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Sammanfattning 
Arbetsmiljön är av stor vikt för att vi ska trivas på arbetsplatsen och vara vid god hälsa. 
Socialtjänsten står inför en stor utmaning vad gäller just anställdas psykosociala arbetsmiljö 
och hälsa. Många socialsekreterare upplevs ha en arbetssituation som är ohållbar, forskning 
visar på höga sjukskrivningstal, komplicerade förutsättningar i arbetet och stressrelaterade 
sjukdomar. Det finns omfattande forskning om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö 
men desto mindre forskning om första linjens chefer som leder socialsekreterarna och 
förväntas ge dem stöd att kunna utföra sitt arbete. Första linjens chefer har ett omfattande 
uppdrag och ett stort ansvar över verksamheten, det arbete som socialsekreterarna utför med 
klienterna och klienternas livssituation, med krav på effektivitet och kvalitet och 
förväntningar från många håll. Syftet med denna studie var att undersöka den psykosociala 
arbetsmiljön inom socialtjänsten såsom det erfars av första linjens chefer. I studien har en 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts och datainsamling har gjorts genom 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med totalt fem respondenter som 
arbetade vid olika enheter inom socialtjänsten i en mindre och en större kommun. Resultatet 
visar att respondenterna emellanåt upplevde att de hade för hög arbetsbelastning och att de 
upplevde tidsbrist gällande att hinna med alla delar i chefsuppdraget. Respondenterna 
upplevde hög trivsel med kollegor, chef och medarbetare och att de hade stort utbyte och stöd 
från sina kollegor. Vidare understryker resultatet behovet av återhämtning och vikten av att nå 
balans mellan arbete och fritid. Studien visar att kollegorna har en stor betydelse för 
respondenterna och värdet av att arbeta som ett team utifrån den ensamma och utsatta position 
som chefer vid första linjen har.  

 

Nyckelord: första linjens chefer, psykosocial arbetsmiljö, hållbarhet, hållbar arbetsmiljö, 
återhämtning, arbetsbelastning, stöd, socialtjänst 
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INLEDNING 
Det är på många sätt ett tufft läge inom dagens socialtjänst, med stora sjukskrivningstal, 
försämrad hälsa till följd av arbetsrelaterad stress samt tuffa krav för de anställda att leva upp 
till i arbetet (Welander, Astvik & Hellgren 2017; Astvik & Melin 2012). Kraven som ställs på 
första linjens chefer inom socialtjänsten har blivit desto större, på grund av organiseringen 
inom socialtjänsten har cheferna fått större ansvar för ekonomin, mer administrativt arbete 
och samtidigt har stöttningen gällande det administrativa arbetet reducerats (Shanks, 
Lundström & Wiklund 2015). Följande medför att cheferna har mindre tid att planera samt 
utveckla verksamheterna med sin personalgrupp. Andersson-Felé (2006) beskriver att 
arbetssituationen för första linjens chefer har blivit mer krävande utifrån att villkoren i arbetet 
har ändrats vilket påverkar chefernas möjligheter till att bedriva ett fullgott ledarskap, i och 
med flera stora förändringar som har skett inom organisationer för vård och omsorg på senare 
decennier. Intresset för denna fråga har uppkommit genom att jag själv tidigare har arbetat 
som socialsekreterare och jag har därigenom egna erfarenheter av hur den psykosociala 
arbetsmiljön har sett ut för mig och även för mina kollegor. När intervjuerna för denna studie 
genomfördes arbetade jag själv som socialsekreterare. Arbetsmiljön har enligt mig så stor 
betydelse för hur vi mår och trivs på våra arbetsplatser. Som socialsekreterare har jag haft 
både bra och mindre bra erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och i och med att 
arbetet som socialsekreterare många gånger är psykiskt krävande anser jag att den 
psykosociala arbetsmiljön är av ännu större betydelse. Att arbeta som socialsekreterare 
innebär ett stort ansvar för andra människors livssituation men det största ansvaret har 
socialsekreterares personalchef, alltså första linjens chefer. Första linjens chefer inom 
socialtjänsten har en mycket viktig roll för verksamheterna och ett stort ansvar över 
verksamhet, det arbete som socialsekreterare utför samt över klienternas livssituation. Första 
linjens chefer har också ett stort antal skilda arbetsuppgifter och höga krav från många olika 
håll. Jag har därmed inte någon egen erfarenhet av arbetet som chef och genom arbetet som 
socialsekreterare väcktes ett stort intresse och nyfikenhet inför att ta reda på hur första linjens 
chefer upplever den egna psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten.  
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BAKGRUND 

Arbetet som chef 
Enligt Andersson-Felé (2006) har chefer som arbetar i vård och omsorgssektorn ett tufft 
uppdrag att klara av. Kraven har ökat avseende att vården och omsorgen både ska hålla hög 
kvalitet och ske snabbt och effektivt. Utifrån politiska krav får det inte vara för kostsamt. Det 
är samtidigt chefernas jobb att sköta verksamheten på ett sådant sätt att klienter och deras 
närstående tillgodoses och blir nöjda med den vård som ges. Alltsedan 1990 har kraven 
gällande att uppnå en bättre kvalitet och högre effektivitet ökat inom den kommunala vård 
och omsorgssektorn. Enligt Andersson-Felé (2006) beror detta på både gällande att resurserna 
för ekonomin har reducerats men också utifrån nya lagar som tillkommit genom följande 
reformer: Ädelreformen 1992, Handikappreformen 1994 samt Psykiatrireformen 1995.  
 
Denna uppsats undersökning fokuserar på första linjens chefer inom socialtjänsten. Med 
första linjens chefer avses de chefer som har budget samt personalansvar och är chefer över de 
professionella som arbetar i direktkontakt med klienterna såsom socialsekreterarna. Första 
linjens chefer ansvarar även för utveckling av verksamheten (Dellve & Eriksson 2016). Dessa 
chefer kallas ofta för enhetschefer och kan ansvara för en eller flera enheter samt arbeta 
antingen närmast personalen och även ge metodhandledning i ärenden eller ha en förste 
socialsekreterare under sig som har uppdraget att metodhandleda medarbetarna i det dagliga 
arbetet. Första linjens chef har även det övergripande ansvaret för den psykosociala och 
fysiska arbetsmiljön (Dellve & Eriksson 2016). Arbetet som första linjens chef handlar om 
organisering, styrning, ledning samt utveckling av verksamheten. Cheferna har många olika 
varierade arbetsuppgifter såsom att ge stöd till medarbetare, sitta i möten, utföra 
administrativa arbetsuppgifter, ansvara för personalbemanning och rekrytering av ny personal. 
Det kan också innefatta kontakt med klienter och deras anhöriga. Cheferna har förväntningar 
på sig från flera olika håll, politiker, medarbetare, klienter, anhöriga och den övre ledningen. 
Cheferna har utifrån det stora uppdraget att förbättra, driva samt leda sina verksamheter en 
kärnroll inom organisationerna (Döös & Waldenström 2008). 
 
Arbetet som första linjens chef gör att cheferna hamnar mittemellan den högre ledningen och 
politiker kontra personalgrupp och klienter (Wolmesjö 2005). Wolmesjö (2005) menar att 
första linjens chefer har en särskild position där de hamnar mittemellan personalgruppen och 
den högre ledningen och där de ska representera personalgruppen och klienternas röster till 
högre chefer och politiker, på samma sätt som de ska framföra politiker och högre chefers 
röster gentemot personalgruppen. Första linjens chefer behöver också vara talesmän för 
ledningen och politikerna mot omvärlden såsom exempelvis inför media. Utifrån den 
mellanposition som de befinner sig i finns det chans för att lojalitetskonflikter ska uppstå.  
 
Socialtjänsten 
Welander, Astvik och Hellgren (2017) skriver att det aktuella läget som råder inom 
socialtjänsten är bekymmersamt, forskning visar på stora sjuktal och försämrad hälsa kopplad 
till stress. Anställda inom socialtjänsten har tuffa krav att leva upp till i sitt arbete. Även 
skolan, vården och omsorgen visar tecken på en otillräcklig psykosocial arbetsmiljö men 
socialtjänsten visar på störst bekymmer vad gäller arbetsbelastning, vilket också påverkar hur 
socialsekreterarna mår samt deras chanser till att genomföra ett bra hållbart arbete (Astvik & 
Melin 2012). I en rapport av Försäkringskassan (2015, s. 3) framkommer att ”de flesta yrken 
som nu uppvisar den största ökningen av nya sjukfall ligger fortfarande under genomsnittet 
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när det gäller antal sjukfall per 1 000 anställda, med undantag för gruppen (…) 
socialsekreterare (…) som ligger högt även här”.  

Enligt en studie av Arbetsmiljöverket (2015) där socialsekreterare tillfrågades om sin 
återhämtning så svarade 65 % av kvinnorna att de hade svårt att släppa tankarna kring arbetet 
när dem var lediga. Studien visade även att 56 % utav kvinnorna hade haft en sjuknärvaro på 
arbetet vid minst två eller också flera tillfällen avseende det gångna året. I och med införandet 
av en ny form av styrning genom New Public Management (NPM) inom socialtjänsten menar 
Welander, Astvik och Hellgren (2017) att det i sin tur har bidragit till en högre press på 
personalen med anledning av att kraven i arbetet har blivit större. NPM fokuserar mycket på 
att få fram ett bättre utfall samt högre prestationer i arbetet i företag (Hood 1991; Welander, 
Astvik & Hellgren 2017). Denna förändring som NPM har betytt har lett till en 
decentralisering av ekonomi samt utfall gällande detta, utöver det har omvandlingen av 
arbetssätten lett till att chefsuppdraget har ålagts mer påtryckningar samtidigt som friheten har 
reducerats för samtliga professioner (Shanks, Lundström & Wiklund 2015).  

 
Vad säger Arbetsmiljölagen? 
I Arbetsmiljölagen beskrivs den psykosociala arbetsmiljön utifrån termer om en social samt 
organisatorisk arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket (2016a) skriver att den sociala arbetsmiljön 
handlar om anställda interaktion med varandra på arbetsplatsen medan den organisatoriska 
arbetsmiljön istället är kopplat till på vilka sätt som arbetet är organiserat och leds, hur dialog 
förs samt på vilket sätt beslutsfattandet går till.  
 
Att ha en bristande arbetsmiljö oavsett om det rör aspekter avseende den sociala eller 
organisatoriska arbetsmiljön medför att den anställde riskerar att utsättas både för psykisk 
eller fysisk ohälsa (Arbetsmiljöverket 2016a). Det kan till exempel resultera i att personen får 
sömnproblem, ryggvärk, depression eller oro. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
(AFS 2015:4) belyses arbetsbelastning, kränkningar, krav samt resurser i arbetet. Några 
exempel som ges för resurser handlar om att det finns rätt metoder och tekniker för att utföra 
arbetet, tillräckligt med personal, att den anställde ges tillfällen till att återhämta sig samt ges 
stöd. Detta stöd är kopplat både till den anställdes kollegor samt chefer. Resurserna påverkar 
arbetstagarnas möjligheter till att nå uppsatta mål i arbetet men kan också påverka hur 
arbetstagarna upplever och handskas med de krav som arbetstagaren har på sig i sitt arbete. 
Kraven kan bland annat handla om nivån för hur svårt arbetet är, hur omfattande arbetet är 
samt tidsaspekten för arbetsuppgifterna. Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur 
arbetet är organiserat såsom ledarskap, dialog, medverkan, hur arbetsuppgifter har ålagts de 
anställda och vilka möjligheter de anställda har gällande utförandet av arbetet. Det handlar 
även om vilket ansvar, resurser samt krav som finns i arbetet (AFS 2015:4).  
 

Arbetsmiljöverket (2016a) belyser några olika kännetecken som kan indikera på att den 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön inte fungerar. Dessa kännetecken är bland annat då 
anställda arbetar över, hoppar över raster eller arbetar hemma efter arbetstid, arbetstempot är 
för högt, när arbetet inte hinns med eller inte är av god kvalitet. Det kan också vara när 
medarbetare har bekymmer med att samarbeta med varandra eller att det uppstår osämja 
sinsemellan medarbetare. Andra kännetecken på en bristande arbetsmiljö kan vara när 
anställda är på arbetet trots sjukdom, när det saknas motivation eller koncentration samt 
initiativförmågan minskar hos de anställda. Men också när anställda har svårt att sova, känner 
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sig trötta, har ont i kroppen eller problem med magen. Andra kännetecken är när personal 
sjukskrivs eller slutar arbeta inom verksamheten.  

Enligt Arbetsmiljöverket (2016a) går det att hantera att ha mycket att göra så länge det inte är 
allt för ofta och det också finns möjligheter till att kunna återhämta sig. Arbetsbelastningen 
blir osund för hälsan då resurserna i arbetet långvarigt är mindre än kraven och den anställde 
samtidigt inte ges chans till att återhämta sig fullt. Det är viktigt att arbetsgivaren är vaksam 
på om obalans uppstår mellan krav och resurser för arbetstagare innan detta medför ohälsa för 
arbetstagaren. Vid obalans kan arbetsgivaren hantera det utifrån två sätt, antingen genom att 
lägga till fler resurser för arbetstagaren eller genom att minska på kraven. Om arbetsgivaren 
inte gör något åt obalansen för arbetstagare och situationen fortlöper så kan arbetstagare 
försöka hantera den genom att till exempel arbeta hårdare och längre än vad arbetstiden 
tillåter vilket kan resultera i bland annat överbelastning. Det är därför viktigt att som 
arbetstagare ta reda på vilka premisser som arbetstagare har och utifrån detta utforma 
lämpliga förutsättningar för arbetet, vilket arbetstagaren kan göra genom att regelbundet kolla 
av med arbetstagare genom exempelvis inbokade möten (Arbetsmiljöverket 2016a). 
 
I 1 kap. 12 § av Arbetsmiljölagen (AFS 2015:4, s. 10) regleras att ”arbetsgivaren ska vidta de 
åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 
arbetstagarna”. Om det finns goda resurser på arbetsplatsen så hjälper det till att kunna 
handskas med de krav som finns i arbetet men även att målen uppfylls (Arbetsmiljöverket 
2016 a). Resurser i arbetet kan bland annat handla om att det finns rätt hjälpmedel, 
kompetens, tillräckligt med personal samt tid för att kunna utföra arbetet och att den anställda 
får feedback på sitt arbete. Andra resurser kan vara att det ges tillfälle till återhämtning samt 
att ventilera olika bekymmer och utmaningar som finns i arbetet.  
 
 
Vad säger Arbetsmiljöstatistik?  
I en undersökning av arbetsmiljön inom arbetslivet i Sverige utförd av Statistiska centralbyrån 
på Arbetsmiljöverkets begäran framkommer att 53 % av 9000 personer i åldrarna 16 till 74 år 
inom olika yrkeskategorier uppges ha för hög arbetsbelastning, dvs. mer att göra än vad de 
hinner med (Arbetsmiljöverket 2016b). Undersökningen visar även att 35 % vilket motsvarar 
en utav tre personer tar med arbetsuppgifter hem, hoppar över att ta lunch eller arbetar övertid 
åtminstone en dag varje vecka. När det gäller personer i ledningspositioner så är det två av tre 
chefer som hoppar över lunchrasten, arbetar hemifrån eller övertid i alla fall en dag varje 
vecka. Detta avser bland annat chefer inom hälso-och sjukvården. Forskning visar att flexibla 
villkor i arbetet, såsom bland annat att arbeta utefter flexarbetstid, leder till att människor 
jobbar i ännu högre omfattning (Gillberg 2018).   

Vidare visar arbetslivsundersökningen att 53 % upplever sig kunna själva påverka i vilken 
takt de arbetar max hälften av arbetstiden (Arbetsmiljöverket 2016b). Inom många 
människovårdande yrken erfar anställda att arbetstakten inte är möjlig att påverka utan redan 
bestämd oavsett vem det är som jobbar. När det gäller hälsa visar undersökningen att 
arbetsmiljö och problem med sömnen hänger ihop, i denna och andra studier framkommer att 
de anställda som har minst sömnproblem är de som känner hög kontroll i arbetet samt får bra 
stöd på arbetsplatsen. I undersökningen framkommer vidare att de som har störst problem 
med sömnen är anställda som blir utsatta för mobbing, stora krav eller som har ett arbete som 
upplevs mentalt betungande. Anställda med varierande arbetstider uppvisar också fler 
bekymmer kopplade till sömnen. Undersökningen visar att 36 procent har angett att de under 
de senaste tre månaderna har haft problem att sova åtminstone en dag varje vecka. Detta 
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gäller fler kvinnor än män och en yrkesgrupp där många uppger sig ha bekymmer med att 
sova är anställda inom verksamheter för vård och omsorg. Vidare framkommer att åtta 
procent upplever att de antingen saknar energi att hitta på något efter arbetstid på grund av 
trötthet eller att de har för lite tid över efter arbetet för att hinna träffa kompisar, familj eller 
ägna sig åt intressen.  
 
Att anställda erbjuds möjligheter till att återhämta sig är av största vikt för att förebygga att 
anställda inte ska drabbas av ohälsa på grund av sin arbetstid (Arbetsmiljöverket 2016a). 
Detta innebär att få tillräckligt med vila och avkoppling mellan en arbetsdag och en annan 
vilket den anställda bland annat kan få genom sömn. Det är även minst lika viktigt att den 
anställda har möjlighet att ta rast och göra avbrott under arbetsdagen för att mäkta med 
arbetet. Därför är det viktigt att dessa avbrott och raster nyttjas. När arbetspassen är längre 
krävs det att avbrotten är längre eller inträffar oftare. Kecklund (2018) beskriver att god 
återhämtning är direkt avgörande för att kunna klara av tuffare arbetsperioder bestående av 
pressande arbetstider och mycket stress. Kecklund (2018) uppmärksammar några olika delar 
som viktiga för att få återhämtning, dessa är följande en passiv samt aktiv form av 
återhämtning, att få tillräckligt med sömn samt att ta pauser i arbetet. Att göra aktiviteter efter 
arbetstid som bidrar till att vi både slappnar av och kommer ner i varv, har roligt och fyller på 
med mer energi har god effekt för återhämtningen. Den aktiva formen av återhämtning kan 
handla om att umgås med andra människor, träna eller ägna sig åt fritidsintressen och förutom 
att bidra till god återhämtning så kan det också göra det enklare att koppla bort jobbet. 
 
När det från arbetsgivare inte har uttalats vilka förväntningar som finns på arbetstagaren 
avseende tillgänglighet så kan det tänkas bidra till att arbetstagaren arbetar mer än vad som 
krävs (Gillberg 2018). Forskning visar att riktlinjer gällande tillgänglighet för anställda fattas. 
Det kan tänkas bidra till stora åtskillnader mellan de förväntningar som anställda tror sig ha på 
sig och de faktiska förväntningarna avseende tillgänglighet. Mellner (2018) skriver att det är 
viktigt att chef och medarbetare pratar om vilka gränser som gäller emellan jobb och privatliv 
för att komma fram till passande uppgörelser för respektive parter. Studier visar att så kallade 
arbetsplatsnormer om att hela tiden vara uppkopplad och nåbar efter arbetstid har ökat på 
senare tid, något som skapar bekymmer för anställda kring att balansera arbetsliv i förhållande 
till privatliv (Mellner 2018). Detta i och med att arbetet kan innebära både förlängd arbetstid 
under arbetsdagar och veckor men också utifrån att fördelningen av arbetet blir uppdelad och 
spridd.  

