psykosocial arbetsmiljö och stress, uppmärksammade vi att de flesta studier är utförda bland 

sjuksköterskor eller berörde psykosocial arbetsmiljö generellt bland den arbetande 

befolkningen. Vi valde att rikta in oss på första linjens chefer inom äldreomsorgen i denna 

studie, då dessa arbetar under speciella former och för att det går under socialt arbete som är 

grundämnet i vår utbildning. Genom de vetenskapliga artiklarna och övrig litteratur tillkom en 

bra grund för att utforma en intervjuguide med teman, vilka är ledarskap, socialt stöd, 

psykosocial arbetsmiljö och stress. När intervjuguiden utformats, utfördes en pilotintervju. 

Därefter gjordes små justeringar i intervjuguiden (se bilaga 12.2), dessa ändringar var 

nödvändiga för att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte. 

Studien är utförd i två kommuner och önskat antal respondenter var från början åtta men blev 

sex med tre intervjuer i varje kommun. Med tanke på studiens omfattning ansåg vi det vara 

tillräckligt med sex respondenter för att uppnå studiens syfte. Intervjuerna är utförda på 

respondenternas kontor, det vill säga i deras naturliga miljö vilket enligt Bryman (2008) är det 

bästa. Vi båda var med under intervjuerna där den ena ställde frågor och den andra förde 

fältanteckningar. Alla intervjuer är inspelade med våra mobiltelefoner. Bryman (2008) skriver 

att transkribering av intervjuer är väldigt tidskrävande. Varje intervju i denna studie tog 

mellan fyrtiofem till sextio minuter att genomföra. Intervjuerna har gett bra, bred och detaljrik 

empiri till analysen. Som stöd i analysen användes följande teorier, krav och kontrollmodell 

av Karasek och Theorell (1990), KASAM av Aron Antonovsky (2007) samt stress-buffert 

hypotes/modellen av Cohen och Wills (1985). 

6.5 Tillförlitligheten 

Bryman (2008) nämner fyra delkriterier som ska vara uppfyllda vid en bra tillförlitlighet i 

undersökningar som är utförda med kvalitativ metod. Nedan följer de fyra delkriterierna med 

förklaring om vad dessa innebär samt hur de är tillgodosedda, trots studiens ringa storlek. 

Trovärdighet 

För att skapa trovärdighet i denna studie har vi valt att gå igenom datamaterialet flera gånger 

och sedan gått på djupet när vi analyserat resultaten. Detta är utfört för att säkerställa att det 

inte missats något av vikt och för att skapa trovärdighet av resultaten. Trovärdighet i 

kvalitativa studier innebär att man utför studier enligt de regler som finns och att det som 
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visar sig genom resultatet är giltigt i andra människors ögon (Bryman, 2008). Denna studie är 

utförd i enlighet med de etiska regler som finns vilket i sig skapar en trovärdighet. 

Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning utförs studier inom en viss grupp eller på människor med 

gemensamma nämnare, vilket innebär att det som studeras är av mindre skala men studeras 

djupgående (Bryman, 2008). Denna studie är utförd i två kommuner med tre respondenter i 

varje, därmed är det en liten studie som också ökar möjligheten till en djupgående 

undersökning med större möjlighet att uppnå fylliga resultat. Delar av resultaten i denna 

studie anser vi är överförbara till andra första linjens chefer inom äldreomsorg. Detta för att 

de arbetar i samma hierarkiska position i organisationerna. Det som vi konkret anser är 

överförbart från studiens resultat är att mängden email upplevs som tidskrävande inom andra 

organisationer där första linjens chefer inom äldreomsorg arbetar. Ytterligare en resultatdel 

som vi anser är överförbar är att klämsitsen upplevs slitsam. Vidare anser vi att andra delar i 

studiens resultat är något första linjens chefer själva får dra slutsats av om de känner igen sig 

i. Däremot finns förhoppning om att första linjens chefer tar till sig resultaten och iakttar den 

egna psykosociala arbetsmiljön och det befintliga stödet i organisationen. Vi vill även att 

studien ska bidra till att lyfta ämnet i organisationer. 

Pålitlighet 

För att genera pålitlighet i studien lämnas en fullständig redogörelse av hela processen från 

början till slut. Alla val som är gjorda, exempelvis metodval, respondenter med flera är 

redovisade i metoddelen. Bryman (2008) menar att detta ska göras för att kvalitativa studier 

ska få en så hög pålitlighet som möjligt. Redogörelsen ska enligt Bryman (2008) bland annat 

innefatta problemformulering, hur undersökningen utförts praktiskt, val och beslut om 

datamaterial och hur detta hanterats och analyserats. Resultatdelen i denna studie består av 

citat från intervjurena, detta för att öka studiens pålitlighet. Datamaterialet är granskat många 

gånger vilket anses skapa pålitlighet i studien. Att vi båda var med på intervjuerna, är för oss 

ytterligare ett sätt att stärka pålitligheten.  

Möjlighet att styrka och konfirmera 

För att en studie ska vara utförd i god tro menar Bryman (2008) att forskaren måste utelämna 

personliga värderingar och inte heller färgas av den teoretiska inriktningen när slutsatser dras i 

studien. En studie som är utförd i god tro kan styrkas och konfirmeras. Då grunden i den 

hermeneutiska ansatsen är att analysera det som respondenterna beskriver av sin livsvärld, kan 

studien styrkas och konfirmeras. Med detta vill vi säga att denna studie är utförd i god tro av 

oss, att resultaten inte färgats av våra personliga värderingar. Under analysen har vi försökt att 

använda oss av ett öppet sinne, trots vår egen bakgrundfakta inom ämnet och vår 

förförståelse. Bryman (2008) menar att total objektivitet inom hermeneutiken är omöjligt att 

uppnå. För att styrka att denna studie är äkta har vi uppfyllt de kriterier som Bryman (2008) 

nämner. Vilka är att ge en rättvis bild av studiens respondenter och deras tankar och åsikter. 

Genom att uppnå studiens syfte önskar vi att första linjens chefer och övriga inom 

äldreomsorgen får en klarare förståelse för den psykosociala arbetsmiljön och vikten av 

tillgängligt stöd i arbetet. Vi hoppas även att studiens respondenter ges möjlighet att vidta 

åtgärder för att förändra situationer om behov föreligger.  
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6.6 Förförståelse 

Vår förståelse inom området kommer från tidigare studier som presenteras i bakgrunden och 

från egen arbetslivserfarenhet då vi båda arbetat inom äldreomsorgen som undersköterskor 

sedan år 2007. Vilket gett oss en viss förförståelse för både första linjens chefer och 

verksamheterna i helhet och varit en tillgång snarare än ett hinder i denna studie.   

6.7 Metoddiskussion 

Utifrån syftet ansågs den kvalitativa metoden bäst lämpad i denna studie. Den kvalitativa 

metoden har fokus på ord och inte siffror, vilket ger en djupare och bättre bild av 

respondenternas egna upplevelser. Inför intervjuerna utfördes en semikonstruerad 

intervjuguide med teman, för att hitta specifika faktorer i respondenternas världsbild. Med 

teman i en semikonstruerad intervjuguide och några få specifika frågor ville vi uppnå så 

urtömmande svar som möjligt genom att låta respondenterna prata fritt kring temana för att 

uppnå studiens syfte och frågeställning. Att först utföra en pilotintervju var ett sätt att 

säkerställa att vi har rätt teman med rätt frågor för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning. Efter pilotintervjun, ändrades intervjuguiden till en viss del. Dock hade vi i 

denna studie kunnat använda sig av en metodkombination med den kvalitativa och 

kvantitativa ansatsen. Om en kvantitativ ansats också använts hade vi på ett enklare sätt 

kunnat få ut vissa specifika faktorer som påverkar respondenternas världsbild samt nå fler 

respondenter. Med tanke på studiens syfte och storlek är dock respondenternas egna ord värda 

mer än siffror. Transkriberingen av intervjuerna skedde enskilt och vi transkriberade hälften 

var för att transkribering är så tidskrävande. Att det skedde enskilt anser vi inte ha kunnat 

påverka resultaten.  

Urvalet till studien är ändamålsenligt, då vi med studien vill undersöka första linjens chefer 

inom äldreomsorgen. Det är en bestämd grupp som studien vill undersöka för att uppnå syftet. 

Detta stämmer även överens med yrket som kan praktiseras efter examen. För att skala ner 

socialt arbete valdes äldreomsorgen, detta valds även för att förförståelsen är som störst inom 

detta arbetsfält. Vid val av respondenter användes en så kallad snöbollseffekt i en av 

kommunerna. Hartman (2012) menar att det kan innebära en viss risk att använda sig av 

snöbollseffekt, då forskaren riskerar att förlora kontrollen över vem man intervjuar och att det 

i sin tur påverkar resultaten i form av liknande svar från respondenterna, då respondenterna 

vanligen rekommenderar någon som liknar dem själva. Det togs en risk i studien att använda 

sig av detta urval av respondenter men det visade sig inte bli något problem för oss, då 

respondenterna uppgav varierande svar.  

Resultaten är redovisade med citat för att göra respondenternas verklighet mer påtaglig och  

sätta tyngd i det de säger och berättar. Det som oftast redovisas med citat i resultatdelen är det 

som är avvikande från vad de flesta säger för att öka variation och påvisa motsättningar i 

svaren men även citat med sådant som var mycket återkommande har valts med. Genom hela 

studien har vi nyttjat vår förförståelse med ett öppet sinne. Då vi båda arbetat inom 

äldreomsorgen som undersköterskor i några år, har vi själva stött på många olika chefer och 

har bra kunskap om denna sektor både genom utbildning och arbete.  Då vi använt oss av ett 

öppet sinne anser vi inte att vi färgats av vår förförståelse utan låtit respondenterna visa och 

tala om deras världsbild utan påverkan från oss.  