När det gäller gränser mellan arbete och privatliv så framhåller Mellner (2018) att det är 
viktigt att arbetsgivaren utformar och stöttar ett arbetsklimat med uttalade gränser samt 
uppgörelser kring dessa och att arbetsgivaren bildar förutsättningar för arbetstagarna att kunna 
eftersträva uppgörelserna. Det förutsätter också att arbetsgivaren både är medveten själv om 
hur hen handlar och förhåller sig till sitt arbete och sina gränser men också hur arbetsgivaren 
förhåller sig till de anspråk som arbetstagare har för gränser gällande arbetsliv kontra 
privatliv. Självinsikten hos arbetsgivaren krävs för att arbetsgivaren ska kunna komma till 
insikt kring hur kollen av gränser kan utvidgas för samtliga parter. Enligt Mellner (2018) 
gäller det att bygga upp ett klimat på arbetsplatsen inom vilken anställda litar på varandra 
samt kan samtala med varandra på ett öppet och direkt sätt. Men också att ha 
avstämningsmöten med arbetstagare där det tittas på hur gränssättningen fungerar utifrån de 
arbetsuppgifter samt förutsättningar som personen har både på och utanför arbetsplatsen och 
hur dessa påverkar personens egna gränser.  
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Arbetsmiljöverket (2012) har genom en systematisk kunskapsöversikt undersökt innebörden 
av bra arbetsmiljö såsom benämningen framställs utifrån vetenskaplig litteratur. 
Arbetsmiljöverket (2012) lyfter att det finns en hel del forskning gällande vad som inte är god 
arbetsmiljö men att det inte finns lika mycket forskning som fokuserar på faktorer som istället 
skulle kunna medverka till en god arbetsmiljö som leder till att anställda fungerar på bästa 
sätt, är vid god hälsa och att det inte föreligger risk för att utsättas för någon form utav ohälsa. 
I ett antal svenska studier framkommer det att i organisationer där det finns rimliga krav, 
delade värderingar, utvecklad kommunikation och ett positivt medarbetarskap samt ledarskap 
så medverkar detta till att förstärka en positiv och varaktig hälsa hos anställda (SOU 2009:47).  
 
Några faktorer som framträdde i Arbetsmiljöverkets systematiska litteraturöversikt (2012) 
som centrala för att få en bra arbetsmiljö handlade om att få uppmuntran samt stöd i arbetet 
men även med de administrativa arbetsuppgifterna, att ha en rimlig arbetsbelastning och goda 
relationer till de man arbetar med. Andra faktorer var att det finns ett välfungerande samarbete 
och dialog, ett gott socialt klimat och att veta vilka mål som gäller samt vad som förväntas i 
arbetet. Ledarskapets vikt uppmärksammas också utifrån termer av att ha ett närvarande och 
jämlikt ledarskap gentemot medarbetare. Att arbeta som ett team och att få bekräftelse i 
arbetet hade också stor vikt. En annan betydelsefull faktor var möjligheter till utveckling i 
arbetet. Chansen att utvecklas i arbetet är även det en betydelsefull resurs som har visat sig 
vara utav vikt för hållbarheten hos anställda enligt tidigare nämnd rapport av Dellve och 
Eriksson (2016). Andra resurser i arbetet som framkom handlade om att känna kontroll i 
arbetet, tydighet gällande arbetsroll och organisation samt få feedback i arbetet.  
 

Arbetsmiljöverket (2018) genomförde mellan åren 2015 till 2017 tillsyn av arbetsmiljön för 
första linjens chefer verksamma inom organisationer för vård och omsorg. Inspektionerna 
ägde rum hos 112 arbetsgivare vilket omfattar minst 1300 chefer. Resultatet av inspektionerna 
visar att det i många fall finns rutiner för uppföljning av chefernas arbetsmiljö men att det till 
stor del skiljer sig åt kring hur ofta det följs upp. Gemensamt är att alla cheferna upplever att 
de har för lite tid att prata om deras arbetsbelastning. Arbetsmiljöverket (2018) skriver vidare 
att det finns mer tydlighet gällande hur uppföljning av medarbetares arbetsmiljö sker, likaså 
finns det betydligt fler rutiner för att följa upp situationen för medarbetare än vad det gör för 
cheferna vid första linjen.  

Rapporten visar vidare att cheferna vid första linjen trivs med att arbeta som chefer, har stort 
intresse för verksamheten och drivs av en stark intention om att verksamheten ska fungera så 
bra som möjligt för alla parter (Arbetsmiljöverket 2018). Men det framkommer också att 
arbetet upplevs som psykiskt påfrestande av många utav cheferna, och vilka också vittnar om 
olika fysiska symptom relaterade till psykiska bekymmer framförallt i form av svårigheter att 
sova. Arbetsmiljöverket betonar också att de har träffat på första linjens chefer med stor 
erfarenhet av arbetet som inte har drabbats av någon form av bekymmer och som anser att det 
är av stor betydelse att själv ha god självkännedom kring sin arbetsbelastning. När det gäller 
arbetsuppgifterna så är det en hel del av cheferna som uppger att det saknas tydlighet gällande 
vilka arbetsuppgifter och mål som de ska arbeta mot i sitt arbete. Cheferna anger även att det 
ständigt dyker upp nya saker som de måste göra. Arbetsmiljöverket (2018) påtalar att 
cheferna måste ha insikt i vad de har för arbetsuppgifter men även hur dessa ska prioriteras 
när det inte finns tillräckligt med tid till arbetsuppgifterna.  

Andra synpunkter från cheferna som framkom vid inspektionerna var att en del av cheferna 
har behov av mer resursstöd än vad de har och cheferna efterfrågade även förtydligande kring 
vad det finns för hjälp och stöd (Arbetsmiljöverket 2018). En av stödfunktionerna som 
uppmärksammades är HR, Arbetsmiljöverket (2018) beskriver att stödet från HR har kommit 
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att ta en annan form. Att stödet tidigare hade större förankring till verksamheterna medan 
stödet numera handlar mer om att finnas som hjälp genom att insamla uppgifter. I rapporten 
uppmärksammas vidare att det finns vissa situationer då cheferna vid första linjen kan behöva 
stöd såsom vid hantering av ett komplicerat ärende eller i de fall då medarbetare har drabbats 
av någon form av ohälsa. I rapporten framkommer även att frågor kopplade till IT kan vara 
tidskrävande och leda till irritation i det dagliga arbetet för cheferna, detta utifrån att systemen 
som cheferna använder inte alltid fungerar på ett smidigt sätt exempelvis utifrån att de inte 
stödjer andra system eller inte är färdigutvecklade.  

I stort så visar inspektionerna att cheferna vid behov ges stöttning från sina chefer och att 
enhetscheferna också ges stöd både från kollegor och överordnad chef genom kontinuerliga 
verksamhetsmöten (Arbetsmiljöverket 2018). Resultatet visar att hur många medarbetare som 
cheferna ansvarar för har stor betydelse för chefernas arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket (2018) 
skriver vidare att antalet medarbetare bör sättas i relation till exempelvis hur bemanningen ser 
ut och hur verksamhetens omfattning ser ut. Många av cheferna känner inte att de får gjort 
sina arbetsuppgifter på grund av tidsbrist och uppger att de arbetar över mer än 37 timmar i 
veckan. Cheferna uppger att de inte har tillräckligt med tid tillsammans med medarbetare och 
att de inte hinner med att arbeta tillräckligt med att utveckla verksamheterna, det medför i sin 
tur att många väljer att inte ta ut sina raster eller pauser under arbetsdagarna. Det är ett flertal 
chefer som blir kontaktade på sin fritid på grund av problem med personalbemanning. 
Arbetsmiljöverket (2018) skriver att de flesta av cheferna ansvarar för runt tjugo till femtio 
underställda men att det numera finns en större insikt kring frågan hos ledningen avseende 
vikten av att cheferna bör ha ett rimligt antal underställda.  

 
Vad säger forskningen? 
Utifrån en definition av WHO (World Health Organization 1948) innebär hälsa att må bra 
psykiskt, kroppsligt samt socialt. Hälsa betraktas som en resurs för den enskilda personen men 
också för arbetsplatsen. Likaså utgör stöd på arbetsplatsen en viktig resurs för anställdas 
mående samt arbetsintresse (Dellve & Eriksson 2016). Detta stöd avses komma från både 
chefer, kollegor samt andra stödresurser på arbetsplatsen. I en studie genomförd av Dellve, 
Andreasson och Jutegren (2013) framkommer att stöd har ett samband med chefers hållbarhet 
i chefsrollen, detta bland annat utifrån att stöd både inom och utanför arbetsplatsen såsom från 
chef, kollegor, vänner och familj har visat sig ha samband med förbättrad förmåga att 
prestera, lägre grad av stress samt risk för överansträngning. Det förbättrade även energinivån 
hos deltagarna i studien. Ett fungerande samarbete med medarbetare korrelerade med 
förbättrad prestationsförmåga och mer energi men även en lägre grad av stress samt 
överansträngning.  
 
För att undvika utbrändhet på grund av arbetet är det avgörande att försöka få till jämvikt 
sinsemellan intresset för arbetet och bortkoppling från arbetet (Melchior, Berkman, 
Niedhammer, Zins & Goldberg 2007). Ett sätt att få harmoni mellan dessa kan handla om att 
öka den egna insikten om hur det ser ut för en själv och vad man använder för strategier att 
handskas med det (Dellve & Eriksson 2016). Men också att skapa villkor i arbetet som 
möjliggör och underlättar för återhämtande. Möjligheten att påverka sin tid är också av vikt så 
att arbetet inte går ut för mycket över privatlivet (Tengelin, Kihlman, Eklöf & Dellve 2011). 
För att kunna ge plats för återhämtning behöver den anställde ha insikt i vilka resurser som 
personen har tillgång till men också god kännedom kring hur mycket ansträngning samt 
tidsåtgång som personen fördelar åt arbetsuppgifterna (Dellve & Wolmesjö 2016). Detta 
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hjälper den anställde att hantera krav utan begränsningar och att samtidigt reglera den egna 
återhämtningen så att den hamnar på en god och tillfredsställande nivå för individen.  
 
Bristande egenkontroll i arbetet som chef kan resultera i att personen aldrig riktigt återhämtas 
och att personens hälsa påverkas negativt på grund av stress (Tengelin 2012; Dellve & 
Eriksson 2016). Det kan också utmynna i att personen känner att hen inte hinner med sitt 
arbete samt att personen engagerar sig för mycket i arbetet. Att sakna god egenkontroll som 
chef påverkar således både cheferna själva och deras medarbetare. Samtidigt så förväntas det 
många gånger att chefer ska ha ett stort brinnande engagemang, ett närvarande ledarskap samt 
lätt för att anpassa sig. Förutom att det i många fall ställs krav på att chefer ska ha dessa 
egenskaper så är det även egenskaper som värdesätts högt.  

Dellve och Eriksson (2016) lyfter i sin rapport flera tillvägagångssätt som genom tidigare 
studier har visat sig vara behjälpliga för chefer vid hantering av deras arbetsbelastning och 
som har ökat chefers välbefinnande och arbetslust. Den bästa metoden har visat sig vara att 
applicera flera av dessa tillvägagångssätt samtidigt (Tengelin 2012; Dellve & Eriksson 2016). 
Ett sätt är att ha distans till chefsrollen och inte känna sig som ett med sin arbetsroll (Dellve & 
Eriksson 2016). Ett annat är kopplat till arbetssituationen och handlar om vikten av att både 
ha god förmåga till gränssättande för egen del men också att kunna känna acceptans inför 
arbetssituationen. Forskarna framhåller även vikten av att vara tålmodig och medveten i sin 
gränssättning men att å andra sidan vara flexibel i att kunna rucka på gränserna vid behov 
utifrån det aktuella läget, och det är minst lika viktigt att på liknande vis sätta verksamheten 
först samt kunna tänka om när det behövs för verksamheten.  

Ett annat tillvägagångssätt som Dellve och Eriksson (2016) tar upp handlar om att maximera 
resurserna genom att själv hålla en hög närvaro och inspirera andra till att vara delaktiga och 
involverade men även att på olika sätt förbättra resurserna hos sig själv och övriga utan att ta 
över arbete från andra. När det gäller relationer på arbetsplatsen är det också av vikt att som 
chef hitta harmoni mellan att ge och ta. Avslappning och stödjande relationer under fritiden 
har också visat sig hjälpa chefer att få balans i tillvaron. Förutom strategierna ovan som går att 
göra något åt själv så finns det även vissa förändringar som går att göra rent organisatoriskt 
för att skapa fler tillfällen för återhämtning i arbetet. Ett sådant exempel som Dellve och 
Eriksson (2016) belyser är att skapa utrymme i arbetet för att tänka efter och reflektera kring 
arbetet men också infoga tid till omställning mellan olika aktiviteter och arbetsuppgifter. Det 
är också positivt om det finns ett klimat på arbetsplatsen som stödjer att anställda är hemma 
när de är sjuka och inte arbetar trots sjukdom.  

 
Dellve, Andreasson & Jutegren (2013) menar att det inte finns tillräckligt med forskning om 
hur viktigt det är att ges stöttning i arbetet som chef. I intervjuer har det kommit fram att 
chefer har önskat hjälp med hantering av jobb samt vila och stöttning med hantering av samtal 
på arbetsplatsen (Dellve & Wikström 2009; Dellve & Wikström 2006). Cheferna uttryckte en 
komplexitet mellan att finna balans mellan jobbet, den lediga tiden samt tid för återhämtning. 
I vissa studier har chefer beskrivit motsatsen, att de själva vill kunna kontrollera detta (Dellve 
& Wikström 2006). Att själv styra detta kunde relateras till att inte lägga för stor vikt vid 
chefsrollen vilket bland annat kunde göras genom att ta avstånd från att ta ansvar, att samla 
energi och jämvikt från sitt privatliv och att ha koll på arbetstiden för att inte lägga ner för 
många timmar i veckan på arbetet (Dellve, Andreasson & Jutegren 2013).  
 
I en studie av Lundquist (2013) framkom att det fanns skillnader mellan första samt andra 
linjens chefer gällande utmattning kopplat till arbetssituationen. Studien visade att andra 
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linjens chefer hade lättare att kunna påverka sitt jobb samt upplevde högre kontroll och socialt 
kapital än cheferna som arbetade på en lägre nivå. I Dellve, Andreasson och Jutegrens (2013) 
rapport uppmärksammas även vikten av erfarenheten av arbetet som chef för frågan om 
hållbarhet som chef. I en studie av Wikström, Dellve, Arman och Tengelin (2011) visade 
resultaten att erfarenheten hade stor påverkan på hur cheferna handskades med risken att 
överbelastas. Vidare framkom även att cheferna behövde arbeta åtminstone under två års tid 
för att kunna utveckla egna strategier för att arbeta hållbart. Hur många medarbetare en chef 
är ansvarig för kan också påverka chefernas hållbarhet, där bland annat konflikter 
medarbetare emellan kan bidra till stress hos chefer. Dellve och Eriksson (2016, s. 25) belyser 
att det lätt uppstår så kallade ”legitimitets-och värdekonflikter” då resurser kopplade till 
ekonomin inte är förenliga med hur det praktiska arbetet faktiskt ser ut och prioriteras. Studier 
visar att i organisationer där ekonomi går före allt annat så har det medfört att hälsan inom 
organisationen har försämrats (Dellve & Eriksson 2016).  
 

Dellve, Andreasson och Jutegren (2013) genomförde en enkätstudie där deltagare utgjordes 
av 344 chefer inom vård och omsorgssektorn. Cheferna var i första hand chefer inom första 
linjen men även gruppchefer eller chefer för andra linjen. Resultaten visar att det största stödet 
kom från chefernas privatliv, kollegor samt medarbetare. Resultaten visar även på en 
åtskillnad i upplevelsen av stöd mellan cheferna på olika nivåer, där första linjens chefer 
uppgav att stödet från chefskollegorna var större än det från medarbetarna. Chefer som hade 
ansvar för fler än trettio medarbetare upplevde mindre stöd från sina medarbetare och 
cheferna som hade arbetat längst uppgav att de hade högre grad av stöd från stödresurser 
utanför organisationen. Gällande frågan om hälsa så uppgav 47 % att deras hälsa var antingen 
ganska eller mycket bra medan 10 % svarade att deras hälsa var i dåligt skick. 90 % av 
cheferna skattade att de inte hade varit borta från arbetet på grund av sjukdom mer än 4 dagar 
om året. Avseende frågan om upplevd stress på grund av arbetet så uppgav en tredjedel av 
cheferna att de hade ganska hög grad av stress och 10 % mycket hög grad av stress. Vid 
symptom på stress så uppgav 19 % av cheferna att de har problem med sömnen, 15 % 
upplevde fysiska bekymmer och 10 % lider av huvudvärk. Majoriteten av cheferna hade inte 
letat efter ett nytt arbete under ett års tid. Resultatet visade även att de som hade mest energi 
var cheferna i de högre positionerna.  
 
Det framkom även att stödresurser hade en koppling till hållbarheten som chef (Dellve, 
Andreasson & Jutegren 2013). Att få stöd från ledningen samt externt stöd men även att få 
stöd utanför arbetet från personer i ens närhet visade ett samband gällande bättre 
arbetsförmåga, minskad överbelastning samt stress. Att ha ett bra samarbete med medarbetare 
var även det kopplat till bättre arbetsförmåga, mindre stress samt risk för överbelastning, men 
det hängde också ihop med mer energi. Resultaten visade dock att det framkom skillnader 
avseende sambanden för hållbarheten och stödresurserna utifrån antal medarbetare som 
cheferna ansvarade för samt erfarenheten av arbetet som chef. I det fall som en chef hade 
ansvar för över trettio medarbetare så spelade det externa stödet en stor roll både gällande 
chefens stressnivå samt mående och stödet från medarbetare hade direkt inverkan på chefens 
energi. Att ha stöd från ledningen hade en stor vikt när det handlade om krav som rör 
arbetsrollen för de chefer som hade arbetat kortast tid, och stödet från kollegor samt vänner 
och familj en viktig faktor för chefens mående. För dessa chefer hade även stödet från 
medarbetare inverkan på chefernas symptom avseende stress.  

Dellve, Andreasson och Jutegren (2013) skriver vidare att något som spelar en avgörande roll 
för hållbarheten även på lång sikt är att ha ett privatliv som ger kraft och stöd, såsom att ha en 
bra fritid samt få stöd från familj och kompisar. Detta har en positiv inverkan på den 
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hållbarhet som rör stress och mående. Att ha närstående och positiva relationer påverkar 
också hur väl chefer hanterar olika utmaningar som uppkommer i arbetet på ett för dem bra 
sätt. Det är också till hjälp att kunna hålla en viss distans till arbetet. I en kvalitativ studie av 
Dellve och Wikström (2006) visade resultaten att chefer som arbetade vid första linjen 
saknade tillräckligt stöd gällande problem i relation till det administrativa arbetet samt 
medarbetare, dem saknade även trygghet kring att veta att det fanns stöd att få om dem var 
överbelastade.  

I en studie genomförd i Kanada med fokus på första linjens chefer inom vården framträdde 
några punkter som särskilt viktiga för chefernas trivsel på arbetsplatsen, dessa var dels att 
cheferna kände sig uppskattade av organisationen både som personer och utifrån det arbetet 
som dem utförde men likaså att deras åsikter värdesattes (Dellve, Andreasson & Jutegren 
2013).  

I en annan kvalitativ studie om utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön intervjuades 
trettionio chefer inom första samt andra linjen som var verksamma inom hälso- och sjukvård 
inom Västra Götaland (Dellve & Wikström 2009). En aspekt som återkommande 
uppmärksammades i studien var att respondenterna kände ensamhet i rollen som chef kopplat 
till när de skulle ta olika former av beslut, utifrån detta hade samtal som inbegrep respons och 
reflektion från ledningen och medarbetare stor betydelse. Det mest betydelsefulla stödet var 
kopplat till kollegor som respondenterna kände att de kunde lita på. För att klara av de höga 
krav och andra belastningar som arbetet som chef innebär uppmärksammades att forum för 
samverkan och emotionellt stöd från kollegor var av stor betydelse för respondenterna.  

I en annan svensk studie av Hjalmarsson, Norman samt Trydegård (2003) där utgångspunkten 
var arbetsvillkoren för första linjens chefer verksamma inom området äldreomsorg visar 
resultatet att bara några få av cheferna i studien ansåg sig ha villkor i arbetet som var 
godtagbara. Resten av cheferna upplevde att villkoren var allt från komplicerade till att de 
närapå inte gick att hantera. Bäst villkor i arbetet uppvisade cheferna ha som inte hade ansvar 
för stora enheter, de ansåg sig ha tillräckligt med tid att se medarbetarna. Flera av cheferna 
upplevde att de saknade intresse från ledningen ovan gällande deras åsikter om olika villkor 
för att förbättra situationen för medarbetarna så att de har möjligheten att erbjuda en bättre 
vård och omsorg till de boende. Wikström, Arman och Dellve (2013) har gjort en studie 
gällande vad första samt andra linjens chefer verksamma inom öppen och sluten vård lägger 
sin tid på i arbetet. Studien visade på ett stort antal mindre aktiviteter, ungefär mellan 50-100 
på en arbetsdag, där cheferna i regel ägnade sig åt en aktivitet under tio minuter. Halva 
arbetstiden satt cheferna i olika former av möten, en tredjedel utav dessa ägnades åt möten 
som var kontinuerliga och inbokade sedan tidigare. Det framkommer också att cheferna 
ägnade mycket av sin tid åt samtal.  

Att chefer ges möjlighet till att samtala och reflektera kring olika komplexa situationer som 
kan uppstå i det dagliga arbetet skulle kunna bidra till att både hjälpa chefer att fördela sin tid 
på ett bättre sätt och reducera stressen (Wikström, Arman & Dellve 2013). Detta skulle i sin 
tur kunna öka chefernas tillfällen till att återhämta sig. För att stödja chefers hantering av 
stress och engagemang gavs återkoppling på deras tidsanvändning och mönster av stress och 
energi. Resultatet visar på två starkt klassificerade bilder av chefernas hantering av tid i 
arbetet. En av dessa kännetecknas av att chefen fungerade som en stötdämpare för både 
ledningen ovan och personalgrupp där arbetet kunde innefatta olika former av bekymmer 
inom organisationen kopplat till exempelvis styrning och organisering, oklarheter kring vad 
som förmodas och lågt förtroende från personalgruppen kopplat till ledningen ovan. Dessa 
chefer kände sig ensamma och stressade vilket de förhöll sig till genom att jobba mycket och 
visa upp ett strongt yttre. I det andra exemplet hade cheferna stark återkommande samverkan 
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med kollegor och relationer till medarbetare som grundade sig på tillit. Cheferna hade 
därigenom stort stöd och tillit till andra inom organisationen. Chefer som befann sig i denna 
arbetssituation hade många gånger arbetat en längre tid som chef, de förmådde sig slappna av 
när de var lediga och höll på balansen mellan arbete och privatliv. Dessa chefer hade god 
insikt kring egna gränser men också insikt och förståelse för det som inte var möjligt.  

 

Vinberg, Romild och Landstad (2015) har genomfört en kvantitativ longitudinell studie i en 
svensk kommun där 311 chefer samt medarbetare inom äldreomsorg, skola samt hemvård 
deltog i studien vid tre tillfällen under två års tid. Studien avsåg jämföra hur chefer samt 
medarbetare såg på sin psykosociala arbetsmiljö med fokus på arbetsvillkor och hälsa.  
Resultatet visar att cheferna angav arbetet som mer omväxlande och spännande och att de 
hade högre egenkontroll både utifrån att styra över genomförandet av arbete och större 
chanser att öka kompetens i arbetet i jämförelse med medarbetare. Detta förklarar forskarna 
går i linje med tidigare studier som har funnit liknande resultat vid jämförelser mellan 
medarbetare och chefers arbetsvillkor. I resultatet påvisas även att cheferna i högre grad 
kände sig trötta samt att de kände stress relaterat till att hinna med arbetet samt handskas med 
den egna arbetssituationen. Vidare framkommer hur cheferna saknar rätt resurser, både 
personliga och ekonomiska medel, i sitt arbete. Cheferna uppgav också bekymmer med att 
finna jämvikt sinsemellan jobb och privatliv relaterat till träning, intressen och familj.  
 
I en rapport av Dellve och Wikström (2006) redovisas och sammanförs två tidigare kvalitativa 
studier om chefers psykosociala arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning, tankar och 
tillvägagångssätt för att handskas med olika former av bekymmer kopplade till arbetsmiljön. I 
rapporten presenteras också resultatet av ett seminarium och intervjuer som hölls efter dessa 
studier där materialet från tidigare studier användes och där också nya kunskaper tillfördes för 
diskussion med respondenterna. Respondenterna arbetade som första och andra linjens chefer 
inom sjukvården i Västra Götaland. Att arbeta som ett team utgjorde ett viktigt stöd, antingen 
genom ett ledarskap som delades eller fördelades, detta gav både stöd till cheferna själva och 
fungerade som ett positivt tillägg i deras ledarskap. Det öppnar upp för möjligheten att dela 
upp delar utav arbetet mellan flera personer vilket underlättar mödan och reducerar risken för 
överansträngning. En annan fördel med att på olika sätt dela på ledarskapet är att olika 
personer är bra på olika saker vilket kan tas till fördel i ett delat ledarskap gällande fördelning 
av arbetet och det öppnar också upp för fler tillfällen till reflektion och chanser att 
tillsammans prata om samt få stöd kring olika frågor kring chefskapet och verksamheten. 
Denna form av ledarskap kan få chefer att känna sig mindre ensamma vid hantering av svåra 
frågor och bekymmer.  
 
 
Welander, Astvik och Hellgren (2017) beskriver att det saknas forskning kring chefer som 
arbetar inom socialtjänsten avseende hur deras hälsa och trivsel med arbetet ser ut. I 
Welander, Astvik och Hellgrens (2017) enkätstudie har forskarna undersökt hälsan samt hur 
chefer samt medarbetare som är verksamma inom socialtjänsten trivs med sitt arbete. Detta 
har undersökts genom en enkät på internet och populationen är medlemmar i fackförbund som 
är verksamma som antingen biståndsbedömare, socialsekreterare eller chefer på 
myndighetssidan.  
 
Med studien ville forskarna ta reda på hur följande grupper upplevde trivseln på arbetsplatsen, 
kraven i arbetet, stress, resurser samt andra faktorer kopplade till organisationen för att se 
både vad som förenade och skiljde sig åt i erfarenheterna grupperna emellan (Welander, 
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Astvik & Hellgren 2017). När det gällde faktorer för organisationen så skiljde sig gruppen 
chefer åt gentemot de andra två yrkesgrupperna, detta utifrån att cheferna uppgav en högre 
nivå gällande att känna sig uppskattade, bekräftade och att ledningen bryr sig om sina 
anställda och deras hälsa. De upplevde också öppenheten inom organisationen som större än 
de andra grupperna. Welander, Astvik och Hellgrens (2017) studie visar att ett viktigt 
förbättringsområde inom socialtjänsten rör öppenhet inom organisationen för att öppna upp 
mer för åsikter och att det är något som behöver stärkas på alla nivåer, både för chefer och 
medarbetare. Enligt forskarna är den styrning som idag används inom socialtjänsten som 
inspirerats av NPM inte är utformad på bästa lämpliga sätt för att få personal att må bra och 
trivas på sitt arbete. Forskarna menar att utifrån vad denna studie visar så är inte den styrning 
som används inom socialtjänsten utformad på bästa möjliga sätt för att chefer samt 
medarbetare ska kunna må bra och trivas i organisation.  
 
Inom socialtjänsten har även ett större ansvar gällande både administrativa arbetsuppgifter 
samt ekonomi lagts på cheferna, vilket kan ha påverkat chefernas möjligheter negativt 
gällande att hinna ge stöttning, respons samt kommunicera med bland annat sina medarbetare 
(Shanks, Lundström & Wiklund 2015; Welander, Astvik & Hellgren 2017). Detta kan i sin tur 
möjligtvis inverka på öppenheten. Chefer som är verksamma inom olika offentliga 
förvaltningar har uppgett att de upplever avsaknad av stöttning och samtal med ledningen 
ovanför (Welander, Astvik & Hellgren 2017). Det är något som eventuellt skulle kunna tänkas 
påverka öppenheten negativt i organisationen i stort, inte endast för den berörda chefen och 
ledningen utan det tros kunna sprida sig även nedåt i verksamheten.  
 
Elofsson, Lundström och Shanks (2016) har gjort en studie med fokus på upplevelser av stöd, 
krav samt kontroll hos första, andra samt tredje linjens chefer inom individ och 
familjeomsorgen på socialtjänsten. I studien deltog 402 chefer, dessa tillfrågades gällande 
deras arbetsuppgift och därefter valdes gruppen som uppvisade högst nivå av arbetsbelastning 
ut för fortsatt analys. I studien framkommer att denna grupp inte kände lika mycket stöd från 
chefen över gentemot de andra cheferna. Studien visade däremot inte på att chefernas 
arbetsbelastning påverkades av stödresurser såsom kurser eller handledning. Resultatet visar 
även att cheferna med en hög arbetsbelastning uppgav att de la ner mer tid på administrativa 
arbetsuppgifter än de andra cheferna, denna grupp hade också en mindre positiv bild av 
organisationen i stort och framförallt utifrån upplevelsen av att kunna påverka. Dessa chefer 
hade inte heller lika stort förtroende gällande styrningen i organisationen.  
 
Elofson, Lundström och Shanks (2016) studie visar att cheferna känner press både från 
medarbetare och ledningen ovanför, men att pressen från ledningen har mer negativ påverkan 
än den pressen som tros komma från medarbetarna. Forskarna har vidare kommit fram till att 
det som i studien har ett samband med hög arbetsbelastning främst är kopplat till 
organisationen eller ledningen över chefen och inte samspelet med medarbetarna eller 
klienterna. I en svensk kvalitativ studie där syftet var att ta reda på hur de egna erfarenheterna 
av den psykosocial arbetsmiljö såg ut för kvinnliga chefer inom vård, skola, socialtjänst samt 
hälsovård framkom att cheferna saknade tid till att ta hand om sin hälsa detta på grund av hög 
arbetsbelastning (Landstad & Vinberg 2013). Det medförde att cheferna hade svårt att ta sig 
tid till att ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet men även att det inte heller var lätt att 
finna ork till det. Flera utav cheferna uppgav att de hade svårt att få balans i arbetet kopplat 
till privatlivet. I enlighet med tidigare studier uppfattade cheferna chanserna som små att 
kunna förändra den egna arbetssituationen.  
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Krav, kontroll och stöd-modellen  
En modell som många gånger aktualiseras vid undersökningar av psykosocial arbetsmiljö är 
krav, kontroll och stöd-modellen som har utvecklats av Karasek och Theorell (1990). 
Modellen utgår från anställdas kontroll och krav i arbetet samt stöd på arbetsplatsen. Det är 
sammantaget dessa tre delar som i kombination med varandra påverkar den anställdes 
arbetsmiljö och hälsa. Genom modellen undersöks anställdas arbetssituation utifrån krav, 
kontroll samt stöd och graden av dessa som antingen kan bedömas som höga eller låga.  
 
Krav är kopplat till den belastning som arbetet innebär (Dellve & Eriksson 2016). I modellen 
beskrivs kraven i arbetet som antingen psykiska eller fysiska till sin karaktär. De fysiska 
kraven kan handla om att arbetet till exempel innebär tunga lyft eller att den anställde arbetar 
under förhållanden som är fysiskt extrema såsom att arbeta i hög värme (Jeding & Theorell 
1999). Psykiska krav i arbetet kan istället om ”hur hårt du arbetar” och dessa krav utgörs av 
en kvantitativ och en kvalitativ del (Jeding & Theorell 1999, s. 38). Kvantitativa krav är 
relaterat till arbetstempo och exempelvis de antal patienter en läkare måste ta emot i timman 
medan de kvalitativa kraven i arbetet istället handlar om arbetets komplexitet såsom den 
ansträngning och uppmärksamhet som arbetet kräver (Karasek & Theorell 1990; Jeding & 
Theorell 1999). Andra krav i arbetet kan handla om rollkonflikter (Dellve & Eriksson 2016).  
 
Kontroll handlar om vilket beslutsutrymme den anställde har i sitt arbete (Theorell 2003). 
Beslutsutrymmet innefattar två grundläggande enheter som är följande; kontroll kopplat till de 
möjligheter som finns att påverka arbetets utförande och beslut samt kontroll kopplat till den 
anställdes kunskaper för arbetet.  
Möjligheter till att påverka utförande och beslut består av två delar dels den kontroll som den 
anställde har över själva arbetet samt den anställdes möjligheter till att fatta beslut gällande 
arbetet. Den första delen handlar om vilken kontroll som den anställde har i sitt arbete såsom 
möjligheter att kunna bestämma på vilket sätt arbetet ska genomföras, när samt i vilken följd 
som arbetsuppgifterna ska göras. Den andra delen handlar om den anställdes möjligheter att 
komma med idéer samt vara med och fatta beslut kring förändringar och möjligheter att kunna 
påverka sina arbetstider. Den andra grundenheten gällande beslutsutrymmet är kopplat till 
egenkontrollen hos den anställde vilket påverkar den anställdes egna möjligheter och 
färdigheter att ta kontroll i olika svåra situationer som uppstår i arbetet. Denna egenkontroll är 
kopplad till den anställdes kompetens för jobbet.  
 
Modellens tredje dimension, stöd, fyller en viktig funktion i relation till krav och kontroll och 
kan leda till minskad stress samt bidra till förbättrad hälsa hos anställda (Dellve & Eriksson 
2016). I modellen framkommer två former av stöd enligt följande; instrumentellt och 
emotionellt stöd. Det instrumentella stödet är kopplat till det utbyte av hjälp som anställda ger 
varandra i arbetet (Karasek & Theorell 1990). Detta stöd kan komma från kollegor eller chef 
eller andra stödresurser såsom exempelvis HR.  
Det emotionella stödet handlar istället om det stöd som anställda får genom de sociala 
relationerna på arbetsplatsen, känslan av samhörighet och gemenskap i gruppen och om 
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anställda känner tillit till sina kollegor och chefer. Det är även kopplat till huruvida anställda 
känner sig trygga, omtyckta och uppskattade på arbetsplatsen (Dellve & Eriksson 2016). Det 
emotionella stödet kan handla om att anställda har en eller flera på arbetsplatsen att vända sig 
till ifall något blir fel i arbetet. Denna form av stöd bidrar till att reducera den psykologiska 
belastningen i arbetet (Karasek & Theorell 1990) bland annat genom att det emotionella 
stödet gynnar hälsan (Dellve & Eriksson 2016).  
 
Genom Karasek och Theorell (1990) modell urskiljs fyra olika arbetssituationer som uppstår 
genom en sammanvägning av nivåerna av krav, kontroll samt stöd i arbetet vilka kallas för 
spänd, avspänd, aktiv kontra passiv arbetssituation. Med en avspänd arbetssituation avses att 
den anställde har låga krav och stora möjligheter att påverka sitt arbete. Theorell (2003) 
beskriver bästa tänkbara arbetssituation såsom då den anställde både har ett gott stöd, krav 
som är på en lagom nivå samt hög egenkontroll. Forskning har visat på att anställda med 
dessa arbetsförhållanden har bättre hälsa (Theorell 2003).  
 
I den passiva arbetssituationen har den anställde lågt ställda krav och liten kontroll i arbetet 
vilket innebär att den anställda inte utmanas i arbetet och därigenom kan uppleva arbetet som 
otillfredsställande (Karasek & Theorell 1990). Den anställde får inte chans att utnyttja sina 
färdigheter och saknar helt möjligheter att påverka arbetet. Anställda i denna arbetssituation 
både lär sig lite på arbetet och riskerar även att gå miste om sina tidigare färdigheter eftersom 
den anställde inte får stimulans genom arbetet. Bristen på stimulans kan även medföra att den 
anställde blir mindre aktiv även på fritiden. Denna arbetssituation kan leda till att den 
anställde tappar sin arbetsamhet och arbetsmotivation för en längre tid.  
 
En aktiv arbetssituation innebär istället att den anställde har stora möjligheter att påverka 
arbetet och samtidigt höga krav (Karasek & Theorell 1990). De aktiva arbetena är 
utvecklande och stimulerande och bidrar till att den anställde fullt ut får använda sin 
kompetens. Denna situation ställer samtidigt höga krav på den anställdes prestation. Karasek 
och Theorell (1990) tror att aktiva arbeten kan bidra till hög grad av utveckling och inlärning. 
Enligt Theorell (2003) har anställda med en aktiv arbetssituation lättare att utveckla goda 
copingstrategier vilket i sin tur ökar förmågan av att klara av stress på ett bra sätt. Detta kan i 
sin tur förstärka anställdas förmåga att hantera perioder bestående av en tillfälligt spänd 
arbetssituation.  
 
En spänd arbetssituation har anställda som arbetar utifrån en arbetssituation med låg 
egenkontroll och liten påverkan på arbetet samt högt ställda krav (Theorell 2003). Den största 
ohälsan hos anställda syns ofta på arbetsplatser där anställda har små möjligheter till påverkan 
och egenkontroll och samtidigt högt ställda krav. Utmattning, depression samt olika former av 
kroppsliga sjukdomar är några exempel på ohälsa som denna form av arbete kan resultera i på 
grund av den psykiska belastningen i arbetet (Karsek & Theorell 1990).  
 
Vid upplevelse av isolering på arbetsplatsen ökar dessutom chansen att drabbas av ohälsa så 
om det sociala stödet från kollegor och chef är lågt i kombination med att anställda har låg 
egenkontroll och höga krav så är risken för sjukdom ännu större (Theorell 2003). Det kan 
även föreligga risk för ohälsa för anställda som har en aktiv arbetssituation, tidigare studier 
har visat att yngre anställda som har en arbetssituation med högt ställda krav och stor 
egenkontroll kan ha flera bekymmer med sin hälsa.  
 
 
 
 



 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Många socialsekreterare inom den svenska socialtjänsten har idag en ohållbar arbetssituation, 
forskning rapporterar om ohälsosam arbetsbelastning, höga sjukskrivningstal samt 
stressrelaterade sjukdomar. Trots all forskning som finns gällande socialsekreterares 
arbetsmiljö är forskningen om arbetsmiljön för chefer inom socialtjänsten högst begränsad. 
Första linjens chefer inom socialtjänsten har en komplex roll att fylla med höga krav om 
effektivitet och kvalitet, ett stort ansvar för utsatta människors livssituation och förväntningar 
från många olika håll. Cheferna ansvarar ofta för ett stort antal medarbetare och bär dessutom 
ett stort ansvar för medarbetare och verksamhetens arbetsmiljö. Med anledning av hur 
situationen inom socialtjänsten ser ut och kunskapsluckan som finns gällande chefers egen 
arbetsmiljö så anses detta vara en fråga som är viktig att undersöka och bidra till ökad 
kunskap kring. Denna studie avses därmed undersöka hur chefer inom första linjen upplever 
sin psykosociala arbetsmiljö inom socialtjänsten.  

 

SYFTE 
Syftet är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten – såsom det erfars 
av första linjens chefer.  

 

METOD  

Urval 
Populationen i denna studie är socionomer med olika erfarenhet, kön och ålder som arbetar 
som första linjens chefer vid olika enheter inom socialtjänsten. Urvalskriterier som var satta 
för denna studie var att respondenterna skulle vara socionomer samt arbeta som första linjens 
chefer inom socialtjänsten. Det finns alltså inga begränsningar avseende hur länge 
respondenterna har arbetat som första linjens chef eller inom vilken enhet de arbetar inom.  