7. Etiska överväganden 
I studien har vi tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som Gustafsson, Hermere’n och Pettersson 

(2005) hänvisar till. Forskningsrådet hänvisar till boken God forskningssed (Gustafsson, 
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Hermere’n & Pettersson, 2005). Någon vidare och större fördjupning från annan litteratur 

angående etiska riktlinjer, anser vi inte vara nödvändiga då vårt mål är att skydda studiens 

respondenter och då studien inte består av några större känsliga och omänskliga tester. Första 

aspekten som vi tagit hänsyn till är informationskravet, vilket utförts genom missivbrevet. I 

missivbrevet uttryckte vi klart och tydligt syftet med studien, tillvägagångssättet vid 

insamling av datamaterial och vidare beskrevs tillvägagångssätt för bearbetning och 

redovisning av materialet. Informationen i Missivbrevet berättar även om hur uppsatsen ska 

publiceras efter godkännandet. Vidare framgår i missivbrevet att det är frivilligt att delta och 

att respondenterna när som helst kan avbryta deltagandet, utan närmare förklaring. 

Missivbrevet är lämnat till samtliga respondenter. 

Den andra aspekten av etiska riktlinjer som vi tagit hänsyn till är samtyckes blankett som 

respondenterna skrivit under.  Vilket är ett underlag till att respondenterna samtycker sitt 

deltagande i studien och att denne förstått och godtagit informationen i missivbrevet. Vidare 

förtydligar samtyckesblanketten ännu en gång att respondenten frivilligt ställer upp i studien 

och att denne när som helst kan avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring, enligt 

Helsingforsdeklarationen (Gustafsson, Hermere’n och Pettersson, 2005). 

Den tredje aspekten som vi tagit hänsyn till, är de allmänna principerna om krav på kvalitet 

och tillförlitlighet, då vi har ett tydligt syfte och forskningsfrågor som är klart formulerade 

och ska besvaras av insamlad data i studien. Vår metod för insamling av data  

förklaras tydligt, både i uppsatsen och i missivbrevet. Utifrån valet av metod vid insamling av 

datamaterial anser vi kunna besvara studiens frågor genom att noggrant och kritiskt analysera 

det insamlade datamaterialet. Materialet kommer endast att användas i denna studie. 

 

Den fjärde aspekten av etiska riktlinjer är att tillgodose respondenters anonymitet vid 

redovisning av empiri. Detta är något som noga förklarats i missivbrevet. Vi kommer vid 

hantering och redovisning av datamaterial, inte röja namn eller arbetsplats av studiens 

respondenter. Allt transkriberat material kommer att förstöras efter analys och i 

transkriberingsprocessen kommer inte namn eller arbetsplats att skrivas med. All inspelning 

av intervjuer kommer likaså att förstöras, så det inte blir tillgängligt för allmänheten. Vid 

redovisning av studien kommer det inte uppges i vilka kommuner intervjuerna är genomförda 

i, för att skydda respondenterna på bästa sätt med en säkrare avidentifiering. Vi är dock fullt 

medvetna om att materialet i studien inte är vår egendom, då vi är studenter vid en högskola.  

8. Resultat och Analys  
I denna del analyseras studiens resultat med stöd av de tre utvalda teorierna i studien och 

genom tidigare forskningsresultat med avsikt att besvara studiens syfte och frågeställning.  

8.1 Uppdraget som första linjens chef 

Hur första linjens chefer i denna studie uppfattar och tolkar de förväntningar arbetsgivaren 

ställer på dem i ledaruppdraget, lyfter de fram som en bidragande faktor till deras 

psykosociala arbetsmiljö. Med tydliga förväntningar i ledaruppdraget konkretiseras kraven på 

första linjens chefer och de kommer ifrån osäkerhet kring hur arbetsuppgifter ska lösas i det 

dagliga arbetet. Hur första linjens chefer uppfattar ledaruppdraget och vilka förväntningar 

arbetsgivaren ställer på dem, skiljer sig inom och mellan de två kommuner som intervjuerna 

genomförts i. Respondenterna uppgav; 
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”Nej, jag vet egentligen inte vad de förväntningarna var, det är lite otydligt, alltså uppdraget 

är otydligt. För jag kan inte ens komma ihåg att jag hade några förväntningar på mig så att 

jag har skapat de själv” 

De första linjens chefer som arbetat drygt två år förklarade att arbetsgivaren vid anställning 

inte ställde konkreta förväntningar på dem i uppdraget utan att det var sådant som de själva 

fått räkna ut efter anställning, utifrån de frågor som ställts under anställningsintervjun eller 

senare under arbetets gång. De första linjens chefer som arbetat mycket längre än två år 

kommer inte direkt ihåg vilka förväntningar som ställdes vid anställning, däremot kunde de 

tydligt framföra vad ledaruppdraget innebär idag. De som arbetat drygt två år i uppdraget, 

uppgav däremot väldigt skilda svar på ledaruppdragets förväntningar, trots att de anställdes 

för ungefär lika lång tid sen och arbetar inom samma kommun. De förklarade att 

arbetsgivaren lämnar väldigt mycket utrymme till att skapa egna förväntningar vad gäller hur 

verksamheterna ska skötas. Utöver otydliga förväntningar i ledaruppdraget var samtliga första 

linjens chefer överens om en tydlig arbetsuppgift och det är att vårdtagarna får den hjälp och 

vård som de behöver och är beviljade. Vidare uppgav de att de har budgetansvar, 

personalansvar och ansvar över medarbetares arbetsmiljö.  

Första linjens chefer upplever att de har mycket krav på sig i ledaruppdraget. De har förutom 

personalansvar, budgetansvar och ansvar för medarbetares arbetsmiljö, svaga befogenheter 

vad gäller kontroll över annat i uppdraget. De förklarade att de har ett brett ansvar för 

verksamheten i helhet men saknar befogenhet i att fatta en del beslut som uppdraget kräver, 

vilket vi tolkar som ett resultat av otydliga förväntningar i ledaruppdraget. De första linjens 

chefer i studien som arbetat drygt två år förklarade att de många gånger behöver stöd i beslut 

som verksamheten kräver att de ska fatta, vilket de uppgav sakna från överordnad chef. 

Däremot förklarade de första linjens chefer som arbetat längre än två år i uppdraget att de inte 

vill ha stöd från överordnad chef. De uppskattade att de gavs utrymme att fatta beslut själv, 

vilket innebar mycket ansvar men viljan att styra själv var avgörande.     

”Man har ett stort ansvarsområde. Sen har jag en chef som ger mig mycket ansvar och det är 

bra. Han är aldrig inne och petar i detaljer heller och det är bra”  

Vad gäller krav och kontroll i uppdraget, hamnar de första linjens chefer som arbetat drygt två 

år bland högstressarbeten med höga krav och låg kontroll. Det innebär att de ges lågt 

handlings- och beslutsutrymme i relation till uppdragets höga krav (Karasek och Theorells 

modell, 1990). De hamnar bland högstressarbeten i modellen då de uppgav att ledaruppdraget 

innebar höga krav och högt beslutsutrymme, men att det höga beslutsutrymmet inte alltid 

uppskattas då de många gånger tvingas dra beslut utan att veta vilka befogenheter de besitter 

för det. De uttryckte” jag vet inte hur långt jag kan sträcka mig vid en del beslut som arbetet 

kräver att jag ska fatta”. Vilket vi tolkar som en orsak av otydliga förväntningar i 

ledaruppdraget. Konsekvensen av detta blir att första linjens chefer vid beslutsfattande 

hamnar i en pressad situation som genererar stress i uppdraget och påverkar deras 

psykosociala arbetsmiljö negativt. 

Karasek & Theorell (1990) förklarar att, beroende på vilka möjligheter arbetstagare ges att 

hantera arbetskrav är det också avgörande för hur de kommer upplevas. Krav kan antingen 

upplevs som lärande, stimulerande arbetsuppgifter eller som för höga krav som genererar 

ohanterbar stress (Karasek & Theorell, 1990). De första linjens chefer i studien som arbetat 

mycket längre än två år i uppdraget uppgav att arbetet innebär höga krav och ett brett 

handlingsutrymme. De förklarade att de breda handlingsutrymmet av överordnad chef 

uppskattades utifrån viljan att styra själv som också genererar utveckling i uppdraget. Därmed 

anser vi att de hamnar bland aktiva arbeten i Karasek och Theorells modell (1990) vilket 
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innebär höga krav och hög kontroll. Det höga beslutsutrymmet är något dessa chefer önskade 

i ledaruppdraget därmed har de också egenkontroll och kan hantera de höga kraven. De 

förklarade att de höga kraven innebar mycket ansvar, vilket upplevdes positivt. Höga krav i 

Karasek och Theorells modell (1990) upplevs som stimulerande för de som hamnar bland 

aktiva arbeten, och en positiv möjlighet till inlärning och utveckling ges genom att det finns 

balans mellan krav och kontroll. När balans mellan krav och kontroll existerar omvandlas 

stress till motivation och tillfredställelse, vilket är positivt för den psykosociala arbetsmiljön.   