Till att börja med kontaktades fem verksamhetschefer inom kommunal socialtjänst i två olika 
kommuner. Detta efter att ha fått kontaktuppgifter till verksamhetscheferna antingen genom 
kommunens växel eller genom socialtjänstens reception. Därefter tillfrågades 
verksamhetscheferna om genomförande av studien genom e-post samt telefon. I e-
postmeddelanden bifogades ett brev med information kring studien samt med en fråga om 
verksamhetschefernas godkännande om utförande av studien på arbetsplatserna. 
Verksamhetscheferna tillfrågade sedan sina medarbetare som berördes av studien om de var 
intresserade av att delta i studien. Informationsbrev skickades till verksamhetscheferna som 
sedan vidarebefordrade dessa till medarbetarna. Därefter hörde de som var intresserade av att 
delta av sig direkt till mig eller så hörde verksamhetschefen av sig till mig med namn på 
personer som var intresserade av att medverka. Efter kontakt med respondenter och 
säkerställande av att de hade mottagit informationsbrevet bokades intervjuer in. 
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Informationsbrevet innehöll information om studien, bakgrund, syfte, hur informationen 
skulle komma att hanteras, anonymitet, frivillighet samt samtycke. Informationsbreven finns 
med som bilagor i slutet av uppsatsen.  

Denna studie bygger på fem intervjuer med både män och kvinnor som arbetar inom flera 
olika enheter inom socialtjänsten i en mindre samt en större kommun. Respondenterna är 
mellan 38 och 66 år gamla och har arbetat som första linjens chefer mellan 3 och 24 år. 
Respondenterna hade ansvar för mellan 6 till 28 medarbetare. Innan intervjuerna genomfördes 
en pilotintervju för att testa frågorna i intervjuguiden och för att kunna beräkna den 
ungefärliga tiden för intervjun.  

Datainsamling 
I denna studie har en kvalitativ forskningsdesign använts, och vald metod är intervju.  

För intervjuns struktur valdes en semistrukturerad intervjumetod, och en intervjuguide med 
frågor förbereddes utifrån studiens syfte och problemformulering. Det är viktigt att inte 
utforma för specifika frågor utan att frågorna ska öppna upp för respondentens egna tankar 
och upplevelser kring temat (Bryman 2011). Frågorna bör även utformas på ett sådant sätt att 
respondenterna ges chans att kunna ge så fylliga och breda beskrivningar av fenomenet (Polit 
& Beck 2017). Därför är det viktigt att respondenterna inspireras till att kunna berätta fritt 
kring teman och ges möjlighet till att ge beskrivningar utifrån egna ord och perspektiv. 
Intervjuguiden finns till hands som ett stöd för att ge en överblick över de frågeområden som 
behöver belysas under intervjun (Brinkmann & Kvale 2015). Det är viktigt att intervjun 
innehåller flexibilitet och att fokus ligger på respondentens perspektiv kring frågorna och 
teman (Bryman 2011).  

Enskilda intervjuer genomfördes under arbetstid med fem respondenter på deras arbetsplatser. 
Intervjuerna skedde med första linjens chefer från olika enheter inom socialtjänsten i två olika 
kommuner. Intervjuerna tog mellan tjugosju minuter och en timma. Intervjuerna genomfördes 
på respondenternas arbetsplatser i rum som respondenterna hade bokat där det gick att sitta 
avskilt och i lugn och ro. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att intervjun sker på en lugn 
plats där forskaren och respondenten inte kan störas av något, lika viktigt är det att 
respondenten inte ska behöva känna sig otrygg med om någon utomstående kan höra vad som 
sägs under intervjun.  

Under intervjuerna låg stort fokus på att som intervjuare försöka vara följsam, närvarande och 
lyssna på det som respondenterna hade att berätta. Det var även av största vikt att försöka få 
respondenterna att känna sig bekväma och avslappnade. Några viktiga kriterier att tänka på 
vid genomförande av intervjuer som Bryman (2011) beskriver är att ha god kännedom kring 
vad som är fokuset i intervjun, ha struktur och tydlighet, vara öppen och sensitiv inför det som 
respondenten delar med sig av och att referera till sådant som respondenten har berättat om 
tidigare under intervjun. För att öppna upp för respondenternas egna berättelser av sina 
upplevelser och erfarenheter ställdes till största del öppna frågor och följdfrågor. Det 
lämnades även rum för pauser. Intervjuerna inleddes med en inledande fråga som var helt 
öppen till sin karaktär.  

 

Dataanalys 
Analys av insamlade data har gjorts utifrån en innehållsanalys genom den analysmetod som 
Elo och Kyngäs (2007) beskriver. En induktiv ansats har valts utifrån studiens syfte, denna 
metod är att föredra när det saknas kunskaper kring fenomenet såsom forskningen visar 
gällande denna fråga (Lauri & Kyngäs 2005).  
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Intervjuerna har spelats in med inspelningsfunktion på mobiltelefon och därefter har 
intervjuerna transkriberats noggrant ord för ord. Materialet har upprepat lyssnats samt lästs 
igenom, detta för att skapa en överskådlig bild av texten (Polit & Beck 2017). Transkribering 
genomfördes direkt efter intervjuerna då intervjuerna fortfarande var färska i minnet.  

Det första steget vid analys av texterna har varit organisering av materialet. Detta görs genom 
att det transkriberade materialet läses igenom samtidigt som sammanfattande anteckningar om 
textens innehåll antecknas i höger marginal, en process som Elo och Kyngäs (2007) beskriver 
som öppen kodning. Anteckningarna som görs är både sammanfattande anteckningar om 
innehållet i meningarna och övergripande rubriker. Denna procedur upprepas en gång till, 
men denna gång antecknas endast rubriker som övergripande ska förklara de perspektiv som 
finns i texternas innehåll (Burnard 1996).  

Efter detta skrivs alla koder, det vill säga rubrikerna, på ett kodningsark och grupperas 
därefter (Elo & Kyngäs 2007). Koder som påminner om varandra matchas ihop och på så sätt 
bildas olika subkategorier. När grupperingen av alla koderna är färdig så ges subkategorierna 
namn som beskriver innehållet i den särskilda subkategorin. Genererandet av kategorier 
används i induktiv innehållsanalys som ett sätt att ge en bild av det aktuella fenomenet samt 
bidra till insikt och kännedom kring fenomenet.  

I det sista steget kommer kategorierna att abstraheras, vilket innebär att forskaren ska göra 
översiktliga beskrivningar om ämnesgrupperna (Burnard 1996; Elo & Kyngäs 2007). Först 
kommer subkategorierna som innehåller företeelser som överensstämmer med varandra att 
sättas samman till kategorier, och kategorierna kommer att få sammanfattande namn för de 
olika subkategoriernas innebörd. Slutligen kommer även kategorierna att sättas ihop till större 
övergripande kategorier och ges ett namn som beskriver alla de olika kategorierna (Elo & 
Kyngäs 2007). På detta sätt skapas kategorier för fenomenet som slutligen redovisas i 
resultatet.  Hur analysarbetet har gått till redovisas i nedanstående tabell.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Men sen om jag 
fick önska så skulle 
det liksom finnas 
mer tid för 
återhämtning i 
själva jobbet, eller 
mer utrymme för 
reflektion och 
eftertanke. Och 
liksom kunna läsa 
in sig på saker och 
fundera och så, det 
är svårt att få ihop 
tid till. 

Om jag fick önska 
så hade det funnits 
mer tid att kunna 
läsa in sig på saker 
och ha tid att 
reflektera, det är 
svårt att få tid till. 

 
Tidsbrist i 
arbetet  

 
Arbetsbelastning 

 
Arbetsroll 

(Fråga: Vad är det 
du trivs så bra 
med?) (…) vi gör 
väldigt mycket 
gemensamma saker 

Vi gör många 
gemensamma saker 
ihop som 
enhetschefsträffar 
och utbildningar 

 
Gemenskap 
ökar trivseln 

 
Samspel 

 
Relationer 
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också 
gemensamma 
enhetschefsträffar, 
utbildningar och så 
att ah det är det 
som gör det. 

(som gör att jag 
trivs) 

Ibland kan det ju 
göra det om jag har 
väldigt mycket att 
göra eller jag har 
tankarna på annat 
håll. Sen tycker jag 
väl det i perioder 
kan det påverka 
sömn och så också. 
Jag brukar ha 
ganska lätt att 
somna, men jag 
kan vakna så där 
och liksom ligga 
och fundera på 
saker eller grubbla 
och så. Jag tycker 
jag är medveten om 
det (…). Nä, men 
jag tycker ändå att 
jag kan hantera det. 

Ibland kan det ju 
göra det (påverka 
hälsan) om jag har 
väldigt mycket att 
göra eller tankar på 
annat håll. I 
perioder kan jobbet 
påverka sömnen, 
jag brukar ha 
ganska lätt att 
somna men kan 
vakna och fundera 
eller grubbla över 
saker. Jag är 
medveten om det 
och jag kan hantera 
det.  

 
Arbetets 
påverkan på 
hälsan 

 
Hälsa 

 
Återhämtning 

 

 

Etiska ställningstaganden  
Vid genomförande av studier är det fyra principer som forskaren måste ta i beaktande 
(Vetenskapsrådet u.å.), och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
samt konfidentialitetskravet. I enlighet med informationskravet har alla respondenter delgivits 
information om studien både skriftligt och muntligt. Respondenterna har informerats om 
syftet med studien, genomförandet av studien, att deras deltagande i studien utgår från 
frivillighet samt om deras rätt att kunna avbryta sitt medverkande närsomhelst 
(Vetenskapsrådet u.å.). Respondenterna har fått ett informationsbrev med utförlig information 
kring studien och deras deltagande skickad till sig innan intervjun. I samband med 
intervjuerna har även muntlig information getts vid behov. Jag har försäkrats om att alla 
respondenter har tagit del av samt förstått informationen.  
 
Samtyckeskravet innebär att samtycke om deltagande måste inhämtas från respondenten 
(Vetenskapsrådet u.å.). För denna studie har samtycke inhämtats skriftligen i samband med 
intervjutillfället med respondenterna. Samtyckeskravet innebär även att respondenterna har 
rätt att bestämma över sitt medverkande i studien, det vill säga om de önskar medverka samt 
under vilka förutsättningar och hur lång tid de vill medverka i undersökningen 
(Vetenskapsrådet u.å.; Brinkmann & Kvale 2015) vilket respondenterna har informerats om. I 
informationsbrevet har även respondenterna fått kontaktuppgifter till mig och studiens 
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handledare för att möjliggöra kontakt om respondenterna hade önskat avbryta sitt 
medverkande närhelst under studiens gång.   
 
Respondenterna har informerats skriftligt och i vissa fall även muntligt gällande 
konfidentialitetskravet, utifrån detta krav måste alla de uppgifter som inhämtas under studiens 
gång hanteras med försiktighet så att inte någon utomstående får tillgång till materialet 
(Vetenskapsrådet u.å.). Det ska inte heller vara möjligt att kunna koppla någon respondent till 
studiens data. För att skydda studiens respondenter i denna studie kommer inte några fiktiva 
namn att ges vid återgivande av citat, detta för att stärka konfidentialitet för alla enskilda 
respondenter. I denna studie uppstod en händelse som föranledde att några respondenters 
anonymitet inte har kunnat säkerställas gentemot en annan respondent, utifrån detta med syfte 
att skydda dessa enskilda respondenters konfidentialitet beslutades i samråd med handledare 
att jag skulle åta större försiktighet och av denna anledning inte redovisa några direktåtergivna 
citat från dessa två respondenter. Jag informerade berörda respondenter om detta samt hur 
deras uppgifter från intervjuerna skulle komma att hanteras. Dessa intervjuer har därmed 
använts i den övergripande analysen men inga citat från dessa intervjuer har redovisats i det 
färdiga resultatet. Dessa åtgärder har tagits för att inte någon annan person ska kunna ha 
möjligheten att identifiera någon respondents svar i uppsatsen, detta för att respondenterna 
inte ska ta skada. Utifrån detta har bedömningen gjorts att respondenterna inte har eller 
kommer att ta skada av hur hanteringen av detta har skötts.  
 
Respondenterna har även fått information kring nyttjandekravet skriftligt och vid behov även 
muntligt, om att insamlade uppgifter inte kommer att användas annat än för denna forskning 
(Vetenskapsrådet u.å.).  
 

 

RESULTAT 
I denna studie redovisas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön såsom det erfars av 
första linjens chefer inom socialtjänsten. Resultatet presenteras i tre övergripande kategorier 
vilka genererade sammantaget nio subkategorier. Samtliga subkategorier och kategorier för 
resultatet presenteras i nedanstående tabell. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier.  

Kategorier 
 

Subkategorier 

Arbetsroll Arbetsbelastning 
Tillgänglighet 
Organisationsförändringar 
Inställning till arbetet 
 

Relationer Stöd 
Grupptillhörighet 
Samspel 
 

Återhämtning Hälsa 
Fritid 
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Arbetsroll 
I denna kategori ges beskrivningar av upplevelser kring arbetsrollen som första linjens chef, 
vilka har indelats i följande fyra subkategorier; Arbetsbelastning, Tillgänglighet, 
Organisationsförändringar samt Inställning till arbetet.  

Arbetsbelastning  
Att ha en rimlig arbetsbelastning var viktigt för att orka med arbetet och för att kunna göra ett 
bra jobb. En del av respondenterna uttryckte att de upplevde att de hade en okej 
arbetsbelastning men att den emellanåt är för hög och en respondent uttryckte att hen hann 
med alla sina arbetsuppgifter och även lite till inom den ordinarie arbetstiden om fyrtio 
timmar i veckan. Cheferna ansvarade för mellan sex till tjugoåtta medarbetare.  

Det framkom olika effekter av hög arbetsbelastning, en respondent upplevde att 
respondentens arbetsbelastning på ett sätt hade förbättrats utifrån att respondenten numera äter 
lunch vilket respondenten inte hunnit med föregående år. Arbetsbelastningen sattes många 
gånger i förhållande till tid vilket en respondent beskrev som att hur respondenten än gör så 
finns det inte tillräckligt med tid till det som måste göras. Detta gjorde att respondenten 
emellanåt upplevde sin arbetssituation som övermäktig vilket skulle kunna göra att 
respondenten upplever känslor av otillräcklighet gällande sin arbetsroll.  

Upplevelser av tidsbrist i arbetet var något som de flesta av respondenterna pratade om, och 
respondenterna menade att en anledning till detta hade att göra med det administrativa arbetet. 
De uppgav att det administrativa arbetet tar mycket tid och att stöd med dessa arbetsuppgifter 
saknades.  

En respondent uppgav att hen upplevde att det ständigt tillkommer administrativa 
arbetsuppgifter i form av saker som måste redovisas eller implementeras och att dessa 
dokument var tvungna att finnas men att det inte kändes som att det var till någon nytta. Detta 
upplevde respondenten både som stressande då det upptar mycket tid från chefsuppdraget 
men också att det kändes meningslöst då cheferna är tvungna att lägga ner mycket tid på dessa 
arbetsuppgifter som sedan inte används. Respondenten uppgav att många utav dessa 
arbetsuppgifter hade kunnat göras av vem som helst och att cheferna har viktigare saker att 
fokusera på. Respondenten uttryckte vidare en önskan om att ha en assistent som hade kunnat 
göra en del av dessa administrativa arbetsuppgifter så att respondenten hade kunnat lägga tid 
på annat såsom att utveckla arbetet, verksamheten och vara med medarbetare. Alla 
respondenter var överens om att det administrativa arbetet är tidskrävande och att de hade 
önskat lägga mer tid på annat i chefsuppdraget.  

En av respondenterna uppgav att det administrativa arbetet har ökat på senare tid. 
Respondenten likställer det administrativa arbetet för cheferna med den ökade 
dokumentationen för socialsekreterare och att socialsekreterarna inte hinner träffa klienterna 
lika mycket på grund av det administrativa arbetet och att det även gäller för cheferna. Att den 
pressen som socialsekreterare har på sig gällande det administrativa arbetet och att samtidigt 
försöka hinna med klienterna har även deras chefer på sig.  
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Förutom det administrativa arbetet sitter cheferna till stor del i möten under dagarna, detta var 
något som flera tyckte tog mycket tid från uppdraget som chef. Det beskrevs av en respondent 
på följande sätt;  
 
(…) vi brukar prata om det men att det är väldigt mötestätt som chef på gott och ont. Är det 
bra möten så är det ju liksom bra och det tar verksamheten framåt. Ibland kan det vara möten 
som är mindre bra och då kan det kännas som att det kan vara onödigt så att säga och att det 
tar tid (…).  

En annan respondent önskade minska ner på mötestiden och ha möten via skype istället för att 
lägga tid på att transportera sig överallt. Respondenten uppgav att hen knappt hann se sina 
medarbetare utom vid personalmötena på grund av all tid som respondenten sitter i olika 
möten, och att respondenten hade önskat att det fanns mer tid till att vara närvarande i 
ledarskapet och mer tid till att praktiskt kunna stötta medarbetarna i arbetet. Respondenten 
menade att det i sin tur hade lett till bättre kvalité gällande det arbete som socialsekreterarna 
utför. Att praktiskt kunna ge stöd till medarbetare i det dagliga arbetet fanns det inte utrymme 
till i och med att det inte fanns mycket tid över i kalendern.  

Det framkom också att flera av respondenterna önskade ha mer tid till att ägna sig åt 
verksamhetsutveckling, detta var något som de inte upplevde sig ha tillräckligt med tid till. En 
respondent upplevde sig sakna tid till reflektion och förberedelse i arbetet och beskrev det 
enligt följande;  

Men sen om jag fick önska så skulle de kanske liksom finnas mer tid för återhämtning i själva 
jobbet alltså, eller mer utrymme för reflektion och eftertanke. Och liksom kunna läsa in sig på 
saker och fundera och så, det är svårt att få ihop tid till.  

Gällande att arbeta övertid så var det två utav respondenterna som uppgav att de kunde jobba 
över till kvällen på vardagarna och därmed arbeta mer än 40 timmar per vecka. En respondent 
uttryckte att respondenten inte har så mycket tid över till något annat än jobb på vardagarna 
eftersom respondenten ofta arbetar till kvällen. En annan uppgav att respondenten inte 
upplever sig ha tid att ta pauser under arbetsdagarna mer än vid lunch.  

Respondenterna påpekade att jobbet innebär ett högt arbetstempo emellanåt, men att det fanns 
olika faktorer i respondenternas arbetssituation som gör att de ändå orkar med att hålla ett 
högt tempo och att ha mycket att göra. En respondent upplevde sin arbetsbelastning som 
alldeles för hög i perioder men att respondenten ändå orkade med det på grund av att 
respondenten trivs så bra med sina chefskollegor och chef. Detta gjorde det lättare att hantera 
situationen och skulle kunna utgöra stödjande faktorer för respondenten. Några av 
respondenterna beskrev att de fixar att hålla ett högt tempo för att de tycker att jobbet i sig är 
så roligt. En annan uppgav andra anledningar och uttalade sig enligt följande;  

Om man vet vilken riktning man ska arbeta mot och man har medarbetare med sig så då går 
det ändå att stå ut med att ha ganska mycket att göra. 

Här lyfts istället vikten av att veta vilka mål som chefen ska arbeta mot men också 
medarbetares betydelse.  

Respondenterna talade också om vikten av att inte arbeta övertid, och att inte ta med sig 
arbetsuppgifter hem och arbeta på sin fritid. Några respondenter uppgav att de är lätt att 
tendera att arbeta för mycket som chef men att det inte är hållbart på lång sikt. En av 
respondenterna kopplade detta till erfarenheten av arbetet som chef och menade att det är lätt 
hänt när man är ny som chef att ta med sig arbete hem för att tiden inte räcker till. Denna 
respondent uttryckte sig så här;  
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Samma sak vi prata faktiskt i morse om att det är så många som inte tycker att man hinner 
med därför att det är ju ett högt tempo. Jag menar så har ju jag också haft det förut så jag vet 
ju att det är så, men ändå jag tycker det är viktigt att lämna jobbet på jobbet och inte ta med 
sig saker hem och fixa med och greja hemma på sin fritid. Jag tycker inte man ska göra det. 

Ja, det gjorde jag när jag var ny som chef för då hann inte jag heller, så då hade jag med mig 
på helgerna hade jag med mig saker hem (…). Så att men jag höll inte på med det så länge för 
då träffade jag en gammal IFO-chef då (…) som sa till mig att ”gör inte det vad du än gör så 
lämna jobbet för annars sitter du fast och då kommer du sitta där varenda helg och inte hinna 
med så att gör inte det” så jag slutade faktiskt med det så att det jag inte hinner göra på 
jobbet ”nä vad synd då är det så, jag hinner inte och då får det vara”. 
 
Tillgänglighet 
För samtliga respondenter var det av största vikt att vara så närvarande som möjligt för deras 
medarbetare under arbetstid. Några av respondenterna uppger dock att de hade önskat vara 
mer närvarande för medarbetare, men att den tiden inte finns. Samtliga respondenter är 
tillgängliga efter arbetstid vid behov och de medgav att det är okej att medarbetare kontaktar 
dem om det är något akut.  

En av respondenterna beskrev hur respondenten behövde vara flexibel i sin tillgänglighet 
utifrån medarbetares arbete och behov, det vill säga att när medarbetare var tvungna att arbeta 
över efter arbetstid så behövde respondenten finnas tillgänglig och vara beredd på att ta 
samtal vid behov oavsett vad klockan var. Detta då arbetet som chef i verksamheten krävde 
det och det på så sätt förväntades av chefen.  

Några av respondenterna ansåg att det är viktigt att hålla sig till sin arbetstid för att orka med 
arbetet, men att medarbetare samtidigt ibland behöver kunna rådfråga eller avrapportera. 
Detta svarade en av respondenterna på frågan ”hur ser du på att vara tillgänglig efter 
arbetstid?”;  

Nä, men jag tror det också är viktigt för att man ska liksom orka att man ändå ska ha sin 
arbetstid. Sen kan det ju nån gång vara att nä, men att medarbetare behöver jobba över eller 
så att man kan bli uppringd, för att dem behöver rådfråga (…). Men huvudregeln tycker jag 
ändå är att ja jag stänger av telefonen.  

En annan respondent tyckte inte att man som chef måste vara tillgänglig efter arbetstid och att 
andra förmodligen inte skulle ha några åsikter gällande om personen inte var tillgänglig. Men 
att det å andra sidan emellanåt krävs att chefen är tillgänglig för verksamhetens skull. 
Respondenten reflekterade kring att det är upp till en själv att hitta en balans för när man är 
tillgänglig och inte som passar en själv och verksamheten. Det framkommer att cheferna har 
en arbetsroll som kräver att cheferna är flexibla och anpassar sig utefter verksamheterna och 
medarbetares behov. Att det ibland går att helt stänga av efter arbetet och ibland inte, och att 
respondenterna behöver vara beredda ifall de behövs. De uttryckte att de vill finnas där för 
sina medarbetare, att det är av stor vikt, samtidigt som de försöker stänga av jobbet efter 
arbetstid för att kunna vara hållbara i chefsrollen. 

Flera av respondenterna uppgav att de inte upplevde sig ha förväntningar från andra gällande 
deras tillgänglighet men att det samtidigt kan vara svårt att helt stänga av jobbet efter 
arbetsdagen. Detta skulle kunna innebära att de indirekt har förväntningar på den egna 
chefsrollen gällande ”hur det borde vara” eller att de upplever sig ha outtalade förväntningar 
på sig från exempelvis chef eller medarbetare. En av respondenterna uppgav att hen har egna 
förväntningar på sig själv men också från medarbetare. Denna respondent uppgav också att 
respondenten av egen erfarenhet vet betydelsen av att kunna rådfråga sin chef men att det 
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också handlar om hur verksamheten är organiserad, om chefen har en förste socialsekreterare 
som ger socialsekreterarna handledning i ärenden eller om det ansvaret ligger på chefen. Om 
chefen inte har någon förste socialsekreterare under sig så blir det chefens jobb att ge 
socialsekreterare detta stöd och det gäller även i de fall då socialsekreterare behöver utföra 
arbete efter arbetstid.  

 

En annan beskrev sitt förhållningssätt enligt följande;  

Jag känner inte att jag kan stänga av telefon och mail efter arbetstid varje dag. Jag tycker 
inte att jag alltid behöver vara tillgänglig, men jag tror inte det skulle fungera om jag var helt 
rigid och fast med att stänga av vid 16.30 utan att man behöver vara lite flexibel, känna av 
situationer och ibland vara tillgänglig lite längre. Men därmed inte sagt att jag tycker att det 
ska vara en modell, utan jag tycker att man ska hålla sig till sina heltidstimmar. 

Flera av respondenterna pratar om att det är upp till dem själva hur de väljer att göra eller se 
på sin tillgänglighet i arbetet efter arbetstid, om de väljer att stänga av telefon samt mail eller 
finnas tillgängliga efter arbetstid utom vid mer akuta situationer. Men samtidigt finns det inte 
något uttalat gällande att arbeta efter arbetstid som chef.  

Många utav respondenterna belyser dock ett klimat i ledningen där chefer och 
verksamhetschefer är tillgängliga i stor grad efter arbetstid och skickar mail till varandra både 
på kvällar och helger. Detta diskuterades problematiskt, några av respondenterna upplevde att 
de som skickade mail inte förväntade sig ett svar direkt men att det samtidigt var svårt att låta 
bli att läsa om telefonen plingar till. En respondent problematiserade sin chefs agerande och 
inställning kring den egna tillgängligheten enligt följande uttalande;  

Vi har en chef som jobbar väldigt mycket. Det är inte så att hon kräver att vi ska ha på 
telefonerna efter arbetstid men hon själv jobbar väldigt mycket efter ”hours” så vi försöker 
diskutera det i ledningsgruppen.  

Denna respondent beskriver att det inte finns förväntningar gällande att göra likadant som 
verksamhetschefen men det framkommer samtidigt som att sättet som verksamhetschefen ser 
på den egna tillgängligheten är något som i sin tur påverkar respondenten och 
chefskollegorna.  

 
Organisationsförändringar 
Flera av respondenterna var överens om att socialtjänsten är en organisation i ständig 
förändring och menade att omorganisation är vanligt förekommande inom socialtjänsten. 
Detta innebär att det ställs krav på chefernas förmåga att vara anpassningsbara, flexibla, att 
kunna tänka om, tänka nytt samt omfördela och prioritera på annat sätt i arbetet. Vid 
omorganisationer behöver cheferna också lägga tid och kraft på att informera samt göra 
medarbetare delaktig i alla förändringar. Det ledde till att vissa arbetsområden inte hanns med 
eller fick prioriteras på annat sätt i perioder. En respondent beskrev sina upplevelser av detta 
så här;  

Sen kan det väl vara alltså att det hela tiden ska gå så fort så att säga eller att saker får inte 
tid att sätta sig, som nu tidigare jobbade jag ganska mycket med alltså att det skulle bli bra i 
gruppen. Få en stabil arbetsmiljö och så, sen kom ju det här med… (respondenten beskriver 
vidare omorganisation). Och ah det händer liksom hela tiden saker, det blir liksom aldrig 
lugnt så man egentligen hinner jobba mer med verksamhetsutveckling och utveckla jobbet. 
 



 

 24 

Här ges en beskrivning gällande omorganisation och hur det kan komma att påverka det 
dagliga arbetet för cheferna. Respondenten beskriver hur hen arbetade mycket med 
personalgruppen och att det sedan kom direktiv uppifrån om omorganisation vilket medförde 
stora förändringar i hela organisationen avseende omfördelning av verksamhetsområden och 
personalgrupper. Respondenten menar att det är svårt att fokusera på chefsrollen och få tid till 
att utveckla verksamheten och arbetet när det ständigt händer saker såsom förändringar i 
organisationen.  
 

Att förhålla sig till krav om ekonomi var något som två respondenter lyfte fram, den ena 
menade att kraven om ekonomi kommer att öka med tiden inom alla kommunala 
verksamheter. Den andra respondenten gav uttryck för besparingskrav inom organisationen 
vilket respondenten uppgav övervägande påverkade arbetet. Respondenten beskrev dessa krav 
enligt följande;  

I stort sett trivs jag men det känns att det är ett läge där det handlar mycket om ekonomi. 
Pengarna räcker inte och samtidigt är det viktigt att hålla budgeten. Då blir det ett läge där 
det läggs som ett lock på allt, för det är ekonomin som är det överordnade. Det är ett ganska 
tufft läge. 

Det framgår att respondentens arbetssituation till stor del påverkas av besparingskraven i 
organisationen, detta utifrån att trivseln också påverkas av denna situation. Respondenten 
påpekar att ekonomin styr mycket och utifrån detta hamnar respondenten i en jobbig sits i och 
med att det är respondenten som ansvarar för ekonomin och som därmed är tvungen att 
hantera besparingskraven gentemot personalgruppen och klienterna. Det framträder att kraven 
påverkar chefens förutsättningar för att bedriva sitt arbete, det skulle även kunna tänkas 
påverka arbetslusten och glädjen kring jobbet i sig. Det är även något som skulle kunna tänkas 
påverka en persons uppfattning av organisationen i sig.  
 
Inställning till arbetet 
Det framkommer att respondenterna har ett stort engagemang och intresse för arbetet. 
Samtliga upplevde att de trivs mycket bra med arbetsrollen och tycker om sitt jobb. Några 
olika områden har uppmärksammats som kan tänkas ha betydelse för chefernas trivsel med 
arbetsrollen.  

En av respondenterna pratar om att hen trivs med att arbeta utifrån positionen som första 
linjens chef och uttalade sig så här;  

Jag gillar att vara på den här nivån, att jag både får en viss överblick kring vad det är som 
händer och vilka mål vi ska jobba efter. Att det är en organisation som är politiskt styrd och 
samtidigt är det nära kontakt med socialsekreterarna som jobbar närmast det sociala arbetet, 
det är spännande att jag får jobba med både och. Om jag hade jobbat på en annan nivå skulle 
jag komma längre ifrån verksamheten. 

Denna respondent beskriver hur hen trivs med positionen som första linjens chef och att 
arbeta nära medarbetare, ledning, verksamhet samt politiker. Att få chansen att arbeta med 
alla parter i verksamheten samt utifrån många olika perspektiv. Respondenten pratar om att 
hen tycker om att ha överblick över verksamheten och att kunna stå lite vid sidan om, att 
kunna påverka samt samverka med alla olika parter. Respondenten beskriver också hur hen 
trivs med ansvaret som det innebär att vara i den positionen.  

Flera av respondenterna pratar också om att de tycker att jobbet är spännande och roligt och 
att de tycker om när det händer saker. En respondent beskriver det såsom att man är tvungen 
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att handskas med många tuffa frågor i arbetsrollen men att det samtidigt finns en spänning i 
arbetet som respondenten tycker om, på så sätt att aldrig veta hur dagen kommer att bli. 
Respondenten beskriver en oförutsägbarhet i arbetet utifrån att de planer som respondenten 
och socialsekreterarna gör upp i socialsekreterarnas arbete med klienterna alltid behöver 
ändras för att det händer nya saker som inte funnits med i planerna från början och att det på 
så sätt finns en puls i arbetet som gör arbetet otroligt spännande.  

Detta tyder på att cheferna behöver vara kreativa och flexibla i det dagliga arbetet och beredda 
på att lägga undan annat för att ta akuta saker. Denna spänning i arbetet är något som samtliga 
respondenter beskrev som en del av arbetet som de tycker mycket om. En respondent pratade 
om hur hen hela tiden utvecklas och lär sig nya saker i yrket trots att personen har arbetat 
många år inom både socialtjänsten och socialt arbete.  

I samtliga intervjuer framkommer det att respondenterna upplevde arbetet som stimulerande, 
utmanade och utvecklande på olika sätt. Det finns även ett stort engagemang gällande att 
förändra och utveckla verksamheterna till det bättre, och flera av respondenterna uttrycker att 
de känner att de har möjlighet att påverka arbetet och verksamheten i stor omfattning.  

Respondenterna upplevde också att de har stor frihet gällande utförandet av deras arbete. De 
ansåg sig ha stor frihet att kunna planera sitt arbete och styra över sin tid. Att kunna lägga upp 
det på ett sätt som passar dem. Detta var något som samtliga respondenter uppskattade med 
arbetsrollen. En respondent uttryckte sig kring detta på följande sätt;  

(…) men jag känner mig ju väldigt prioriterad i min liksom roll att kunna styra ganska mycket 
ändå av min tid. Så på så vis kan jag liksom lägga upp det på ett bra sätt. 
 
Flera av respondenterna pratade om att de upplever att de har möjligheten att göra bra saker i 
arbetet, vilket främst relaterades till förändringar i klienternas situation. Det gav 
respondenterna stor glädje och tillfredsställelse att känna att de genom sitt arbete hjälper andra 
människor och att det arbete som de tillsammans med medarbetare gör leder till positiva 
förändringar för klienterna. Detta var en viktig del att faktiskt känna att de kan göra skillnad 
för andra människor. 
 
Flera av respondenterna pratade också om att de trivs med samt tycker om att ha mycket att 
göra, att det är något som faktiskt driver dem. En beskrev detta enligt följande;  
 
 (…) och jag märker att jag drivs mycket av att vilja ha mycket att göra, jag tycker om dom 
här många bollarna i luften. 

 

RELATIONER  
Inom denna kategori beskrivs chefernas upplevelser av relationer till andra som de möter i 
arbetet och relationernas betydelse för den psykosociala arbetsmiljön utifrån tre 
subkategorier; Stöd, Grupptillhörighet och Samspel.  

 
Stöd  
När det gällde stöd så fick respondenterna stöd genom avstämningsträffar och 
medarbetarsamtal med sin chef, ledningsgruppsmöten med chef samt chefskollegor och några 
av respondenterna hade även handledning tillsammans med chefskollegorna. Däremellan 
kunde respondenterna vända sig till sina chefer vid behov. Förutom stödet från chefen 
upplevde samtliga respondenter att de hade stöd från sina chefskollegor och att det alltid fanns 
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någon kollega som de kunde vända sig till och bolla med kring olika frågor om arbetet. Flera 
av respondenterna berättade om att de ingår i en grupp med andra chefskollegor som de hade 
mer kontakt med i arbetet, men även andra chefer som inte ingick i denna grupp.  

Stöd i arbetet ansågs ha en viktig betydelse, däremot skiljde sig erfarenheterna samt behovet 
av stöd åt hos respondenterna. När det gäller stödet från chefen så var det olika saker som 
respondenterna ansåg var viktigt och som gav dem stöd. Flera av dem uppmärksammade 
vikten av att känna förtroende från sin chef. En av respondenterna uttryckte att arbetet som 
första linjens chef kräver att man är självständig och kan fixa saker själv. Att det inte går att 
vara beroende av att ens chef alltid ska ge stöd och finnas tillgänglig för det går inte att 
stämma av allt med sin chef för så mycket tid har dem inte. Respondenten upplevde inte heller 
att hen har riktigt det behovet utan ansåg att det fungerade bra. För denna respondent uppges 
istället förtroendet från chefen vara av stor betydelse och att respondenten upplevde att chefen 
har förtroende för respondenten och det arbete som respondenten utför. En viktig del i stödet 
var upplevelsen av att inte känna sig kontrollerad av chefen.  

En annan respondent pratade också om att hen som chef får klara sig mycket själv men här 
framkom istället upplevelser av ensamhet i positionen som chef. Respondenten beskrev det på 
följande sätt;  

Till viss del får jag stöd från min chef men ändå jobbar jag ju ganska mycket ensam. Det är ju 
stöd att ha ledningsgruppen och så har jag kollegor också. Det är klart att om jag har ett 
bekymmer så kan jag ta kontakt med min chef, men min chef är relativt ny så det har varit 
mycket frågor för henne. Det kan lätt bli som chef, särskilt om man jobbat ett tag och har 
rutin, att man jobbar på själv men man blir rätt ensam. Min chef har ju också väldigt mycket 
att göra och det är mycket nytt att sätta sig in i och då jobbar man ju på.  
 
En annan respondent delgav sina upplevelser av stöd från chefen utifrån följande;  
 
Vår chef är väldigt snabb och närvarande i att ge hjälp, hon är snabb på att svara på mail 
och snabb med att agera så på så vis är hon ett väldigt stöd.  

I uttalandet ovan upplever respondenten det som ett stöd att chefen finns där och agerar 
snabbt när respondenten behöver det.  

Det framkommer att respondenternas chefer har mycket att göra och att verksamhetscheferna 
inte alltid är fysiskt närvarande eller tillgängliga, men flera av respondenterna ansåg att 
cheferna är snabba på att återkoppla via mail när respondenterna hör av sig. Det är något som 
skulle kunna tolkas som viktigt för respondenterna, att känna att de snabbt kan få stöd när de 
är i behov av det.  

När det gäller stöd från andra så betonas i första hand stödet från chefskollegorna. Detta stöd 
grundar sig i att kunna prata med en kollega, bolla kring olika frågor eller ta upp bekymmer 
med varandra. Alla respondenter uppgav att de kände stort stöd från sina chefskollegor och att 
de alltid hade någon att vända sig till och prata med. Flera av respondenterna uttryckte att de 
har stort stöd från chefskollegorna. Det framkommer att flera av respondenterna har ett behov 
av att ventilera sig kring arbetet.  

Förutom stödet från chef och chefskollegor så belyses även stödet från medarbetare av några 
respondenter. En viktig del i att känna stöd från medarbetare handlade om att cheferna känner 
att de har sin personalgrupp ”med sig”, det vill säga att medarbetarna står på chefens sida och 
samarbetar med chefen, men även att medarbetarna känner förtroende för sin chef. Flera av 
respondenterna uppgav att de litar på sina medarbetare.  
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En av respondenterna beskrev det stöd som respondenten upplevde från sina medarbetare 
utifrån att medarbetarna är måna om hur respondenten har det, precis som respondenten själv 
är mån om sina medarbetare. Respondenten uttryckte även att det är viktigt att känna att både 
medarbetarna och respondenten tycker om varandra.  
 
En annan form av stöd som uppmärksammades är handledning, flera av respondenterna 
pratade om handledning varav två respondenter uppgav att de har regelbunden handledning. 
Den tredje respondenten uttryckte en önskan om att ha handledning. En av respondenterna 
som har handledning beskrev sina upplevelser av handledningen så här;  

Jag har handledning ihop med några kollegor och det är jätteviktigt tycker jag. Då kan man 
få lite stöd både av kollegor men också av nån som kommer utifrån och ser på saker och ting 
på ett annat sätt så att det är guldvärt.  

Gällande stödfunktioner uppmärksammades stödet från Human Resources, HR, vilket 
diskuterades problematiskt av två respondenter. Upplevelserna kring HR som stödfunktion 
var att det inte alltid fungerade som ett stöd för cheferna. En av anledningarna var att det 
saknas stabilitet inom HR utifrån personal ofta byts ut, detta hade påverkan på det stöd som 
cheferna får. Andra upplevelser var att HR emellanåt upplevdes som en påfrestning i arbetet 
som chef utifrån att HR försökte driva på cheferna och traggla om saker som behöver utföras 
istället för att de skulle kunna använda HR för att få stöd och hjälp i arbetet. Detta kunde 
istället leda till stress och frustration hos respondenten.  