Den tredje komponenten meningsfullhet i KASAM, betraktas i teorin som 

motivationskomponent. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner att livet har 

en känslomässig innebörd, att en del av de krav som personen ställs inför i livet är värda att 

investera energi i, är värda engagemang och hänggivelse, är välkomnande utmaningar snarare 

än bördor. De tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i KASAM är 

sammanflätade inför olika krav. Hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet och 

den viktigaste komponenten är meningsfullhet, då varken hög begriplighet eller hög 

hanterbarhet blir långvarigt utan meningsfullhet. De första linjens chefer som arbetat drygt två 

år i ledaruppdraget uppgav att de har svårt att hantera en del uppgifter till följd av att de inte 

vet vilka befogenheter de besitter. Med utgångspunkt i KASAM förklaras detta som avsaknad 

av hög begriplighet för att hantera uppgifter och försvårar därmed hanterbarheten. Att inte 

veta vilka befogenheter man besitter för enskilda arbetsuppgifter som uppkommer i 

ledaruppdraget kan med andra ord förklaras som avsaknad av kunskap som uppgiften kräver 

för att lösa. Detta tror vi är ytterligare en faktor som påverkar dessa chefers psykosociala 

arbetsmiljö negativt genom att denna situation gör att de känner sig ängsliga i sin sits, vilket 

de själva också uppgav. En annan aspekt i Karasek & Theorell (1990) är att arbetstagares 

tillgång till beslutsfattande beror på deras kompetens och skicklighet att utöva intellektuella 

aktiviteter . Där en låg grad av kunskapskontroll är att arbetstagare saknar kompetens för 

specifika arbetsuppgifter vilket minskar handlingsutrymmet och utlöser negativ stress hos 

arbetstagare (Karasek & Theorell, 1990). De första linjens chefer som arbetat drygt två år i 

uppdraget framförde att uppdraget känns otydligt och spretigt vilket vi antar leder till att de 

inte vet vilka befogenheter de besitter för att fatta en del beslut.   

”Uppdraget är lite otydligt, alltså man vet inte riktigt hur långt, vilka befogenheter man har, 

helt enkelt. Man tänker ibland, oj! Skulle jag ha löst detta själv eller skulle jag gått till min 

chef med det, eller vad tycker nu han eller hon om det och många gånger blir att man löser 

det själv. Det blir en tydligare bild ut mot personalen än att jag är ängslig i min sits, för det 

vill jag aldrig visa att jag är, för det liksom skapar bara oro. Så det är bättre att jag tar ett 

beslut sen får jag väll backa det i så fall” 

Enligt respondenterna innebär uppdraget stort ansvar inom stora områden vilket innebär 

många arbetsuppgifter som kräver mycket interaktion med andra i organisationen samtidigt 

som de ensamma ska dra beslut i det dagliga arbetet. Detta läge blir problematiskt när 

respondenterna själva uttrycker att de många gånger inte vet om de ska lösa uppgiften själv 

eller vända sig till överordnad chef för stöd. Situationerna fortsätter med tankar kring vad den 

överordnade chefen tycker och tänker om de beslut de tvingas fatta själva. Verksamheterna 

kräver många gånger snabba beslut vilket gör att första linjens chefer tar dessa utan att 

samråda med andra med förklaring att de inte vill visa sig ängsliga i sin sitts gentemot 

underordnade. De förklarar vidare att de sedan får försvara dessa beslut gentemot överordnad 

chef. Här ser vi en konflikt mellan underordnade och överordande, som gör att första linjens 

chefer hamnar i en klämsits. Detta tolkar vi som något som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön negativt bland första linjens chefer. Samtliga respondenter förklarade att det inte 

gavs utrymme att framföra egna åsikter vad gäller beslut som kom uppifrån organisationen. 
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Dellve m.fl. (2013) skriver att ett bra samarbete och en bra kommunikation med överordnade 

om de är verksamhetsnära, reflekterande och respektfullt är ett stöd för cheferna (ibid). Vilket 

vi anser inte fullt ut uppnåtts bland studiens respondenter, då de uppgav sakna stöd uppifrån i 

organisationen och även sakna tvåvägskommunikation vad gäller beslut som överordnade 

fattat. Vidare förklarar Dellve m.fl. (2013) att centrala utmaningar som skapar stress bland 

första linjens chefer är hantering av intressekonflikter mellan organisationsnivåer samt att 

fungera som en buffert mellan dessa (ibid). I Karlsson (2006) rapport uppges att första linjens 

chefer sitter i en mellanposition som sätter press på dem i arbetet. Denna position tolkar vi 

som en bidragande faktor till upplevd stress i uppdraget. Respondenterna uppgav;  

”Det kan vara svårt att bolla tillbaka när beslut har tagits. Det är bara att bita i det sura 

äpplet och hitta den bästa lösningen själv” 

Vad gäller förväntningar av ledaruppdraget skriver Dellve m.fl. (2013) att en egen reflektion 

över förväntningar i uppdraget kan hjälpa cheferna att skapa balans i det uppfattade uppdraget 

och på så sätt även markera och dra gränser i det egna ledaruppdraget (ibid). Vi anser utifrån 

resultaten i vår studie att de första linjens chefer som arbetat drygt två år skulle ha stor nytta 

av att reflektera över ledaruppdragets förväntningar, då de inte riktigt kunde ange något 

konkret svar utan var osäkra på uppdragets förväntningar. I Dellve m.fl. (2013) studie 

framkom vidare att cheferna i studien definierade chefsuppdraget själva eller i samtal med 

nära kollegor, vilket Dellve m.fl. (2013) menar att det kan ta några år för en ny chef att 

komma fram till. Därmed ansåg de att ett strategiskt utformat ledningsstöd borde finnas 

tillgängligt för nya chefer men även för de chefer som har många underställda (ibid). Utifrån 

de resultat som framkom i vår studie vad gäller oklara förväntningar av ledaruppdraget stödjer 

vi att behovet av ett strategiskt utformat ledningsstöd föreligger även för första linjens chefer i 

vår studie, framförallt de chefer som arbetat drygt två år i uppdraget.  

8.2 Omfattande förändringar i organisationsstrukturen påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön bland första linjens chefer 

Det framkom skillnader vad gäller hur organisationsstrukturen ser ut mellan de två kommuner 

som studien genomförts i. De första linjens chefer som arbetat mycket längre än två år uppgav 

att organisationsstrukturen i kommunen är klar och tydlig. Däremot uppgav de första linjens 

chefer som arbetat drygt två år i uppdraget att organisationsstrukturen i deras kommun är 

svårtydlig. Vilket resulterade i att de inte visste var de skulle vända sig med olika frågor i 

organisationen och tvivlade på egna kunskaper och färdigheter. Att leta sig fram till olika 

aktörer i organisationen uppgav respondenterna vara tidskrävande och den tiden menade de på 

att de egentligen inte har. Vidare förklarade de första linjens chefer som arbetat drygt två år i 

uppdraget att de använder ”ny i organisationen” som ett verktyg för att komma fram till de 

svar som krävs för att lösa uppgifter. De uppgav sig vara ”nya inom organisationen” trotts att 

de arbetat inom samma organisation i drygt två år. De uppgav; 

”Alltså som enhetschef vet jag ju vad jag har för roll men ibland är det lite svårt när man ska 

vända sig och behöver någon. Det kan ju också vara för jag är ny, behöver inte bero på att 

något är fel i organisationens tydlighet. Jag vet att många upplever att det är svårt med vart 

man ska vända sig men tillslut hittar man rätt men det kan ta tid och tid är det man har minst 

av allt” 

Dessa chefer förklarade vidare att de genomgått många organisatoriska förändringar på bara 

kort tid. Hur man uppfattar och hanterar förändringar enligt Antonovskys teori KASAM 

(2007) beror på de tre centrala begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Personer med stark KASAM har hög känsla av begriplighet och möter kommande 
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förändringar med förutsägbarhet eller då det kommer överraskande, ordnar och förklarar 

dessa genom att information upplevs gripbart och förnuftsmässigt samt tydligt och 

strukturerat. Hur man möter och hanterar förändringar beror också på den andra 

komponenten, hanterbarhet vilket innebär till vilken grad det står resurser till ens förfogande 

att hantera krav vid förändring. Med resurser till ens förfogande menas om personen räknar 

med och litar på kollegor och överordnad chef. Den tredje komponenten meningsfullhet 

innebär om personen vill investera energi och engagera sig i de krav som förändringen 

innebär. Vid hög meningsfullhet ses förändringar som välkommande utmaningar snarare än 

bördor (Antonovsky, 2007). De tre komponenterna är sammanflätade där hög hanterbarhet är 

starkt beroende av hög begriplighet när man ställs inför olika krav vid förändringar. Den 

motivationella komponenten meningsfullhet är den viktigaste då varken hög begriplighet eller 

hög hanterbarhet blir långvarigt utan att man tycker förändringen är meningsfull (Antonovsky 

2007). De första linjens chefer som arbetat drygt två år i den kommun med den svårtydliga 

organisationsstrukturen uppgav att de genomgått många förändringar på kort tid och att de 

saknar stöd från överordnad chef och kollegor för att hantera de krav som förändringarna 

krävt. Därmed har dessa chefer en svag KASAM vad gäller de organisatoriska 

förändringarna, då de inte engagerat sig i tillräcklig utsträckning eller investerat energi för att 

förstå förändringarna på grund av att de setts som bördor snarare än meningsfulla 

förändringar.   