 

Grupptillhörighet 
En av respondenterna pratade om upplevelser av ensamhet utifrån att inte tillhöra en grupp på 
grund av att första linjens chefer är ensamma i sin position utifrån sitt verksamhetsområde. 
Detta uttryckte respondenten utifrån följande;  

Man är ju ganska ensam som chef på ett sätt. Det är klart alltså jag har ju kollegor som också 
är enhetschefer, men det är ju ingen som gör precis samma sak som mig. Om man är 
socialsekreterare så är man ju ändå ett antal socialsekreterare i en grupp. 
 
Här framgår det att respondenten upplever avsaknad av grupptillhörighet utifrån den 
chefsposition som respondenten har, att det trots allt inte finns någon kollega som arbetar med 
de frågorna och klientgruppen som respondenten gör utan att alla har sina egna olika områden 
och därmed kanske även olika bekymmer. Detta kan också påverka respondentens upplevelser 
av stöd från chefskollegorna utifrån att det inte finns någon som är insatt i samma frågor som 
respondenten är och att det därigenom kan tänkas påverka hur mycket respondenten känner att 
det går att dela med de andra chefskollegorna.  

Flera respondenter pratade om betydelsen av att försöka vara en grupp som chefskollegor fast 
att alla har olika verksamhetsområden i arbetet. En respondent beskrev hur det är viktigt att 
vara en grupp för att få både arbetet som chef och verksamheterna att fungera, det innebär att 
alla måste stötta och ställa upp för varandra när det behövs. För att bli en grupp så krävs det 
också att alla visar engagemang och sätter sig in i varandras verksamheter. Det går inte att 
endast bry sig om den egna verksamheten och personalgruppen för då blir det inte en grupp. 
Detta upplevde respondenten hade uppnåtts ganska bra med respondentens chefskollegor och 
verksamheter. Det som respondenten beskriver är att skapa en tillhörighet till varandra som 
grupp och kunna känna tillit samt stöttning från varandra i arbetet. Att känna att de inte är 
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ensamma och sårbara i sitt arbete utan att de hjälper varandra kan tänkas ge trygghet i den 
utsatta chefsposition som cheferna faktiskt har.  

En annan respondent pratade om vikten av att bry sig om varandra och vara ett team men 
denna som kopplade det till personalgruppen och en chefskollega som respondenten arbetade 
nära. Respondenten beskrev hur hen upplever att kollegan och respondenten känner varandra 
så pass bra att de direkt kan se på varandra om den andra har för mycket att göra och då 
stöttar varandra genom att bekräfta varandra och hjälpa varandra med arbetet vid behov. 
Respondenten upplever också att alla, kollegan, medarbetare och respondenten, är bra på att 
samarbeta, bekräfta, lyssna in samt bry sig om varandra.  

 

Samspel 
Det framkommer genom samtliga respondenter att det finns en bra stämning på arbetsplatsen, 
och flera tyckte att det finns ett öppet och tillåtande klimat. Kommunikation 
uppmärksammades som en viktig faktor för cheferna både för chefernas trivsel på 
arbetsplatsen men också för samarbetet med chefskollegor, medarbetare, chef och ledning.  

De respondenter som ansåg att det fanns ett öppet samt tillåtande klimat upplevde att de 
kunde uttrycka sitt fritt och att det finns en öppen kommunikation på arbetsplatsen, vissa 
ansåg att detta gällde endast med chefskollegorna medan andra upplevde att det gällde i flera 
led. En respondent beskrev det på följande vis;  

Jag tycker den (stämningen) är bra, det är trevliga människor, det finns ett öppet klimat, man 
kan ställa korkade frågor utan att någon skrattar. Man kan tycka och tänka högt och tala om 
vad man tycker, man kan diskutera saker och ting och jag tycker det är viktigt. Och det tycker 
jag gäller på alla plan så att oavsett om det är medarbetare eller om det är enhetschefer 
emellan eller om det är högre chefer så tycker jag att det klimatet finns. 

En annan respondent pratade om stämningen på arbetsplatsen i relation till 
personalomsättningen för enheten som respondenten ansvarade för och att respondenten 
upplevde att enheten har ett gott rykte vilket gör att medarbetare och chefer trivs och vill 
arbeta kvar men också att det inte är svårt att rekrytera ny personal vid behov. Respondenten 
beskriver vidare hur ansvaret ligger på cheferna att skapa ett positivt klimat och stämning på 
arbetsplatsen så att alla ska må bra och trivas på arbetet. Detta ansåg respondenten handlar om 
hur cheferna gör sitt jobb för att det i sin tur ska skapa goda förutsättningar för alla som 
arbetar på arbetsplatsen. Då gäller det även att ledningen fungerar och samarbetar på ett bra 
sätt annars är det svårt att skapa goda förutsättningar och ett positivt klimat. Respondenten 
menar att om ledningen inte fungerar bra så genomsyrar det i sin tur resterande led. Men även 
att chefens egen trivsel har en direkt inverkan på stämningen och gemenskapen på enheten 
och att det därför är viktigt att respondenten trivs med sitt jobb och också visar att hen tycker 
att det är roligt och så kommer detta att påverka andra på arbetsplatsen.  

Relationen till chefskollegor var viktig för samtliga, och flera av dem uttryckte att de har bra 
och nära relationer till sina chefskollegor. Bra relation till chefen och framförallt 
chefskollegorna var något som till stor del bidrog till respondenternas trivsel på arbetsplatsen. 
I flera av intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde att de trivdes mycket bra med 
sina chefskollegor och chef, och att det gör mycket att trivas med kollegorna och chefen. 
Detta var något som i stort hade en positiv påverkan på arbetssituationen. 

Det framkommer att respondenterna gör mycket tillsammans med sina chefskollegor, såsom 
kurser, utbildningar men även samarbete i arbetet exempelvis vid omorganisationer. Det 
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framkommer också att flera av respondenterna upplever att de har roligt på arbetsplatsen, 
framförallt tillsammans med sina chefskollegor.  

När det gällde samarbete tyckte samtliga respondenter att samarbetet med chefskollegorna, 
chefen samt personalgruppen fungerade jättebra. De flesta upplevde att det fungerade smidigt 
att samverka inom organisationen. En respondent uttryckte en önskan om mer tid till 
samverkan med andra både inom och utanför organisationen.  

En annan ansåg att samarbetet skiljde sig åt mellan olika områden inom organisationen, att 
samarbetet fungerade jättebra inom den grupp som respondenten tillhörde med olika chefer 
och medarbetare men att konflikter kunde uppstå vid samarbete med andra enhetschefer och 
medarbetare som tillhörde en annan organisationsgrupp i förvaltningen. Detta ansåg 
respondenten hade att göra med resurser och pengar mellan de olika verksamhetsområdena, 
och att samarbetet emellan förvaltningsgrupperna påverkades av att alla känner sig pressade i 
sitt arbete utifrån arbetsbelastning och krav i arbetet.  

En annan respondent belyste förhållandet mellan personalgruppen och den högsta ledningen i 
följande citat;  

Jo, i stort sett tycker jag väl att det är bra stämning sen kan det finnas bland medarbetare i 
förhållande till ledningen liksom på högre nivå, att det finns en viss brist på tillit. Och det 
tycker jag kan vara svårt att komma åt så där att medarbetarna har ja, inte tillåt uppåt. 

Det beskrivs som en situation där respondenten hamnar mittemellan medarbetare och ledning, 
där respondenten också behöver förhålla sig till medarbetares känslor och uppfattningar 
gentemot den högre ledningen. Respondenten ansåg således inte att den brist på tillit som 
medarbetare uttryckte var kopplad till respondenten som chef utan att den var riktad mot 
ledningen ovanför. Men det framkommer att denna brist på tillit påverkar stämningen i stort 
och kanske även kan tänkas vara svår att förhålla sig till som chef.  

 

 

ÅTERHÄMTNING 
Under denna kategori ges beskrivningar av upplevelser av återhämtning vilka har delats in i 
två subkategorier; Hälsa samt Fritid.  
 
Hälsa 
Att få återhämtning ansågs ha betydelse för hälsan samt för hållbarheten som chef. Flera av 
respondenterna uppgavs vara vid god hälsa och de flesta upplevde sig även få återhämtning i 
arbetet. Upplevelserna samt behovet av återhämtning skiljde sig åt hos respondenterna. Att få 
ny energi och kraft var centralt för alla respondenter. Samtliga var överens om att pauser från 
arbetet emellanåt behövdes för att få ny energi och kraft.  
 
En respondent pratade om att hen hade önskat vara vid bättre fysisk hälsa, detta utifrån att 
respondenten stor del av tiden kände sig trött. Respondenten beskrev hur hen verkligen tycker 
om sitt jobb men att det krävs mycket av respondenten. Detta då arbetet tar mycket på hälsan 
genom att respondenten ofta känner sig trött och inte har varken lust eller ork över till annat 
än jobbet och därför vet inte respondenten om det är värt den möda som jobbet kräver av 
respondenten. Respondenten upplevde att det inte är sunt att känna sig så trött som 
respondenten gör men trodde inte att situationen kommer kunna förändras nämnvärt eftersom 
jobbet ser ut som det gör. Respondenten menade därmed att det är ett eget val att fortsätta i 
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och med att jobbet påverkar respondentens hälsa. Detta innebär att respondenten behöver 
förhålla sig till att hälsan påverkas av arbetet och att arbetssituationen inte kommer att bli så 
mycket bättre.  
 
Upplevelser av trötthet uppmärksammades även av en annan som talade om tidigare 
upplevelser av utmattning och sjukskrivning. Respondenten beskrev när respondenten 
upplever att det har gått för långt och effekterna av arbetet påverkar hälsan och privatlivet i 
för stor grad. Detta beskrev respondenten enligt följande;  
 
 
 
 
När man är helt utpumpad på helgerna, det kan man vara ibland i perioder. Men det får inte 
riktigt vara så att man är supertrött på fredagskvällen och sen också på lördagen och sen 
känner man sig lite pigg vid söndaglunch och sen börjar man förbereda sig inför jobbet igen. 
När jobbet inte släpper tag någon dag i veckan, oavsett om det är att man är trött eller tänker 
på det, då har gränsen överskridits by far. 
 
Förutom trötthet så uppgav en respondent att hen hade huvudvärk mer eller mindre varje dag 
och beskrev att huvudvärken brukade uppkomma före lunch. Gällande stress så uppgav 
samtliga respondenter att de över lag inte kände sig stressade utan att de kunde känna sig 
stressade emellanåt samt i perioder när det var mer att göra på arbetet. När det gällde sömn så 
uppgav respondenterna att de sov bra, en respondent uppgav att hen kunde sova oroligt i 
perioder men att respondenten upplevde det som hanterbart. Det beskrevs enligt följande citat 
efter frågan ”om privatlivet påverkas vid hög arbetsbelastning?”;  
 
Ibland kan det ju göra det om jag har väldigt mycket att göra eller jag har tankarna på annat 
håll. Sen tycker jag väl det i perioder kan det påverka sömn och så också. Jag brukar ha 
ganska lätt att somna, men jag kan vakna så där och liksom ligga och fundera på saker eller 
grubbla och så. Jag tycker jag är medveten om det och jag har ju vuxna barn och barnbarn 
och så, men jag tror ju om man har ganska små barn och är väldigt bunden av det och mycket 
vabb och så då tror jag att det skulle påverka ännu mer. Att det skapar ännu mer stress och 
så. Nä, men jag tycker ändå att jag kan hantera det. Men i perioder kan det ju vara så.  
 
När det talades om återhämtning belystes också betydelsen av att kunna koppla bort tankarna 
från arbetet. Samtliga ansåg att det var viktigt att kunna stänga av tankarna på jobb och kunna 
koppla av efter arbetstid. Flera respondenter uppgav att de inte hade några svårigheter 
gällande att koppla bort tankarna från jobbet efter arbetstid. En respondent pratade om vad 
återhämtning innebar för personen enligt följande;  
 
Dels tänker jag att det innebär en psykisk återhämtning, att vissa saker behöver man processa 
med sin partner eller vem det är, om saker man har varit med om på jobbet. För jag tror inte 
bara att man kan stänga av det utan att det gäller att ha personer i ens närhet som man kan 
prata med.  

I citatet ovan beskriver respondenten att personen inte bara kan stänga av vissa upplevelser 
från jobbet utan att respondenten har ett behov av att ventilera vissa saker med sin partner för 
att kunna hantera det. 
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Fritid 
Alla respondenter ansåg att fritiden och privatlivet har en betydande roll för att må bra och 
vara hållbar i arbetet som chef, de uttryckte att fritiden har en stor betydelse för deras 
återhämtning i arbetet. När de pratade om återhämtning påpekade samtliga att återhämtning 
handlar om att vara helt ledig och bortkopplad från arbetet. Samtliga respondenter menade att 
fritiden innebar återhämtning för dem, en beskrev detta på följande sätt;  

Nä, men för mig är det väl liksom att ha en trevlig fritid helt enkelt. Att göra saker som jag 
tycker är kul på fritiden. 

Många av respondenterna pratade om att avkoppling och aktivitet var av stor vikt för att få 
återhämtning. En respondent beskrev hur respondentens privatliv med familjeliv gör att 
personen ges en bra variation av olika saker som bidrar till att personen får återhämtning, 
både genom aktiviteter och avkoppling.  

En annan respondent beskrev hur respondenten helt saknade återhämtning i arbetet och att 
respondenten är i behov av en längre tids ledighet emellanåt för att kunna vila upp sig och 
återhämta sig fullt ut. Respondenten beskrev det som att man får titta på återhämtningen i 
olika steg dels utifrån semestern under sommaren där det blir ett längre avbrott från arbetet 
och respondenten förhoppningsvis får återhämtning. Resterande veckor som respondenten 
arbetar under sommaren beskrev respondenten utifrån mindre tid i möten vilket innebär ett 
lugnare tempo i arbetet, men att det samtidigt kan bli sårbart ifall det händer saker eftersom 
det är få chefer i tjänst under sommaren. Respondenten uppgav att arbetstempot sedan ökade 
drastiskt efter sommaren och att man då var tvungen att hålla andan ett tag och att 
respondenten därefter brukade försöka planera in en veckas semester längre fram där 
respondenten trodde sig behöva ta igen sig igen.  

En annan respondent ansåg också att möjligheterna till återhämtning i själva arbetet inte var 
tillräckliga, respondenten uttryckte det enligt följande;  

Men jag tror ändå att jag alltså (…) på ett privat plan att jag ändå kan se till att skaffa mig 
ledig tid, det gör ju att jag kan återhämta mig. Men sen om jag fick önska så skulle det kanske 
finnas mer tid för återhämtning i själva jobbet alltså, eller mer utrymme för reflektion och 
eftertanke. 

Respondenterna pratade om att ledighet var nödvändig för att orka med arbetet och det 
emellanåt höga arbetstempot. Några av respondenterna uttryckte att arbetet inverkade mycket 
på deras fritid och privatliv på vardagarna eftersom arbetet kunde resultera i långa 
arbetsdagar, därför var ledigheten under helgerna särskilt viktig. Det var då som 
respondenterna uppgav att de fick möjlighet att koppla av och ta igen sig från jobbet. En av 
respondenterna beskrev det som att vardagarna mestadels innebar jobb då respondenten oftast 
inte var hemma från arbetet innan klockan sju eller halv åtta på kvällarna. Några respondenter 
beskrev att de inte hade mycket tid över till fritiden och att göra sådant som de hade velat 
såsom att träna eller träffa vänner, antingen på grund av att de var för trötta efter arbetet eller 
utifrån att de arbetade länge på vardagarna.  

En annan beskrev det så här;  

Men jag tycker det är angeläget att försöka liksom att hålla helgerna fria, det är ju inte alltid 
det går så att säga för det är ju stressande. Nä, det är ju viktigt att ändå försöka se till att ha 
perioder till att återhämta sig och så.  
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DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs 
av första linjens chefer inom socialtjänsten. Intervjuer har gjorts med fem chefer som var 
verksamma inom socialtjänsten i två olika kommuner. Utifrån analysen framkom tre 
övergripande kategorier gällande chefernas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, 
dessa var följande; Arbetsroll, Relationer samt Återhämtning.  
 
Arbetsmiljön är en fråga av stor betydelse eftersom arbetsmiljö på arbetsplatsen påverkar hur 
vi trivs och mår på arbetet. Resultatet visar att cheferna i stort upplever sitt arbete, arbetsroll 
och arbetsplats som positiv men att det finns vissa utmaningar i den psykosociala 
arbetsmiljön. En av utmaningarna i chefernas psykosociala arbetsmiljö har att göra med 
arbetsbelastning och att cheferna har ansvar för många omfattande områden i arbetet att de 
inte hinner med alla arbetsuppgifter. Cheferna i studien beskrev att de saknade tillräckligt med 
tid till personalgruppen och att ägna sig åt verksamhetsutveckling vilket kan tänkas skapa 
stress och känslor av otillräcklighet utifrån rollen som chef. Cheferna uppgav det 
administrativa arbetet som en anledning till detta då det tog mycket tid från chefsuppdraget. 
Några av cheferna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid att vara chefer och ägna sig åt 
ledarskapet som de hade önskat. Vid ohälsosamt hög arbetsbelastning är en följd att chefer 
inte hinner ägna tillräckligt med tid åt varken medarbetare eller utveckling av verksamheten 
(Andersson-Felé 2006).  
 
I intervjumaterialet framkommer också att cheferna saknar stöd med det administrativa 
arbetet. Vissa av cheferna ansvarade även, utöver uppdraget som enhetschef med bland annat 
budget- samt personalansvar, för att ge socialsekreterarna ärendehandledning i det dagliga 
arbetet med klienter. Detta styrks även av Andersson-Felé (2006) som beskriver att det är 
vanligt att chefer som är verksamma i verksamheter för vård och omsorg inte har tillräckliga 
förutsättningar för att kunna sköta uppdraget som chefer och ledare på ett tillfredsställande 
sätt i och med att avdelningarna ofta är präglade av decentralisering samt åtstramningar och 
för att det bland annat saknas tillräckligt med stöd gällande det administrativa arbetet. I många 
fall behöver cheferna därför också engagera sig i verksamhetens dagliga arbete. Detta gör i sin 
tur att chefernas ledarskap åsidosätts framför verksamhetsmål och de behov och önskningar 
som medarbetarna har (Andersson-Felé 2006). I resultatet framkom också att cheferna 
upplever att det administrativa arbetsuppgifterna hade ökat, vilket även stöds av Shanks, 
Lundström & Wiklund (2015) samt Welander, Astvik & Hellgrens (2017) studier.   
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Intervjumaterialet visar att det upplevdes som svårt att finna och upprätthålla en bra balans 
mellan jobb och privatliv som första linjens chef inom socialtjänsten. Cheferna pratade om att 
hitta en balans mellan jobbet och privatlivet för att vara hållbara som chefer och för att orka 
med det emellanåt höga arbetstempot men även för att få mer tid över till den egna fritiden. 
Flera av cheferna önskade och eftersträvade att helt kunna stänga av arbetet efter arbetstid 
men att arbetet ibland krävde att cheferna var tillgängliga även efter arbetstid. Något som 
även möjligtvis skulle kunna tänkas påverka chefernas arbete och komplexiteten att få balans 
mellan privatliv samt jobb, förutom tidsbristen och hög arbetsbelastning, kan hänga ihop med 
de flexibla arbetsvillkoren som ingår i arbetet som chef inom socialtjänsten. Gillberg (2018) 
beskriver att anställda som har flexarbetstid tenderar att arbeta mer än anställda som saknar 
denna flexibilitet i arbetet.  
 
Flera av cheferna i detta intervjumaterial beskrev att de upplevde att det inte fanns några 
uttalade förväntningar gällande hur och när de behöver vara tillgängliga men att det samtidigt 
saknades tydlighet kring tillgängligheten efter arbetstid utifrån att det inte heller fanns några 
öppet uttalade förväntningar, regler eller riktlinjer att förhålla sig till. Det gör därmed att det 
helt och hållet blir upp till den enskilda chefen att förhålla sig till och sätta egna ramar samt 
gränser kring den enskilda arbetstiden och tillgängligheten i arbetet utöver ordinarie arbetstid, 
vilket jag tänker både kan vara en utmaning och att det eventuellt skulle kunna ge upphov till 
upplevelser av att ha förväntningar på sig från andra som egentligen inte existerar. Detta visar 
samband med det Gillberg (2018) beskriver att när det inte är uttalat vilka förväntningar som 
finns avseende anställdas tillgänglighet så kan det tänkas bidra till att anställda arbetar mer än 
vad som krävs. I och med att riktlinjer gällande tillgängligheten för anställda många gånger 
fattas kan det medföra att anställda kan tro sig ha vissa förväntningar på sig i arbetet som de 
egentligen inte har.  
 
Flera av cheferna i denna studie lyfte även sociala normer gällande tillgänglighet och 
övertidsarbete på arbetsplatserna och problematiserade tillgängligheten efter arbetstid hos 
kollegor och verksamhetschefer. Mellner (2018) framhåller att det är av stor vikt att 
arbetsgivare och arbetstagare pratar om och förtydligar vilka egna gränser som anställda har 
sinsemellan jobb och privatliv för att få till uppgörelser som fungerar bra för båda två. Några 
utav cheferna i denna uppsats pratade om att de hade börjat diskutera mer kring normer 
gällande tillgänglighet och övertidsarbete i ledningsgruppen med kollegor och 
verksamhetschef. Jag anser att det är viktigt att cheferna ges möjlighet att prata om 
tillgänglighet och övertidsarbete med både kollegor och verksamhetschefen och att cheferna 
känner att de får stöd från verksamhetschefen. Intervjumaterialet visar att flera chefer 
upplever att det finns en otydlighet gällande vad som förväntas av dem när det gäller 
tillgänglighet och därför anser jag att det är av stor vikt att prata om och tydliggöra vad som 
förväntas av cheferna. Men också att lyfta de normer som finns på ledningsnivå och prata om 
hur den enskilde chefen tänker kring sina gränser gällande privatliv och jobb. I 
intervjumaterialet framkommer det att verksamhetschefernas egna förhållningssätt och 
agerande gällande tillgänglighet och övertidsarbete i rollen som verksamhetschef påverkar 
cheferna under och möjligtvis även deras förhållningssätt och tankar gällande den egna 
tillgängligheten. Detta styrks av Mellner (2018) som lyfter att det är viktigt att arbetsgivare, i 
detta fall verksamhetscheferna, själva har en medvetenhet kring hur de handlar och förhåller 
sig till sitt arbete och liv samt egna gränser men likaså hur de förhåller sig till de gränser som 
arbetstagare har till sitt liv kontra arbete. Självinsikten hos arbetsgivare är avgörande för att 
kunna möjliggöra för granskningar av gränser för alla parter. Enligt Mellner (2018) behöver 
arbetsgivare ge upphov till ett klimat på arbetsplatsen inom vilket människor känner 
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förtroende för varandra och där en öppen och direkt dialog kan skapas. Arbetsgivaren bör 
även ha avstämningsmöten med arbetstagare för att följa upp kring hur gränssättningen 
fungerar för arbetstagaren utifrån hur arbetsuppgifterna och förutsättningarna ser ut inom samt 
utanför arbetsplatsen och hur dessa sammanfaller med personens gränssättning.  
 
I intervjumaterialet framkommer också vikten av återhämtning, cheferna beskrev 
möjligheterna till att få återhämtning under ledigheter medan möjligheterna till återhämtning 
under arbetstid framträdde som små eller helt saknades. Jag anser att det är viktigt att skapa 
fler möjligheter till återhämtning som chef både under och efter arbetstid. Dellve och Eriksson 
(2016) tar upp sådant som cheferna själva kan göra för att skapa bra förhållningssätt kring 
arbetet men också rent organisatoriska åtgärder. De pekar på vikten av att själv ha god insikt 
kring hur balansen mellan vila och arbete ser ut och egna förhållningssätt till arbetsbelastning 
och återhämtning. Några strategier som genom tidigare forskning (Dellve & Eriksson 2016) 
har visat sig positiva för chefers hållbarhet handlar om att som chef inte ge eller ta för mycket 
i relation till andra, kunna förhålla sig till chefsrollen utifrån distans samt att på bästa sätt 
nyttja och öka resurserna både för andra och sig själv utan att för den delen överta andras 
arbete. När det gäller organisatoriska åtgärder så kan det handla om att göra utrymme för att 
kunna reflektera kring arbetet samt tid för omställning från en uppgift till en annan. En chef i 
detta intervjumaterial lyfte likt detta ett behov av tid till att reflektera och förbereda sig inför 
olika moment i arbetet, något som personen upplevde saknades. I intervjumaterialet 
framkommer även att cheferna upplevde sig ha relativt stora möjligheter att kontrollera sin 
tid, detta är något som kan ha stor påverkan på att arbetet inte ska gå ut för mycket över 
privatlivet (Tengelin, Kihlman, Eklöf & Dellve 2011).  
 
Cheferna i detta intervjumaterial pratade om betydelsen av att ha en fritid som ger både 
avkoppling och aktivitet. Intervjumaterialet visar vidare att cheferna till stor del får sin 
återhämtning genom sina relationer både utifrån privatlivet men också på arbetsplatsen från 
framförallt andra kollegor. Detta styrks även av Dellve och Eriksson (2016) som lyfter 
fritidens betydelse för arbetsbelastningen. Tidigare studier visar att stödjande privata 
relationer samt chanser till att koppla av på fritiden hjälper chefer att få balans i arbetet 
(Dellve & Eriksson 2016). Resultatet visar vidare att några av cheferna arbetade länge på 
vardagarna vilket gjorde att det blev lite tid över till annat under vardagarna såsom aktiviteter 
och social gemenskap med andra utanför arbetet. Det ledde också till långa arbetsdagar och 
veckor med färre tillfällen till återhämtning. En chef beskrev hur hen sällan var hemma efter 
jobbet innan klockan 19 eller 19.30 på vardagarna. Detta går att koppla till den ökning av 
arbetsplatsnormer som Mellner (2018) beskriver gällande att anställda förmodas att hela tiden 
finnas uppkopplade och möjliga att nå även efter arbetstid. Detta kan leda till det som några 
av cheferna i detta intervjumaterial beskrev kring förlängda arbetsdagar med mycket arbete 
under veckorna och en spridd uppdelning av arbete vilket skapar problem för anställda i 
balansen av arbete kontra privatliv.  
 
I intervjumaterialet framkom att några av cheferna upplevde brister i stödet från HR, Human 
Resources, att HR inte alltid var till något stöd för cheferna i deras arbete. Detta framkom 
även i den tillsyn av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och 
omsorgsverksamheter som Arbetsmiljöverket (2018) genomförde under perioden 2015 till 
2017. Genom inspektionerna där minst 1300 chefer deltog framkom att en del chefer inte 
ansåg sig få tillräckligt med stöd från HR och att det också kunde vara oklart vad cheferna 
kunde få för stöd. Intervjumaterialet visar även att chefernas arbete till stor del påverkas av 
olika organisationsförändringar inom socialtjänsten, flera av cheferna ansåg att 
omorganisationer var vanligt förekommande och att det tog mycket energi och tid från 
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chefsuppdraget att behöva tänka om och prioritera annorlunda samt arbeta med att försöka få 
med medarbetare i de förändringar som ska genomföras. Detta innebär att cheferna behöver 
ha utvecklat goda förmågor att vara kreativa och anpassningsbara inför både arbetet i sig och 
alla förändringar inom organisationen.  
 
Resultatet visar vidare att det finns många positiva och stödjande faktorer i chefernas 
psykosociala arbetsmiljö. Intervjumaterialet visar att cheferna har medarbetarsamtal samt 
avstämningsträffar med deras chefer och ledningsgruppsmöten med kollegor och chef. Vissa 
av cheferna hade även handledning med sina kollegor. Intervjumaterialet visar att stöd hade 
stor betydelse för chefernas psykosociala arbetsmiljö, cheferna relaterade i första hand detta 
stöd till kollegor och chef men även till medarbetare. Att känna förtroende samt stöd från 
verksamhetschefen var också viktigt. Stödet från medarbetare var också av vikt och 
framförallt att känna att man har medarbetare med sig. Resultatet påvisar att cheferna 
upplevde sig få bra stöd från chef och kollegor men framförallt från kollegor. Det sociala 
stödet för anställda på arbetsplatsen uppmärksammas i tidigare forskning som en resurs av 
stor vikt både för anställdas välbefinnande samt intresse för jobbet (Dellve & Eriksson 2016). 
Dellve, Andreasson och Jutegren (2013) har i sin studie funnit samband mellan det stöd som 
chefer får och deras hållbarhet i rollen som chef. I studien framkom det hur stöd från vänner 
och familj samt chef och kollegor hängde ihop med högre prestationsförmåga och lägre grad 
av stress vilket reducerade risken för överansträngning. Det ledde även till en högre grad av 
energi hos deltagarna i studien. Att ha ett gott samarbete med sina medarbetare visade på 
lägre stressnivåer men också mer energi samt förbättrad prestationsförmåga (Dellve, 
Andreasson & Jutegren 2013).  
 
 
Att få regelbunden handledning i arbetet utgjorde en viktig funktion för cheferna i 
intervjumaterialet för att få stöd i arbetet samt ges möjlighet till att reflektera kring arbetet. I 
resultatet framkommer att det var viktigt för cheferna att arbeta som ett team och att det 
verkar fylla en viktig funktion att känna tillhörighet till andra på arbetsplatsen. Cheferna 
beskrev vikten av att känna sig som en grupp och att känna att man ställer upp för varandra 
när det behövs. Jag tänker att det kan vara av stor vikt att arbeta som ett team för att inte 
känna ensamhet i den annars utsatta och ensamma positionen som cheferna befinner sig i som 
första linjens chefer och att veta att det finns någon att kunna vända sig till och diskutera svåra 
frågor med när det behövs. Det framkom både upplevelser av att känna grupptillhörighet med 
kollegorna och andra upplevelser av att sakna tillhörighet till en grupp på arbetsplatsen. 
Känslan av samhörighet med kollegorna och att arbeta som ett team var något som cheferna 
aktivt skapade tillsammans med sina kollegor och som verkade bidra till att cheferna trivdes 
bättre på sina arbetsplatser.  
 
Det sociala klimatet på arbetsplatsen uppgavs av cheferna i detta intervjumaterial vara av stor 
betydelse och flera av cheferna upplevde sig ha ett positivt, öppet och tillåtande klimat på 
arbetsplatsen och att de trivdes mycket bra med arbetet, kollegor, chef samt medarbetare. 
Relationerna till kollegorna uppmärksammades i högsta grad som betydelsefulla och att 
relationen till kollegor och chef uppgavs bidra till chefernas trivsel på arbetsplatsen. Det var 
även viktigt att ha roligt tillsammans med kollegor, chef och medarbetare samt att göra 
mycket tillsammans med kollegorna. Relationer framstår även som centrala i skapandet av en 
god arbetsmiljö i den systematiska litteraturöversikt som Arbetsmiljöverket (2012) har gjort 
utifrån vad som framkommit inom tidigare forskning om arbetsmiljö, några betydelsefulla 
faktorer som framkom var att arbeta som team, få bekräftelse och ha goda relationer till chef 
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samt kollegor. Men också att det finns ett gott socialt klimat samt dialog men även 
möjligheter till utveckling i arbetet.  
 
Cheferna i intervjumaterialet beskrev hur de upplevde arbetet som stimulerande, utvecklande 
och meningsfullt. Cheferna upplevde vidare att det arbete som de gör tillsammans med sina 
kollegor och medarbetare bidrog till någonting positivt för klienterna och något meningsfullt 
för de själva. I intervjumaterialet framkom även att cheferna upplevde sig ha relativt stora 
möjligheter till att påverka och förändra sitt arbete samt verksamheterna men också till att 
utveckla det sociala arbetet i sig. Möjligheter till att utvecklas är en viktig resurs som påverkar 
anställdas hållbarhet i jobbet (Dellve & Eriksson 2016). Utöver detta påvisar resultatet att 
flera av cheferna upplevde sig vara vid god fysisk samt psykisk hälsa men att de stundtals 
samt emellanåt i perioder kunde känna sig stressade då det var mer att göra på arbetet vilket 
försämrade sömnen för en chef. En av cheferna beskrev fysiska symptom på stress och ohälsa 
i form av ständig trötthet och återkommande huvudvärk.  
 

Resultatdiskussion enligt Krav, kontroll och stöd-modellen 
Kopplat till krav, kontroll och stöd-modellen framkommer att cheferna har höga psykiska 
krav i arbetet både i form av kvantitativa och kvalitativa krav. När det gäller kvantitativa krav 
så har cheferna hög arbetsbelastning och stundtals samt periodvis ett för högt arbetstempo. En 
chef uppgav dock att hen hinner med allt och lite till inom ordinarie arbetstid medan övriga 
beskrev hur de kunde arbeta övertid, hemifrån och en chef hoppade över pauser under 
arbetsdagen för att försöka hinna med arbetet. Detta tyder på brister i den psykosociala 
arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2016a). Flera av cheferna beskrev hur de emellanåt kände sig 
stressade när det var mer att göra på arbetet. Att arbeta som första linjens chef innebär ett 
enormt ansvar för utsatta människors livssituation, många bollar i luften samtidigt och krav 
från flera olika håll (Landstad & Vinberg 2013; Wikström, Arman & Dellve 2013).  
 
Utifrån resultatet tolkas att cheferna i regel har stor kontroll i arbetet. Cheferna uppgav att de 
upplever sig ha stor frihet att styra sin tid och lägga upp arbetet såsom de själva önskar, 
cheferna har också ett jobb som innebär att de har stort beslutsmandat och möjlighet att 
påverka mycket i sitt arbete och verksamheterna. Dock uppgav cheferna att de stor del av sin 
tid behöver sitta i olika former av möten. Däremot har cheferna låg kontroll gällande att 
påverka arbetsmängd och arbetstempo i yrkesrollen.  
 
Intervjumaterialet visar att några chefer upplevde att organisationskrav kunde påverka 
arbetssituationen negativt. En chef uppvisade missnöje och lägre grad av kontroll kopplat till 
omorganisering på grund av besparingskrav inom organisationen vilket i stort påverkade 
personens arbetssituation negativt. Personen kände lägre arbetstrivsel samt glädje kopplat till 
arbetet på grund av detta, personen beskrev också att stämningen på arbetsplatsen påverkades 
av att personens personalgrupp inte kände tillit till den högsta ledningen i och med att de inte 
kände sig lyssnade på utifrån förändringarna. Detta gjorde att personen hamnade mittemellan 
medarbetare och den övre ledningen vilket skulle kunna leda till rollkonflikt. Det visar även 
på en form av ”legitimitets-och värdekonflikt” som kan uppstå i arbetet som chef, när 
resurserna i organisationen inte motsvarar hur det faktiska arbetet ser ut (Dellve & Eriksson 
2016, s. 25) och något som kan tänkas gå emot personens egna värderingar gällande hur 
arbetet ska bedrivas. Studier visar att i organisationer där ekonomi går före allt annat så har 
det medfört att hälsan inom organisationen har försämrats (Dellve & Eriksson 2016). 
Personen uttryckte ensamhet i arbetsrollen och på arbetsplatsen utifrån chefsrollen, detta kan 
visa på en känsla av isolering och i kombination med spänt arbete och bristande stöd blir 
chansen att drabbas av ohälsa desto större.  
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En annan chef uppgav fysiska symptom på ohälsa i form av återkommande huvudvärk samt 
trötthet och avsaknad av energi till att hitta på saker utanför arbetet. Att jobbet kräver mycket 
av personen och att personen inte får tillräckligt med återhämtning mer än vid längre 
semesterperioder. Personen uttryckte maktlöshet kring sin arbetssituation, att det inte går att 
göra så mycket åt och inte kommer att bli särskilt mycket bättre utan att det är på detta sätt 
som arbetet ser ut. Detta visar samband med tidigare forskning vilket framkommer i den 
studie som Landstad och Vinberg (2013) genomförde med tjugo kvinnliga chefer inom bland 
annat vården och socialtjänsten där det primära syftet var att undersöka hur kvinnorna 
upplevde den egna psykosociala arbetsmiljön. Studien visar att respondenterna på grund av 
hög arbetsbelastning hade svårt att få balans mellan arbete och privatliv och att de upplevde 
möjligheterna för att kunna göra något åt arbetssituationen som små, något som även påvisats 
i tidigare studier (Landstad & Vinberg 2013). Chefen i min studie har därmed låg kontroll i 
avseende att förändra sin arbetssituation och arbetsbelastning i arbetet och det kan tänkas att 
den psykiska belastningen ligger på en nivå i linje med en spänd arbetssituation. Detta styrks 
även av Karasek och Theorell (1990) som beskriver trötthet och olika kroppsliga sjukdomar 
som några exempel på den ohälsa som en spänd arbetssituation kan leda till utifrån den 
psykiska belastningen som arbetet innebär.  
 
I resultatet påvisas att majoriteten av cheferna hade högt stöd och framförallt högt emotionellt 
stöd. Alla chefer upplevde att de alltid hade någon kollega att prata med vid behov. 
Emotionellt stöd hjälper till att minska den psykologiska belastningen som arbetet innebär 
(Karasek & Theorell 1990). Bra resurser hjälper anställda att handskas med de krav som 
anställda har på sig (Arbetsmiljöverket 2016a). Intervjumaterialet påvisar att flera av cheferna 
har högt emotionellt stöd genom bra relationer samt känsla av trivsel, samhörighet och 
gemenskap med kollegor och chef samt i vissa fall även med personalgruppen. Det 
framkommer att cheferna har en aktiv arbetssituation med högt ställda krav samt hög kontroll 
i arbetet vilket emellanåt i perioder med högre arbetsbelastning och arbetstempo eller/och 
andra påtryckningar kan tänkas göra att cheferna hamnar i en spänd arbetssituation med 
tillfälligt mindre möjligheter till kontroll i arbetet och högre påfrestningar. Anställda med en 
aktiv arbetssituation har lättare att utveckla goda copingstrategier vilket på så vis ökar 
chefernas förmåga att klara av stress och därmed även på ett hanterbart sätt förhålla sig till 
perioder bestående av en tillfälligt spänd arbetssituation (Theorell 2003). Hur cheferna 
beskriver sitt arbete, som stimulerande, utvecklande och att de hela tiden lär sig nya saker och 
får använda sina förmågor, stämmer överens med Karasek och Theorells (1990) beskrivning 
av det aktiva arbetet som kan bidra till den allra högsta graden av inlärning och utveckling för 
anställda.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att cheferna har en bred, komplex och krävande men 
också på många sätt stimulerande och utvecklande arbetsroll och att de brinner för sitt arbete. 
Det framkommer många positiva faktorer i chefernas upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön kopplat till stöd, samarbete, trivsel samt positiva upplevelser av arbetsrollen. De 
utmaningar som framkommer är framförallt kopplade till arbetsbelastning, tillgänglighet och 
organisationsförändringar kring bland annat hur arbetet är organiserat och otydligheter 
gällande arbetsrollen. Resultatet understryker behovet av återhämtning och vikten av att få 
balans mellan arbete och fritid som viktiga områden som behöver förbättras. Det framkommer 
också upplevelser av att rätt förutsättningar och resurser inte alltid finns för att bedriva arbetet 
vilket kan påverka både inställning kopplat till arbetet och trivseln med arbetet och i 
organisationen. Det är viktigt att cheferna har rätt förutsättningar och resurser i arbetet.  
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Metoddiskussion  
För denna studie har en kvalitativ forskningsdesign kommit att användas. Validitet handlar 
om att försäkra sig om att resultaten i studien är riktiga genom några olika tillvägagångssätt 
(Polit & Beck 2017). I kvalitativa studier är trovärdigheten i studien av största vikt och 
trovärdigheten bidrar till att öka studiens validitet. Det är viktigt att studien utförs på ett 
systematiskt sätt och att forskaren följer de forskningsregler som finns uppsatta (Bryman 
2011). Validitet handlar om att forskaren noga redogör både för hur studien har gått till utifrån 
alla steg men också hur genomförandet av studien och olika beslut har inverkat på studiens 
giltighet (Polit & Beck 2017). Validitet innefattar även redogörelse kring egen förförståelse 
till fenomenet i form av information gällande erfarenhet, utbildning och bakgrund. Creswell 
(2014) beskriver att utförliga och detaljrika skildringar av fenomenet bidrar till att förstärka 
verklighetsförankringen och på så sätt kan öka giltigheten, vilket även bidrar till tillförlitlighet 
i studien. Polit och Beck (2017) menar att styrkan i kvalitativa studier finns i just dessa 
detaljerade och utmärkande skildringarna som är möjliga att få genom denna form av 
forskning. Reliabilitet handlar istället om tillförlitlighet och huruvida resultatet i studien går 
att överföra till andra liknande grupper i samhället.  
 