Att organisatoriska förändringar på en arbetsplats kan leda till att de anställda blir sjuka är väl 

belagt, desto större neddragningar på en arbetsplats desto fler långtidssjukskrivningar bland 

de som arbetar kvar på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2003). Bennich (2012) skriver att 

äldreomsorgen är en ovanligt förändringspräglad verksamhet och påverkats mer än andra 

välfärdsområden av 1990 talets förändringar (ibid). Socialstyrelsen (2003) förklarar att 

förändringarna berodde på lågkonjunkturen i början av 1990- talet och innebar att 

arbetstagarna fick ökad arbetsbelastning och gick igenom många omorganisationer med 

strävan efter plattare organisation (ibid). Socialstyrelsen (2003) framför vidare att olika 

människor har olika grad av motståndskraft mot yttre påfrestningar och förändringar som 

leder till sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress. Där genetiska faktorer och uppväxt 

miljö kan spela roll för hur personer hanterar förändringar i arbetet. Avgörande är också om 

personer i hög grad bygger självkänsla på goda arbetsresultat (socialstyrelsen, 2003). Vi anser 

att de första linjens chefer som arbetat mycket längre än två år har en stark KASAM i relation 

till deras arbete, då de uppgav att de har tillit till överordnad chef. Dock anser vi att de första 

linjens chefer som arbetat drygt två år i uppdraget behöver ytterligare stöd, för att kunna 

hantera de krav som ställs vid förändringar. De uppgav; 

”Jag har varit med om väldigt mycket förändringar under mina få år som chef. Men jag 

upplever som sagt ett stort glapp mellan beslut till att det funkar på golvet och det är för 

mycket begärt att lägga det på första linjens chef för man har häcken full av den dagliga 

driften” 

Vidare efterfrågades en verksamhetsutvecklare vid implementering av nya beslut, som är 

pådrivande och hjälper till med praktiska frågor och håller tempot uppe samt fungerar som en 

länk mellan beslutsfattare och första linjens chefer. Respondenterna förklarade att de själva 

inte orkar hålla tempot uppe vid förändringsarbete vilket de menar speglas tydligt ute i 

verksamheten. Antonsson (2013) förklarar att uppdraget som första linjens chef är 

ansträngande och att ett för stort ansvar vilar på cheferna, där de både ska hantera och driva 

verksamheterna framåt (ibid). Detta tolkar vi som något som påverkar första linjens chefers 

psykosociala arbetsmiljö negativt.  
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De första linjens chefer som arbetat drygt två år i uppdraget och som uppgav 

organisationsstrukturen som svårtydlig förklarade vidare att de många gånger upplevt otydligt 

ledarskap från överordnad chef och otydliga mål. Stressforskningsinstitutet (2012, c) förklarar 

att samhällsutvecklingen de senaste 20 åren inneburit högre takt i arbetslivet och större krav 

på den enskilda individen. Det skapas ett gränslöst arbetsliv och privatliv genom att 

arbetslivet riktar sig på styrning och otydliga mål och samtidigt ställer höga krav på 

individens ansvar och beredskap. Detta har resulterat i en kraftig ökning av stressrelaterade 

sjukdomar och utmattningssyndrom och är ett problem inom alla yrken (Stressforskning, 

2012c). Vi anser att de första linjens chefer som upplevt otydliga mål med otydligt ledarskap 

påverkas negativt av det där en ökad risk för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar 

föreligger.   

Bennich (2012) förklarar vidare att organisationsförändringar inspirerade från det privata 

näringslivet med prestationsbaserade finansieringssystem och resultatenheter i början av 

1990-talet förde med sig styrformer influerade av New Public Management (NPM), där de 

platta organisationerna skulle öka produktiviteten och effektiviteten (ibid). Dock har 

samhällsförändringar och lågkonjunkturen i början av 1990- talet som socialstyrelsen (2003) 

nämner fört med sig nedskärningar och andra organisatoriska förändringar i kommunerna som 

inneburit att de ändrat sina organisationsstrukturer för att anpassa sig till samhällsändringar. 

Socialstyrelsen (2003) förklarar att den kraftiga ökningen av långtidssjukskrivningar på grund 

av psykisk ohälsa i Sverige, antas kunnat orsakas av de mycket stora förändringar som skett 

inom arbetslivet de två senaste decennierna med upprepade omorganisationer (socialstyrelsen, 

2003). De postindustriella organisationerna kännetecknas av osäkerhet, motsättningar och 

paradoxer vilket skiljer sig från industriella organisationers stabilitet, rutiner och bristen på 

ordning och reda är en bidragande faktor till ansträngande psykosocial arbetsmiljö enligt 

stressforskningsinstitutet (2006b). Stressforskningsinstitutet (2006b) skriver att 

nedmonteringen av byråkratins stuktur, ordning och reda är en tänkbar orsaksfaktor till 

otydlighet i dagens organisationer och genererar ohälsa hos arbetstagare (ibid).  Vad gäller 

den svårtydliga kommunen som också genomgått många organisatoriska förändringar är en 

tänkbar orsaksfaktor till otydligheten den obetänkta nedmonteringen av byråkratin. Att 

kommunen inte riktigt lyckats med decentraliseringen och inte heller med att få ut den tänkta 

effektivitet och produktivitet de nya styrformerna influerade av New Public Management 

skulle generera från 1990- talet och fram till idag. Att respondenterna upplever otydlighet i 

organisationsstrukturen och inte alltid vet vilka befogenheter de besitter för att dra enskilda 

beslut i ledaruppdraget tolkar vi som decentraliseringens baksida. Vilket också  

socialstyrelsen (2003) förklarar att många anställda upplevt att de tilldelats arbetsuppgifter 

och ansvar utan resurser och befogenheter (socialstyrelsen 2003).  

Härenstam (2010) förklarar att organisationer med tydliga hierarkiska pyramider har också 

tydliga roller med en tydligt fördelad makt mellan nivåerna och en klar och tydlig 

organisationsstruktur. Den tydligheten innebär att medlemmarna i organisationen vet till vem 

och var de ska vända sig (Härenstam, 2010). Vilket kan tolkas som att den 

organisationsstruktur som upplevs svårtydlig av respondenterna i studien kan bero på att de 

saknar en tydliga hierarkisk pyramid och att de därmed heller inte har en tydlig 

organisationsstruktur. Följden av det blir att medlemmarna i organisationen inte alltid vet till 

vem och var de ska vända sig i organisationen. Respondenterna i den svårtydliga kommunen 

hade tidigare arbetat som chefer inom den privata sektorn och menade på att den kommunala 

organisationen är stor och svårtydlig. De drog jämförelse mellan sin nuvarande arbetsplats 

och den tidigare och uppgav att strukturen inom den privata sektorn är mycket smidigare vad 

gäller till vem de skulle vända sig med frågor i ledaruppdraget. Respondenterna i den 

svårtydliga kommunen uppgav vidare att frågor och uppgifter tog längre tid att lösa än vad de 
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borde på grund av otydlighet i organisationen och att de egentligen inte har den tid att lägga 

som otydligheten kräver. Vilket vi tolkar som ytterligare en stressfaktor av den psykosociala 

arbetsmiljön bland dessa första linjens chefer. De uppgav; 

”Det är fler kockar och lite fler som sitter på dubbla stolar, dom har en titel men jobbar även 

med ”detta”… Ibland är det en fråga som tar längre tid än vad den borde göra tycker man” 

Inom den kommun där organisationsstrukturen ansågs klar och tydlig med tydliga roller, hade 

respondenterna tidigare arbetat som chefer inom den privata sektorn, men uppgav inte att den 

kommunala organisationsstrukturen är svårtydlig i jämförelse med den tidigare arbetsplatsen 

inom den privata sektorn.  

Härenstam (2010) skriver om att sociala relationer skapar mervärden i relationerna i 

arbetslivet som både kan vara personliga och ge stöd och trygghet men också vara 

gemensamma och utveckla organisationer till mer produktiva (Härenstam, 2010). 

Decentraliseringen i de platta organisationerna främjar sociala relationer då de kräver mer 

social interaktion för att fungera (Bolin & Höckertin, 2010). Bolin & Höckertin (2010) menar 

att vård och omsorgssektorn är en vinnare av att sträva efter social styrning med goda sociala 

relationer, då sociala relationer inom human service organisationer utgör grunden för 

fungerande verksamheter (ibid). Decentraliseringen är att föredra enligt Härenstam (2010) 

inom vård och omsorgssektorn och kräver social interaktion för att fungera trotts detta har den 

svårtydliga kommunen i studien inte fördel av decentraliseringen. En tänkbar faktor är att de 

inte lyckats med de sociala interaktionerna fullt ut för att få en fungerande decentralisering. 

Inom båda kommunerna uppgav respondenterna att de valde vem de samarbetar med, det som 

vi kallar ”kompiskultur”. Decentraliseringen kräver mer social interaktion än till enbart en 

kollega. Trots ”kompiskulturen” har den kommunen med den tydliga organisationsstrukturen 

lyckats med decentraliseringen men inte den kommunen med den svårtydliga 

organisationsstrukturen. Alltså är inte ”kompiskulturen” orsak till att de misslyckats med 

decentraliseringen, utan en annan orsaksfaktor kan tänkas vara det som Härenstam (2010) 

förklarar att organisationer är i ständig förändring genom omstruktureringar vilket ändrar 

förutsättningarna och formerna av sociala relationer på arbetet. Det leder till att man idag inte 

har en lika stark och varaktig relation till samma människor och att det tar tid att skapa goda 

sociala relationer (Härenstam, 2010). Alltså har den kommunen med den svårtydliga 

organisationsstrukturen som genomgått omfattande förändringar mer onytta än nytta av alla 

dessa förändringar. Dessa förändringar tolkar vi som negativt bidragande faktorer till den 

psykosociala arbetsmiljön bland första linjens chefer genom att förändringarna inte ger 

möjlighet att utveckla varaktiga sociala relationer som är grunden för fungerande human 

service organisationer.  

8.3 Det Sociala stödet i organisationerna omfattas av en "kompiskultur” för ett lyckat 

samarbete i ledaruppdraget bland första linjens chefer 

Resultaten i studien visade att samtliga respondenter vänder sig först och främst till kollegor 

om de behöver hjälp och stöd i arbetet. Samtliga framförde att de vänder sig till den kollega 

de klickar bättre med och valde olika sätt att framföra detta på "konektar" eller "klickar". 

Respondenterna talade om vikten av en ömsesidig personkemi för ett bättre samarbete och att 

samarbetet fungerar bättre med kollegor som vill arbeta på samma sätt som en själv. De 

uttryckte; 

”Jag gör som alla andra jag vänder mig till en kollega som jag klickat med alltså 

personkemin så att säga”  
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"Det är lättare att ta telefonen och ringa någon man klickar med personligen, så är det ju.. ” 

Detta tolkar vi som att en ”kompiskultur” råder inom organisationerna. Det vill inte säga att 

det är negativt, däremot anser vi det vara oprofessionellt med hänsyn till de första linjens 

chefer som inte ”klickar” med någon inom organisationen. Bolin och Höckertin (2010) skriver 

att relationen till kollegor är en central källa till trivsel på arbetet och att relationerna ger 

arbetet meningsfullhet. Härenstam (2010) bekräftar det genom att skriva att sociala relationer 

skapar mervärden med syfte att vara personliga och skapa trygghet. Vi anser att 

kompisrelationer skapar, trygghet och mervärden men att sådana relationer är personliga. 

Karasek och Theorells (1990) definition av socialt stöd, innebär sociala relationer och 

ömsesidigt stöd från kollegor. Dessa relationer och stödet, har en stor betydelse och positiv 

påverkan för att kunna hantera de psykiska arbetskraven (Karasek och Theorell, 1990).  

Respondenterna uttryckte att de väljer kollegan som liknar en själv vid samarbete med 

förklaring att det annars blir svårt att få ett lyckat samarbete i ledaruppdraget.  De uttryckte; 

"Man samarbetar bäst med dom som vill samma sak, som en själv."  

Respondenterna förklarade vidare i samband med samarbete att de lärt sig vem de ska ha 

kontakt med, för att samarbetet ska bli bra.  

”Man lär sig vilka man ska ha kontakt med" 

Bolin & Höckertin (2010) menar på att sociala relationer är väsentligt för att verksamheter ska 

fungera och mål uppnås. Detta kan kopplas samman med det respondenterna uttryckte, att de 

blev tokiga om de inte arbetade med någon som vill arbeta likadant som de själva, då de heller 

inte uppnådde ett fungerande samarbete och inte heller de uppsatta målen. Vidare förklarade 

respondenterna att de helst arbetar med någon som är driftig för att komma ifrån känslor av 

frustration vilket vi anser annars skulle skapa stress. Vid ett fungerande samarbete uttryckte 

respondenterna att kommunikationen blev bättre. Återigen bekräftas Härenstams (2010) 

benämning av mervärden som kommer ur sociala relationer, då dessa skapar gemenskap som 

bringar trygghet. Vi anser att både gott samarbete och bra kommunikation är viktiga delar för 

att känna trygghet och gemenskap i ledaruppdraget. Utifrån detta resultat drar vi slutsats av att 

första linjens chefer vid ett fungerande samarbete uppnår bättre relationer som i sin tur ger en 

god kommunikation. Då respondenterna uttryckte; 

"Vi har en annan kommunikation än vad jag har med dem andra”  

De uppgav att kollegan de klickat bättre med, har de också en klarare kommunikation med, 

med mindre missuppfattningar och en ömsesidig förståelse med acceptans. Vilket gör att de 

vågar blotta okunskaper eller oklarheter gentemot varandra och därmed uppnår en tryggare 

psykosocial arbetsmiljö. Dellve m.fl. (2013) förklarar att första linjens chefer inte berättar om 

problem i verksamheten eller ohälsosam stress till överordnad chef eller kollegor, på grund av 

tankar kring att det missgynnar den egna karriären utifrån bilden av att man är överbelastad 

och maktlös. Detta skapar i sin tur en kommunikation som inte grundar sig på tillit (ibid). 

Vilket vi drar slutsats av att respondenternas kommunikation med den kollega de klickat 

bättre med, grundar sig på tillit där de vågar blotta sanningen i jämförelse med den 

kommunikation de har med övriga kollegor och överordnad chef.  Vidare kan situationen 

åskådas utifrån det Antonsson (2013) skriver om att ledargruppmötena är upplyftande och bra, 

där chefer kan lyfta problem som uppstår i ledaruppdraget och att dessa möten är ett bra 

botmedel mot den ensamhet som kan upplevas ute i verksamheterna. Respondenterna 
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förklarade vidare att det förekommer mycket prestige mellan första linjens chefer, där de ska 

kunna mycket. 

”Här är tillräckligt mycket prestige att man ska kunna mycket och det är ingen bra kultur när 

vi har med människor att göra för att det kan bli missuppfattningar och farliga konsekvenser 

av detta"   

Respondenterna förklarade även att man hamnat i fel verksamhet om man har prestigebehov. 

Vilket vi tolkar som att första linjens chefer har ett stort inflytande och bör enbart drivas av 

verksamhetens bästa och inte andra intressen, då de arbetar inom människovårdande 

organisationer. Vidare efterfrågade respondenterna någon form av mentorskap till nya chefer, 

då de inte hunnit bygga ett nätverk i organisationen bland kollegor. Vilket också bekräftas i 

Dellve m.fl. (2013) studie om att ett strategiskt utformat ledningsstöd bör finnas tillgängligt 

för nya chefer då de inte hunnit bygga upp nätvärk (ibid). 

"Men det är kanske inte enkelt för en ny chef för den har ju inte dem broarna byggda, har inte 

det nätverket. Så där är det super viktigt att tänka på det här med mentorskap" 

De första linjens chefer som arbetat drygt två år hamnade bland högstressarbeten i Karasek 

och Theorells krav och kontrollmodell (1990), vilket innebär att de har höga krav och låg 

kontroll i arbetet. Låg kontroll innebär ett litet handlingsutrymme. Johnsson (1986) menar att 

socialt stöd ökar handlingsutrymmet i arbeten med höga psykiska krav. Respondenterna som 

hamnade bland högstressarbeten var relativt nya i ledaruppdraget och har inte riktigt hunnit 

bygga ett stort nätverk av kollegor, vilket sätts i samband med att de ännu inte har det sociala 

stödet som behövs för att uppnå ett ökat handlingsutrymme eller ökad kontroll. Med 

utgångspunkt i detta drar vi slutsats av att "kompiskulturen" är mindre positivt för nyanställda 

första linjens chefer. Någon form av mentorskap eller annan form av socialt stöd kan 

motverka att negativ psykosocial arbetsmiljö utvecklas.  

Utifrån geografisk delning har kommunerna sammansatt arbetsgrupper, trots detta uppgav 

respondenterna att de vänder sig till andra kolleger utanför den geografiska delningen för stöd 

och råd. 

"Sen har man ju uppbyggda arbetsgrupper, där man då ska samarbeta i och så... utifrån 

geografisk delning och tanken är väll att man ska bygga och hjälpa varandra men vi är inte 

där ännu. Det är lätt för mig som jobbat länge, jag har ju kollegor och vet var ja kan vända 

mig om jag behöver något”   

Cohen och Wills förklarar i Stress - buffert hypotesen (1985) att sociala nätvärkar ger positiva 

upplevelser och ett socialt erkännande. Att respondenterna väljer någon annan kollega utanför 

den geografiska delningen att samarbeta med kan utifrån Cohen och Wills Stress - buffert 

hypotesen (1985) förklaras som att de inte upplever sig som en del av arbetsgruppen eller 

uppnår socialt erkännande i den geografiskt uppdelade gruppen. Detta kan förklaras med att 

arbetsgrupperna inte är självvalda utan är sammansatta. Enligt Main-effect hypotesen i Cohen 

och Wills (1985) ger socialt nätvärk, social tillhörighet, ökar självkänslan och ger positiva 

mentala effekter med personlighetsutveckling samt känslor av att man är en i gruppen och blir 

accepterad.  Med utgångspunkt i Main- effect hypotesen i Cohen och Wills (1985) ger inte de 

sammansatta grupperna den buffrande positiva effekt som socialt stöd ska ge. Inte heller ger 

de sammansatta grupperna det stöd och verktyg första linjens chefer behöver för att klara av 

ledaruppdragets utmaningar, de behöver därmed ytterligare stöd. Nordin (2010) förklarar att 

det sociala stödet på arbetet har stor innebörd för god hälsa och välbefinnande. Däremot att 

arbetstagare själva måste ha förmåga att kunna ta det sociala stödet till sig och uppleva det, 
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det räcker inte med att arbetsgivaren tillhandahåller det sociala stödet för att positiv effekt ska 

uppnås på hälsan. Respondenterna i denna studie uppnår inte det sociala stödet i tillräcklig 

utsträckning i de sammansatta grupperna då de söker sig utanför grupperna för att få stöd i 

ledaruppdraget.  

Samtliga respondenter uttryckte att de har tillit till överordnad chef och känner att de kan 

vända sig dit om de behöver stöd och råd. De uppgav även att de i första taget inte ringer till 

överordnad chef utan vänder sig till kollegor med förklaring att arbetet fungerar på det viset. 

Härenstam (2010) skriver att tillit kommer ur sociala relationer. Respondenterna i studien har 

bättre relation till kollegor än till överordnad chef, en förklaring till det kan vara det som 

Dellve m.fl. (2013) skriver, att de har för lite tid med överordnad chef och att där utvecklas en 

kommunikation som inte grundar sig på tillit.  

Komponenten hanterbarhet i Antonovskys teori KASAM (2007) har betydelse då den 

förklarar till vilken grad det står resurser till ens förfogande att hantera krav. Med resurser till 

ens förfogande menas sådant som är under kontroll eller kontrolleras av andra behöriga som 

man litar på. Vid hög känsla av hanterbarhet känner inte personer sig som offer för 

omständigheter utan istället reder ut sådant som man inte önskar, inträffar (Antonovsky, 

2007). Tillit till kollegor och överordnad chef har alltså en avgörande betydelse för hur första 

linjens chefer hanterar krav. Karasek och Theorell (1990) menar att det emotionella stödet 

fungerar som en buffert mot kravfyllda arbetsmiljöer. De första linjens chefer som arbetat 

drygt två år hamnar i Karasek och Theorells krav och kontroll –modell (1990) bland 

högstressarbetena vilket innebär att den tillit de uppgav att de har till överordnad chef, har en 

bra buffert i den kravfyllda arbetsmiljön. Däremot hamnar de första linjens chefer som arbetat 

mycket längre än två år, bland aktiva arbeten i Karasek och Theorells krav och kontroll 

modell (1990), då de uppgav att de känner tillit till överordnad chef och har ett bra samarbete 

med kollegor därmed uppnår de både det emotionella och instrumentella stödet. Alltså har de 

första linjens chefer som arbetat mycket längre än två år en bättre buffert för att uppnå en 

gynnsam psykosocial arbetsmiljö. Till skillnad från de första linjens chefer i studien som 

arbetat drygt två år och som löper större risk för att utveckla en ohälsosam psykosocial 

arbetsmiljö då de i Karasek och Theorells krav och kontroll modell (1990)hamnade bland 

högstressarbeten. 

Respondenterna uppgav att de väljer kollegan de klickar bättre med vilket förklarar att de 

upplevt icke fungerande samarbete med chefskollegor. De förklarade att det är ett hårt 

arbetsklimat; 

"Ibland är det krävande och tar tid och energi när man inte kommer överens" 
 

"När de är dem som inte pallar längre då behöver man hjälp att lyftas åt sidan för att annars 

så dränerar man hela gruppen på energi och då kan man bli ganska utsatt om man inte har 

en bra chef, för jag har tyvärr sett att det kan bli lite taskigt annars. Absolut det kan vara ett 

ganska hårt klimat” 

Respondenterna menade på att en del får ett annat sätt att uttrycka sig på under stress vilket 

kunde bli orsak till konflikt. Vilket också förklarar att ledaruppdraget är så pass stressande att 

det går ut över första linjens chefers bemötande och reaktioner.  

Respondenterna framförde vidare att ledaruppdraget är tufft och att det är ett ganska hårt 

klimat vilket de inte gavs utrymme till inom organisationerna utan dränerade hela gruppen på 
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energi. I denna situation menade respondenterna på att det var viktigt med en bra överordnad 

chef som lyfte en åt sidan. Det är värt att fundera på, om lyftas åt sidan är den enda utvägen i 

situationen eller om det finns andra alternativ. 

Respondenterna uppgav att de sett att det förekommer att första linjens chefer tycker och 

tänker negativt om varandra.  

 ”Ja, det har jag sett! Det har jag sett, där man kan tycka, alltså det är inte uttalat men att 

man ser att folk tycker och tänker om vissa personer, absolut." 

”Jag har inte varit med om det, tyvärr har jag sett det på håll men jag har aldrig varit med 

om det själv…. Nä det har jag inte” 

Det är värt att fundera på hur arbetsmiljön upplevs av de första linjens chefer som inte hittar 

någon kollega de klickat med i organisationen med ”kompiskultur”. Eller de som ingen vill 

samarbeta med på grund av att de har ett annat sätt att arbeta. Toleransen för oliktänkande 

verkar vara marginell när det kommer till att samarbeta bland första linjens chefer.  

8.4 Stress i ledaruppdraget är en faktor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

negativt bland första linjens chefer 

Respondenterna frågades om de upplever eller har upplevt stress på sitt arbete och vilka 

faktorer som utlöser det. Samtliga uppgav att de upplever ledaruppdraget mycket stressande, 

däremot att skilda faktorer utlöser stressen. De förklarade att de i uppdraget har en hög 

arbetsbelastning dock att stressen går i vågor och att de försöker att inte stressa över egna 

beslut. Samtliga respondenter uppgav att den ständigt ringande telefonen var stressande, dock 

att samordnaren är en avlastning genom att besvara telefonsamtal. En annan tydlig 

stressfaktor de uppgav var alla email som kräver svar.  

”Det som gör mig stressad är att vi får email med frågor, och om något kan stressa mig 

väldigt mycket är det emailen, emailen är väldigt, väldigt, väldigt het och hälften av dem 

kräver någon form av återkoppling, det tycker jag är väldigt stressande!” 

Respondenterna berättade också att det var stressande med medarbetare som av olika 

anledningar inte mådde bra på arbetet, de menade på att sådana situationer gjorde att det blev 

svårt att koppla bort tankar kring det efter arbetsdagen.  

”Framförallt är det då personal igen, återigen ibland medarbetare som inte är nöjda, folk ska 

må bra men det kan även ställa till bekymmer för min del när folk inte mår bra, ööö… Det 

kan vara stressande, det är sådant jag känner att det brukar jag ta med mig hem, de brukar 

inte vara annars… de e ju lite stress”  

Ytterligare en faktor som respondenterna uppgav utlöste stress i ledaruppdraget var att de 

skulle delta på utbildningar vilket gjorde att arbetet på kontoret sköts upp.  

”Jag har ju arbetsbelastning som är helt makalös och tempot är högt, jätte högt! Och jag 

kände det när jag gick på ledarutbildningen, så var det stress, stress, stress, för att man visste 

att man inte kunde boka in någonting över huvudtaget dem två dagarna” 

En annan stressfaktor respondenterna uppgav var den tid det tog att transportera sig till alla 

möten de skulle delta vid och som inte direkt rörde deras verksamhet, vilket gjorde att de inte 

hann med sådant de ville hinna med i arbetet.  
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”Eehh, alla möten som är på huvudkontoret, vissa dagar åker jag fram och tillbaka emellan 

och det är stressande exempelvis på morgonen så är jag där uppe på ett möte och sen kommer 

jag tillbaka hit vid tio, sen vet jag att jag ska på ett möte igen kl 14 där uppe. Det är 

fruktansvärt stressande för då hinner man inte med vad man vill hinna med här" 

Respondenterna förklarade vidare att det gällde att påminna sig själv om det som skulle 

utföras genom anteckningar och prioritera rätt, men att det i perioder var väldigt mycket att 

göra och att den psykosociala arbetssituationen då kändes obehaglig.     

”Absolut har man stress i sin vardag, men sen tycker jag att den förändras… eehh just denna 

vecka tycker jag att det är en hyfsad lugn period, visst sen vissa veckor är helt sjukt alltså 

eehh där det inte finns överhuvudtaget en minut över och det är inte behagligt. Det är absolut 

inte behagligt." 

De uppgav även att de hade svårt att ligga efter med arbetsuppgifter, vilket är värt att fundera 

på vad gäller stress i ledaruppdraget då samtliga respondenter förklarade att de händer många 

saker samtidigt i ett väldigt högt tempo samtidigt som det kom in nya uppgifter hela tiden.  

Vidare uppgav de även att det på kort tid inte är möjligt att implementera nya beslut i 

verksamheterna med förklaring att de arbetar inom människovårdande organisationer. 

Vidare framfördes att ledaruppdraget är så pass stressande att det för en del första linjens 

chefer går ut över deras bemötande och reaktioner och att de då får ett annat sätt att uttrycka 

sig på. Vilket vi tolkar som att stressiga arbetsförhållanden kan vara en orsak till att konflikter 

inom organisationen uppkommer. Vidare uppgavs att ledaruppdraget är tufft och att det är ett 

ganska hårt klimat emellanåt och att en del inte orkade med det. Vilket det heller inte gavs 

utrymme till inom organisationerna utan dränerade hela gruppen på energi och där menade 

respondenterna att det var viktigt med en bra överordnad chef som lyfte en åt sidan för att inte 

hamna i ett taskigt läge som första linjens chef.  

Wikström & Dellve (2011) ifrågasätter om stress, tidspress och höga krav kan anses som 

naturliga delar i ledarskapets utövning (ibid). Socialstyrelsen (2003) skriver att psykisk ohälsa 

till följd av arbetsrelaterad stress är ett stort samhällsproblem idag och deras definition på 

stress är att ”Stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts 

för och de resurser den har för att hantera dessa” Obalans mellan belastning och resurser 

innebär att ett underskott eller också ett överskott av resurser gentemot belastningarna som 

individen utsätts för kan resultera i negativ stress, där båda två fallen kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar, till följd av att individen har mer resurser i jämförelse med de krav 

som man ställs inför, vilket gör att individen blir understimulerad (Socialstyrelsen, 2003). 

Respondenterna uppgav även att de vill ha lite stressigt för att trivas med sitt arbete. Detta 

tolkar vi som att med ”lite” stress i ledaruppdraget kommer cheferna ifrån negativ stress till 

följd av understimulans. Men det finns också en realistisk insikt i svaret om att det kan bli 

problematiskt vid stress över en längre tid.  

”Vissa dagar… men jag behöver lite stressigt för att trivas och jag har kunnat hantera det 

hittills, men jag vet inte vad som händer imorgon." 

En annan stressfaktor respondenterna uppgav är att de har väldigt stora områden med många 

underställda.  

 

”Det som är det största bekymret idag är att vi har väldigt stora områden. Eeehh… som jag 

berätta innan alltså 73 anställda är här med de månadsanställda." 
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Sammanfattningsvis innebär ledaruppdraget mycket stress och arbetsplatser som innebär 

mycket stress har också en högre risk för att psykisk ohälsa till följd av stressen utvecklas 

(Glise, 2007). I Cohen och Wills (1985) teori beskrivs att det instrumentella stödet minskar 

stress genom att personer får ökad tid till aktiviteter som kan vara avkopplande eller 

underhållande. Direkta effekter av instrumentellt stöd kan exempel vara att första linjens 

överordnade chef bidrar med tid och kunskaper vilket minskar stress och ångest hos första 

linjens chefer. Cohen & Wills (1985) beskriver i The buffering-model hur socialt stöd 

fungerar som en buffert gentemot negativa effekter av stress, där det sociala stödet är en 

viktig faktor för att kunna hantera stressfyllda situationer som uppstår. The buffering-model 

förklarar att om en person upplever tillräckligt stöd från ett nätverk, blir följden att situationer 

upplevs som hanterbara istället för stressande. Det sociala stödet minskar eller dämpar 

negativa mentala effekter av stressfyllda händelser (ibid). Dessutom kan socialt stöd bidra till 

beteende reaktioner som gör att personer hanterar stressfyllda situationer konstruktivt snarare 

än att de under övermäktiga situationer väljer ett riskfyllt beteende som också kan ge negativa 

konsekvenser (Cohen & Wills, 1985). Med utgångspunkt i denna teori framkommer att om 

tillräckligt socialt stöd ges till första linjens chefer i ledaruppdraget främjar det deras 

psykosociala arbetsmiljö genom att situationer i arbetet upplevs som hanterbara, där stress 

hanteras konstruktivt. Vi anser att detta främjar verksamheternas framgång då stress bland 

första linjens chefers direkt påverka medarbetare genom att chefers kvaliteter kan påverka 

medarbetares stress, välbefinnande och arbetsoförmågor. Genom påverkan på medarbetare 

kan chefers stress därmed indirekt påverka vårdkvalitet, dels genom organisering av 

förutsättningar för vårdkvalitet (Wikström & Dellve, 2011).   

Dellve m.fl. (2013) menar på att det kan behövas system för att identifiera tidiga tecken på 

hög stressbelastning. Mentorskap och nätverk kan vara ett socialt stöd för chefer i första 

linjen, vidare är ett bra samarbete och en bra kommunikation med överordnade om de är 

verksamhetsnära, reflekterande och respektfullt, vara ett stöd för cheferna. Vi anser att 

respondenterna i vår studie skulle ha stor nytta av att någon form av formellt stöd finns 

tillgängligt i organisationsstrukturen, vilket också skulle öka chanserna att identifiera tidiga 

tecken på hög stressbelastning bland första linjens chefer i ledaruppdraget. Detta stöd skulle 

ge utrymme till första linjens chefer att öppet berätta om egen stress då de förklarat att det 

förekommer mycket prestige, vilket de menade på var farligt för verksamheterna.  

8.5 Meningsfullhet och motivation i ledaruppdraget är faktorer som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön positivt bland första linjens chefer  

Resultaten i studien visar att respondenterna anser sitt ledaruppdrag vara meningsfullt och 

valde olika sätt att beskriva det på. De förklarade att ett gott arbete inte kan uppnås om inte 

det utförs helhjärtat.  

"Så måste man kunna sälja den produkten utifrån hjärtat man kan inte bara sälja den med 

hjärnan utan man måste ha hjärtat med” 

Jag känner att jag fyller ett stort syfte på något sätt så det är lite därför som man är chef tror 

jag" 

Respondenterna ansåg sig fylla ett stort syfte i ledaruppdraget och att uppdraget upplevs 

meningsfullt. De förklarade att när vårdtagarna har en meningsfull dag, blir deras arbete 

meningsfullt.  

”Jag trivs med mitt arbete, att vara med och sett till att våra 38 boenden har en meningsfull 

vardag gör att det känns meningsfullt” 
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Antonovsky (2007) skriver i KASAM att den tredje komponenten, meningsfullhet betraktas 

som motivationskomponent och har betydelse för den känslomässiga innebörden. Denna 

komponent är den viktigaste att respondenterna känner i ledaruppdraget då de utan den inte 

uppnår en hög känsla av KASAM.  Utan meningsfullhet blir hanterbarhet och begriplighet i 

arbetet inte långvarigt. SKL (2011) pekar ut viktiga faktorer för en hälsofrämjande arbetsmiljö 

och en av dem är att finna mening i arbetet.  

Vidare uppgav respondenterna; 

”Vissa saker är mer meningsfulla än andra såklart, vissa saker gör man för man är tillsagd 

att göra det och vissa saker är bara att gilla läget….eehh…. sen älskar jag inte alla saker jag 

gör utan det är bara gilla läget, för det är så det är att jobba." 

Vi anser att respondenterna ibland bryter ner det som känns meningsfullt i delar, istället för att 

se ledaruppdraget som meningsfullt i sin helhet. Vi tolkar inte innebörden i respondentens 

uttryck utifrån KASAM som att respondenterna har en låg KASAM i ledaruppdraget i sin 

helhet utan att en del arbetsuppgifter är mer hanterbara, mer begripliga och mer meningsfulla 

än andra. Gränsbegreppet i KASAM innebär att individer inte behöver känna att allt är 

begripligt, hanterbart och meningsfullt för att ha en hög KASAM, utan att alla människor 

sätter gränser för det som är viktigt för dem själva. Antonovsky (2007) menar att 

framgångsrik problemhantering är beroende av KASAM i sin helhet vilket vi tolkar som att 

de uppgifter som respondenterna uppgav som mindre meningsfulla ses som bördor snarare än 

utmaningar. Antonovsky (2007) menar att individer kan ha en stark KASAM om mening med 

arbetet är att försörja sig, respondenterna behöver alltså inte känna en inre tillfredställelse i 

ledaruppdraget i sin helhet. Detta bekräftas då respondenterna uppgav att det ligger på det 

egna ansvaret att finna mening i arbetet. Vilket kan tolkas som att individuella faktorer ibland 

är avgörande för att uppnå mening i arbetet. När första linjens chefer ställs inför utmaningar 

som ses mindre meningsfulla arbetsmässigt, finner de mening och motivation på det 

personliga planet istället. Glise (2007) menar att när en individ anser sig ha ett meningsfullt 

arbete, har det en positiv betydelse för den psykosociala arbetsmiljön.  

I samband med meningsfullhet nämnde respondenterna motivation i uppdraget.  

”Där har man ett viktigt ansvar själv att bli motiverad… eehh… utifrån att man tar ett eget 

ansvar för man kan inte sitta ner i båten och säga jaha det är någon annan som får komma 

och ge mig motivation, men vem är någon annan” 

”Alltså som enhetschef är man sig själv det är jätte tydligt för det är ett ensamarbete. Men det 

är klart att en chef till en enhetschef kan hjälpa till och skapa motivation men man ska inte tro 

att den kan leverera den till en, man måste själv jobba för det annars får man det inte och jag 

tror det handlar om hur man mår som människa också” 

Respondenterna nämnde att deras överordnade chef kan hjälpa till att skapa motivation men 

att det är viktigt att själv skapa motivation i ledaruppdraget. Det är inget man kan förvänta sig 

av någon annan utan att motivation är något som går upp och ner.  
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9. Diskussion 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den psykosociala arbetsmiljön bland första 

linjens chefer inom äldreomsorgen. Vilka arbetsmiljöfaktorer påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön för första linjens chefer inom äldreomsorgen? och hur uppnår dessa chefer 

socialt stöd i ledaruppdraget för att främja den egna psykosociala arbetsmiljön? 

Studien är genomförd i två kommuner i södra Sverige med sex första linjens chefer inom 

äldreomsorgen, där tre har arbetat mycket längre än två år och resterande tre har arbetat drygt 

två år i ledaruppdraget. Av studiens resultat framkom att det både finns positiva och negativa 

faktorer som påverkar chefernas psykosociala arbetsmiljö. Resultaten visar på att 

ledaruppdraget innebär mycket stress och att behov av socialt stöd föreligger hos dessa chefer. 

Samtliga första linjens chefer i studien uppgav att alla email som kräver svar är en omfattande 

stressfaktor i ledaruppdraget. Vidare uppgav de att förutom att verksamheterna ska leverera 

den vård och omsorg vårdtagarna är beviljade är ledaruppdraget mycket brett och spretigt med 

otydliga förväntningar. De otydliga förväntningarna försvårade beslutsfattandet för de första 

linjens chefer som arbetat drygt två år i ledaruppdraget, då de inte alltid visste vad som 

förväntade sig av de. Vilket vi tolkar som en stressfaktor i uppdraget för dessa chefer. En 

annan faktor som första linjens chefers uppgav påverkar deras psykosociala arbetsmiljö 

negativt är klämsitsen i den hierarkiska positionen. Med krav och förväntningar från 

vårdtagare, underställda och överordnade som ska förenas. De första linjens chefer som 

arbetat drygt två år i uppdraget uppgav att organisationsstrukturen är svårtydlig i den kommun 

de arbetar inom, vilket försvårade arbetet genom att uppgifter tog längre tid än vad de borde. 

Detta tolkar vi som ytterligare en stressfaktor i ledaruppdraget då de förklarade att 

svårtydligheten är tidskrävande och att de egentligen inte har den tiden. Att 

organisationsstrukturen uppfattas som svårtydlig av första linjens chefer i den mindre 

kommunen anser vi beror på att de genomgått många organisatoriska förändringar och inte 

fått möjlighet att riktigt komma in förändringen förrän de påbörjat en ny. Detta anser vi 

dessutom har påverkat deras möjlighet till att bygga upp sociala relationer för att uppnå 

socialt stöd, för en god psykosocial arbetsmiljö. Respondenterna efterfrågade dessutom en 

verksamhetsutvecklare vid förändringar, som ska fungera som ett stöd för dem och som en 

länk mellan överordnade och underordnade med förklaring att det är omöjligt för dem att både 

driva och utveckla verksamheten framåt. Decentraliseringen är att föredra inom human 

service organisationer då den kräver social interaktion för att fungera. Vård och 

omsorgssektorn är en vinnare på att sträva efter socialstyrning med goda sociala relationer då 

sociala relationer utgör grunden för verksamheterna. För att uppnå en fungerande 

decentralisering med effektivitet och produktivitet krävs god social interaktion. Den mindre 

kommunen i studien med den svårtydliga organisationsstrukturen har på grund av alla 

organisatoriska förändringar inte gett första linjens chefer möjlighet till att bygga upp 

varaktiga sociala relationer som utgör grunden för fungerande verksamheter. Otydlighet i 

organisationsstrukturen med avsaknad av befogenheter för att dra enskilda beslut på grund av 

otydliga förväntningar tolkar vi som decentraliseringens baksida, där första linjens chefer 

tilldelats arbetsuppgifter och ansvar utan resurser och befogenheter.  

Psykisk ohälsa på grund av arbetsrelaterad stress har ökat inom samtliga yrken i Sverige de 

två senaste decennierna och många hävdar att det beror på alla organisatoriska förändringar 

som skett. Äldreomsorgen är en av välfärdssektorerna som påverkats mest av alla 

förändringar sedan 1990- talets lågkonjunktur med omorganiseringar, lagändringar och 

neddragningar. Detta har inneburit ökat ansvar för första linjens chefer inom äldreomsorgen 

med ökade underställda, fler äldre med omfattande behov av vård och omsorg i takt med 

budgetåtstramningar och ökat tryck från medborgare, politiker, media och andra intressenter i 
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samhället med förväntningar av att god vård ska levereras. Många tidigare studier har ägnat 

sig åt chefers betydelse för medarbetares hälsa men få studier har fokuserat på vilka 

förutsättningar chefer arbetar under för att de ska lyckas vara goda ledare med ett hållbart 

ledarskap som omfattar chefers egen hälsa, arbetsförmåga, stress i arbetet samt motivation att 

vilja stanna kvar i ledaruppdraget. Denna situation är grunden till att vi valde att undersöka 

den psykosociala arbetsmiljön bland första linjens chefer inom äldreomsorgen.  

Äldreomsorgen är en stor del av det sociala arbetet i Sverige idag och den äldre befolkningen 

i behov av vård och omsorg ökar framförallt från 75 år. Vilket visar på att denna sektor växer 

och blir en allt viktigare del för det sociala arbetet. Organisationer är något som människor 

konstruerat och om utvecklingen av den konstruktionen är baserad på människors behov anser 

vi att de är värda att utövas. Human service organisationer är avsedda för att ta hand om 

människor därmed borde större vikt läggas vid vilka behov de som arbetar där också har, om 

inte anser vi att det är dubbelmoral med utgångspunkt ur organisationernas syfte. Om inte 

människans behov sätts främst i en organisation utan baseras på effektivisering och 

ekonomisk tillväxt som förändringarna sedan 1990-talet inom äldreomsorgssektorn riktat sig 

mot, ser vi med facit i hand 25 år senare vilka resultat det gett. Där psykisk ohälsa till följd av 

arbetsrelaterad stress ökar i den arbetande befolkningen och om avsikten är att effektivisera 

äldreomsorgen anser vi det vara problematiskt om det ska vara på bekostnad av arbetstagares 

hälsa. När den psykiska ohälsan ökar bland arbetstagare i en organisation anser vi att 

organisationen inte har lyckats ägna sig åt vad människor verkligen behöver eller inte 

prioriterat det. Vid införandet av socialt stöd i kommunernas organisationsstruktur blir följden 

välmående personal och de kommer ifrån höga omkostnader till följd av psykisk ohälsa, som 

leder till höga personalomkostnader.  

Analysen av första linjens chefers arbetssituation, har fått oss att dra slutsats av att det finns 

ett stort behov av ett formellt socialt stöd inbyggt i organisationsstrukturen inom båda 

kommunerna i studien. Detta för att avlasta första linjens chefer i ledaruppdraget och därmed 

minimera risken för att psykisk ohälsa till följd av arbetsrelaterad stress utvecklas.                                                                                                          

Till verksamheterna och första linjens chefer inom äldreomsorgen rekommenderar vi utifrån 

denna studie Counselling som en inbyggd hörnsten i organisationerna. Det är en samlad 

beteckning på olika former av kortare samtalsbehandlingar och personligt samtalsstöd, vilka 

främst riktar in sig på prevention där medarbetare kan få hjälp med problem och annat som 

uppstår i verksamheterna samt vid arbetsrelaterad stress. Counselling är något som är 

välanvänt inom vårdverksamheter i andra länder. Inom kommunala organisationer i Sverige 

bör detta ses som ett internt komplement till den externa företagshälsovård som tillämpas vid 

kriskontakter.    
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11. Bilagor 

11.1 Missivbrev 

 

Undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och det sociala 

stödet bland första linjens chefer inom äldreomsorgen 

Till Enhetschefer 

Vi är två studenter vid Halmstad Högskola, som läser programmet Socialt arbete - ledning och 

organisering. Denna termin skriver vi vårt examensarbete, som handlar om hur den 

psykosociala arbetsmiljön ser ut bland första linjens chefer inom äldreomsorgen och vilka 

faktorer som påverkar den. Samt om behov av socialt stöd föreligger i ledaruppdraget. 

Vi söker att få intervjua sex första linjens chefer i olika kommuner. Vi ser gärna olika åldrar 

samt både manliga och kvinnliga deltagare. Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter och 

vara uppdelad i olika teman. Varje tema innehåller frågor, självklart är det även välkommet 

att prata fritt kring dessa teman.  

Intervjuerna önskar vi få spela in, då dessa ska skrivas ut, vilket är vanligt vid liknande 

undersökningar. Det som framkommer i intervjuerna kommer att sammanställas och redovisas 

i vårt examensarbete. Naturligtvis kommer vi att ta hänsyn till den enskilde deltagaren och 

därmed inte uppge namn eller arbetsplats vid redovisning. 

Examensarbetet kommer att publiceras elektroniskt i DIVA studentuppsatser vid högskolan i 

Halmstad.  

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Karlsson och Albana Veseli 

Har ni frågor om intervjun eller efterarbetet, vänligen kontakta oss via email. 

rebkar11@student.hh.se 

albves11@student.hh.se 

För att komma i kontakt med Halmstad Högskola, vänligen kontakta vår handledare för 

uppsatsen. 

Carin Nyman 035-16 73 87 
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11.2  Intervjuguide 

Namn 

Ålder 

Kön 

Utbildningsbakgrund 

Yrkeserfarenhet (antal år som första linjen chef) 

Ledarskap 

Hur klara och tydliga är rollerna och ansvarsområden av de olika aktörerna i den kommunala 

organisationen? 

Hur tycker du att avståndet till beslutsfattarna är? 

Kan du i stora drag berätta om dina arbetsuppgifter? 

Innan du började arbeta som chef visste du vad yrket gick ut på? 

Hur var introduktionen in till arbetet, när du anställdes? 

Kan du säga vilka besked du fick, på vad och hur arbetet skulle utföras eller fick du själv 

komma på lösningar som arbetsuppgifterna krävde? 

Hur var förväntningarna på dig som presenterades när du anställdes till den här tjänsten?  

Socialt stöd 

Kan du vända dig till någon om du känner att något är oklart/otryggt i dina arbetsuppgifter? 

Har du tillit till dina chefer? 

Upplever eller kan beskriva om du upplevt otydligt ledarskap från dina chefer ? 

Hur är stödet i samband med förändringar och andra politiska beslut som ska implementeras i 

verksamheten för att uppnå förväntat resultat? 

Hur ges feedback och återkoppling på det arbete du utför och i sådana fall av vem? 

Hur gör du när du inte får det stöd som du egentligen behöver? 

Psykosocial arbetsmiljö 

Hur samarbetar du med kollegor och i sådana fall på vilket sett och hur ofta? Hur ser 

samarbetet ut för samtliga förstalinjens chefer i kommunen? 

Hur ofta har cheferna möten och hur ter sig dessa möten? 

Är ni alltid överens på dessa möten, om inte? 
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Kan det uppstå konflikter i arbetsgruppen mellan er första linjens chefer?  

Hur ser det ut med mobbning eller diskriminering i arbetsgruppen? 

Hur hanteras det? 

Stress 

Hur känner du att ditt arbete är meningsfullt? 

Hur känner du dig motivation i ditt arbete? 

Tycker du alltid om att arbeta självständigt?  

Kan känna du frustration i ditt arbete? 

Hur upplever du stress på ditt arbete? 

Förekommer faktorer som utlöser stress i ditt uppdrag?  
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