En kvalitativ forskningsmetod har för denna studie valts då denna har stämt bäst överens med 
studiens syfte och utifrån att jag har velat fördjupa mig i chefernas egna upplevelser och inte 
endast undersöka detta ytligt via kvantitativ metod. För att kunna få ta del av chefernas 
upplevelser och erfarenheter valdes metoden kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har sedan 
analyserats genom en induktiv innehållsanalys. En induktiv ansats ansågs bäst lämpad med 
studiens syfte, en induktiv metod förordas i de fall kunskaper kring aktuellt fenomen är 
bristfälliga eller helt saknas vilket forskningen inom detta område visar (Lauri & Kyngäs 
2005). Gällande förförståelse för ämnet har jag som socionom inte erfarenheter av arbetet som 
första linjens chef men däremot som socialsekreterare inom socialtjänsten. Under tiden för när 
intervjuerna genomfördes var jag själv verksam som socialsekreterare inom socialtjänsten. 
Utifrån detta har jag viss förförståelse i ämnet därmed detta brinnande intresse för frågan, men 
jag har inte några egna erfarenheter kopplade till fenomenet. Av dessa anledningar har jag 
behövt ha medvetenhet kring min förförståelse för att inte låta mig påverkas men jag anser att 
jag har kunnat sätta den åt sidan och vara öppen och mottaglig inför nya tolkningar genom att 
vara följsam, inlyssnande och nyfiken på respondenternas egna erfarenheter och tankar 
kopplade till fenomenet.  

 
Till en början kontaktades fyra verksamhetschefer inom kommunal socialtjänst inom två 
kommuner där verksamhetscheferna blev tillfrågade om genomförandet av studien. De 
urvalskriterier som hade satts för studien var att respondenterna skulle ha socionomutbildning 
och arbeta som första linjens chefer inom socialtjänsten. Jag har valt att inte exkludera chefer 
utifrån vilka enheter de arbetade inom eller avseende hur länge de arbetat som första linjens 
chef eller i nuvarande tjänst. Jag har inte ansett det nödvändigt att begränsa urvalet ytterligare 
både utifrån studiens syfte samt även för att få större variation hos respondenterna. Efter 
kontakten med verksamhetscheferna frågade de sina medarbetare, enhetscheferna, om de var 
intresserade av att delta i studien. Urvalet av respondenter gjordes därmed via 
verksamhetscheferna som kunde välja att fråga alla sina medarbetare eller vissa utvalda. I 
studien användes således ett bekvämlighetsurval av den anledningen att det inte fanns något 
annat sätt att komma i kontakt med respondenterna och till viss del även på grund av studiens 
tidsbegränsning. Min intention var från början att använda ett representativt urval men detta 
var som sagt inte möjligt. Även om ett representativt urval hade varit att föredra för denna 
studie så skulle tillvägagångssättet som respondenterna har fått till sig frågan om att delta i 
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studien, det vill säga att verksamhetscheferna berättade för cheferna om studien och visade 
sitt intresse inför studien, kunna tänkas ha påverkat cheferna intresse för att delta i studien.  
 
Fem respondenter tackade ja till att delta i studien varav dessa hade olika erfarenheter och var 
verksamma inom flera olika enheter inom socialtjänster i två kommuner. Respondenterna var 
både kvinnor och män men majoriteten var kvinnor. Denna studie har således ett litet urval 
om fem respondenter vilket försvårar möjligheterna till att kunna överföra resultatet till andra 
likande grupper. Möjligheten att få ett mer mättat resultat med högre tillförlitlighet hade ökat 
om fler chefer i olika kommuner hade deltagit. Men utifrån att jag har utfört denna studie 
ensam och utifrån den begränsade tidsaspekten för examensarbetet så beslutades att fem 
respondenter fick vara tillräckligt. Det är därför svårt att överföra resultatet till andra grupper. 
 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide med förberedda frågor och jag inledde samtliga 
intervjuer med en öppen fråga. Enligt Brinkmann och Kvale (2015) kan frågor av detta slag 
göra att intervjuaren kommer åt de för respondenten viktigaste perspektiven av fenomenet i 
fråga, detta utifrån att frågan är formulerad så att personen får berätta fritt om sina 
erfarenheter av fenomenet. Jag upplevde att det var till hjälp att ha intervjuguiden under 
intervjutillfällena för att tillförsäkra sig om att studiens viktiga frågeområden kom att belysas 
under intervjuerna. Men jag upplevde samtidigt tidigt att det är viktigt att inte stirra sig blind 
på frågorna utan att försöka vara så följsam som möjligt under intervjuernas gång och försöka 
spinna vidare på det som respondenterna delgav. Jag har viss tidigare erfarenhet gällande att 
intervjua men ingen erfarenhet gällande att intervjua i forskningssammanhang. Till en början 
kände jag att jag hade viss fallenhet kring att emellanåt fastna i egna tankar och fokusera 
mycket på frågorna i intervjuguiden istället för att följa upp vissa ämnen som respondenterna 
pratade om. Men jag upplevde att det gick bättre och var lättare att vara följsam under 
intervjuerna allt efter tiden gick.  
Alla intervjuer spelades in och transkriberades tätt inpå intervjutillfällena då jag har haft 
intervjuerna färskt i minnet. Vid transkribering och framförallt vid analysen av insamlade data 
har materialet lästs igenom många gånger, Polit och Beck (2017) påtalar vikten av 
noggrannhet vid kvalitativa studier. Noggrannhet bidrar till att öka kvaliteten hos studiens 
data, några exempel som Polit och Beck (2017) belyser är att forskaren lyssnar aktivt och 
spelar in samtliga intervjuer och att forskaren sedan kontrollerar det transkriberade materialet. 
I studiens resultat har citat använts i syfte att läsaren ska förstå analysens tolkningar bättre. 
Polit och Beck (2017) menar att det stärker trovärdigheten i den kvalitativa forskningen att 
framställningarna består av klarhet, noggrannhet och struktur kombinerat med en god och 
utförlig redogörelse av citat.  
 
I resultatet återges både citat och kondenserade meningsenheter, alla intervjuer har använts 
och redovisats i sammanställningen av resultatet men direktcitat har valts att inte lämnas ut 
för alla intervjuer. Detta för att skydda två av respondenternas anonymitet i och med en 
händelse som medförde att deras anonymitet inte gått att säkerställa på annat sätt. Därför togs 
beslutet att inte återge exakta citat från dessa intervjutillfällen i syfte att inte någon av 
respondenterna skulle ta skada. I resultatet återges istället kondenserade meningsenheter från 
dessa intervjuer. Det kan anses som en brist för denna studie då inte alla intervjuer gått att 
redovisa direkta citat från men det har inte påverkat analysen i sig utan endast redovisningen 
av citat, dock medförde det lite mer arbete för mig vid redovisningen av resultatet och 
omskrivning av texten. Under studiens gång har jag handletts regelbundet av ansvarig 
handledare vilket har varit till stort stöd när det har funnits frågor och funderingar kring 
studien. Det har även varit extra värdefullt eftersom jag har skrivit uppsatsen ensam och jag 
därför inte har haft någon klasskamrat att diskutera eller bolla frågor kring studien med.  
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SLUTSATSER 
Genom denna uppsats framkommer att respondenterna i denna studie har en komplex och 
krävande arbetsroll och att det är många faktorer som påverkar chefernas psykosociala 
arbetsmiljö. Cheferna arbetar även inom en politiskt styrd organisation med många 
organisationsförändringar såsom omorganisationer och förändrade resurser och direktiv 
uppifrån. Cheferna har ansvar att följa upp och inverka positivt på medarbetares arbetsmiljö 
och har många andra krav på sig i arbetet från olika håll, vilket kan tänkas göra att chefernas 
egen arbetsmiljö inte alltid prioriteras i första hand. Det saknas tillräckligt med forskning som 
fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom socialtjänsten. I 
denna studie framkommer att relationer och stöd var av stor betydelse för studiens 
respondenter. Studien lyfter också respondenternas behov av att få återhämtning samt balans 
mellan privatliv och arbete. Det är viktigt att första linjens chefer har arbetsförhållanden och 
en psykosocial arbetsmiljö som är bra för att må bra och kunna vara hållbara både utanför och 
på arbetet. Det handlar inte endast om hur cheferna förhåller sig, även om detta till viss del 
kan tänkas förbättra deras situation och göra att de hittar balans i arbetet, utan också om hur 
ledningen ovan bryr sig om och förhåller sig till chefernas arbetsmiljö. Men det handlar även 
om att cheferna behöver ha rätt förutsättningar i arbetet och även tillräckliga resurser för att 
bedriva sitt arbete eftersom detta också påverkar deras arbetssituation.  
 
 
 
IMPLIKATIONER 
Den genomförda studien indikerar på betydelsen av;  

• Att förstärka olika forum för stöd och reflektion med chef och kollegor. 
• Att utveckla och förbättra stödet från HR. 
• Att erbjuda chefer handledning för att få möjlighet att reflektera och få stöd i svåra 

frågor tillsammans med chefskollegor och en utomstående handledare.  
• Att chefer erbjuds någon form av stöd med administrativa arbetsuppgifter. 
• Att arbetsmiljön för chefer regelbundet följs upp och utvärderas genom 

avstämningsträffar och medarbetarsamtal etc. Samt att chefer med för hög 
arbetsbelastning erbjuds mer stöd eller åtgärder för att lägga upp arbetet på andra sätt 
vid behov.  

• Att chefer får möjlighet att prata mer om sociala arbetsplatsnormer, övertidsarbete, 
arbete hemifrån, tillgänglighet och förväntningar. Att arbetsrollen tydliggörs och 
pratas om.  
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• Att utveckla samt förbättra möjligheter till återhämtning både i arbetet och efter 
arbetstid. 

• Att utforma och öka möjligheter till samverkan och samarbete chefskollegor emellan 
antingen genom olika former av forum, nätverksträffar eller mer direkt samarbete i 
arbetet exempelvis genom delat ledarskap eller genom samarbete verksamheter 
emellan. Att chefer ges möjlighet att göra saker tillsammans med sina chefskollegor så 
som gemensamma utbildningar och samverkan vid omorganisationer.  

• Att det forskas ytterligare kring chefers psykosociala arbetsmiljö med förslag om att 
undersöka vad cheferna behöver för att må bra och vara hållbara i arbetsrollen. Det 
vore även intressant om förbättringsmöjligheter för både chefer och organisationen 
som sådan studerades.  
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BILAGOR 
 
BILAGA 1 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Information 
Information om syftet kring studien, hur materialet kommer att hanteras, anonymitet, 
frivillighet samt samtycke.  
 
Bakgrund 

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du arbetat som första linjens chef? 
- Hur länge har du arbetat utifrån din nuvarande anställning? 

 
Psykosocial arbetsmiljö 

- Kan du berätta för mig om hur du upplever din arbetssituation? 
- Vad är en bra psykosocial arbetsmiljö för dig? 
- Hur ser du på din psykosociala arbetsmiljö? 

 
Arbetsbelastning 

- Hur upplever du din arbetsbelastning? 
- Vad har du för arbetsuppgifter? Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 
- Hur många medarbetare ansvarar du för? 
- Upplever du att ditt privatliv påverkas av när din arbetsbelastning är hög? Har du till 

exempel svårt att koppla av och släppa tankarna på jobbet när du är ledig? 
- Hur hanterar du situationer med hög arbetsbelastning? 
- Vad innebär ohälsosam arbetsbelastning för dig? 

 
Återhämtning 

- Vad innebär återhämtning för dig?  
- Upplever du att du ges möjlighet till återhämtning på din arbetsplats? Har du 

exempelvis lugna perioder i arbetet och möjligheter till att ta pauser?  
- Vad behöver du för att kunna återhämta dig? 
- Hur upplever du din återhämtning? 

 
 
Tillgänglighet 

- Vilka tider är du tillgänglig antingen fysiskt, via telefon eller e-post? Hur ofta är du 
tillgänglig? 

- Hur ser du på att vara tillgänglig efter arbetstid?  
- Känner du att du har förväntningar på dig om att vara tillgänglig? 
- Vad innebär tillgänglighet för dig? 

 
 
 
 



 

 

Stöd 
- Vad innebär socialt stöd för dig? 
- Hur ser ditt sociala stöd ut på din arbetsplats?  
- I vilka situationer får du stöd? 
- Vilka personer upplever du att du får stöd av?  
- Hur upplever du att samarbetet fungerar med dina chefer, arbetskamrater och 

medarbetare? 
 
Socialt klimat 

- Hur upplever du din trivsel på din arbetsplats? 
- Hur upplever du gemenskapen och stämningen med dina arbetskamrater och 

medarbetare? 
- Hur känner du dig när du är på ditt arbete? 

 
Avslutningsvis 

- Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? Finns det något som vi inte har tagit 
upp som du tycker är viktigt att belysa? 

 
 
Tack för ditt deltagande!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2 
 

 
 
 
Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   
Jag är en socionom som studerar ett magisterprogram inom hållbar organisering och 
hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Som en del i denna 
utbildning gör jag ett examensarbete på magisternivå.  
 
Syfte med detta examensarbete är att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av 
första linjens chefer inom socialtjänsten. Tidigare forskning visar att socialsekreterare inom 
svensk socialtjänst har en krävande arbetssituation, med rapporter om ohälsosam 
arbetsbelastning, arbetsrelaterade sjukdomar och höga sjukskrivningstal. Trots all forskning 
om socialsekreterares arbetsmiljö saknas forskning gällande arbetsmiljön för chefer inom 
socialtjänsten. Med tanke på den kunskapslucka som finns kring arbetsmiljön för chefer så är 
det en fråga som är viktig att undersöka.   
 
Datainsamlingen för detta examensarbete kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer 
som analyseras med kvalitativ metodik (innehållsanalys). Jag önskar komma i kontakt med 
och intervjua chefer med start under mars månad. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt 
och vid ett tillfälle per deltagare. Intervjun beräknas ta 60 minuter och alla intervjuer kommer 
att spelas in samt transkriberas. Intervjuerna kommer att äga rum på en tid samt plats som 
cheferna bestämmer, men det vore önskvärt om intervjuerna kan genomföras under dagtid och 
gärna på chefernas arbetsplats. Kriterier för att få delta i studien är att deltagarna är 
socionomer och arbetar som första linjens chefer inom någon av socialtjänstens enheter. 
Information om studien och studiens syfte kommer att skickas till deltagarna och samtycke till 
deltagande i studien kommer att inhämtas muntligt. Uppgifter som kan leda till att deltagare 
kan tänkas identifieras kommer att raderas och allt datamaterial kommer att hanteras så att 
obehöriga inte kan få tillgång till materialet. När resultatet publiceras så kommer materialet 
att ha avidentifierats så att det inte går att koppla till någon deltagare. Deltagandet i studien är 
frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva redogöra varför.  
 
Om du har några frågor eller vill veta mer så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. 
Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Hälsningar  
 
 
_____________________   
Andrea Flyrin   
E-post: xx-xx   



 

 

Tfn: xx-xx   
 
Handledare: 
Docent/Forskare Leif Sandsjö 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: xx-xx  
Tfn: xx-xx 
 
Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Andrea Flyrin genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

X-stad/2019 

 

 

_______________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  
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Information om examensarbete  
Jag är en student som läser ett magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande 
ledarskap inom vård och omsorg vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i 
Borås. Som en del i denna utbildning gör jag ett examensarbete på avancerad nivå.  
 
Tidigare forskning visar att socialsekreterare inom svensk Socialtjänst har en krävande 
arbetssituation, med rapporter om ohälsosam arbetsbelastning, arbetsrelaterade sjukdomar och 
höga sjukskrivningstal. Trots all forskning om socialsekreterares arbetsmiljö saknas forskning 
gällande arbetsmiljön för chefer inom Socialtjänsten. Med tanke på den kunskapslucka som 
finns kring arbetsmiljön för chefer så är det en fråga som är viktig att undersöka.  
Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs 
av socionomer som arbetar som första linjens chefer inom Socialtjänsten. 
 
Du tillfrågas eftersom jag har fått tillgång till dina uppgifter genom din verksamhetschef som 
har gett godkännande till denna undersökning. Det är Högskolan i Borås som är huvudman för 
detta examensarbete. Med huvudman innebär organisationen som är ansvarig för den aktuella 
studien.  
 

Information kring deltagande 
Datainsamling kommer att genomföras genom semistrukturerade intervjuer och intervjuerna 
kommer att äga rum under våren helst redan i mars. Intervjuerna kommer att ske enskilt och 
vid ett tillfälle per deltagare. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut. Intervjun 
beräknas ta 60 minuter och det är viktigt att den sker i en ostörd miljö, men på en plats och tid 
som du önskar. Ett önskemål är att intervjuerna sker på dagtid om detta är möjligt, och om det 
underlättar för dig kan vi träffas på din arbetsplats.  

Efter att examensarbetet har examinerats kommer detta att finnas tillgängligt i databasen 
DIVA. Vid önskemål kan även Högskolan förse dig med ett exemplar.  



 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och går att avbryta närsomhelst. Du kan välja att inte delta 
eller avbryta ditt deltagande utan förklaring. Om du vill delta i denna studie behöver du lämna 
ett skriftligt samtycke. I det fall du önskar avbryta ditt deltagande så ska du ta kontakt med 
den som är ansvarig för examensarbetet eller handledaren.  

 

Hantering av insamlat material  
Om du väljer att delta i studien så kommer viss basinformation att samlas in om dig såsom 
information om din nuvarande anställning samt personlig information om exempelvis din 
ålder. Information kommer att samlas in både genom ljudupptagning och skriftliga 
anteckningar från intervjun.  

När examensarbetet redovisas så kommer uppgifter, namn samt resultatet att ha avidentifierats 
och inte gå att koppla till dig som person.  

Inga obehöriga kommer att kunna få tillgång till materialet under studiens gång. Uppgifterna 
kan ändock komma att tolkas som allmänna handlingar som kan lämnas ut vid begäran utifrån 
offentlighetsprincipen. När examensarbetet har examinerats så kommer allt datamaterial som 
har inhämtats att förstöras.  

Hantering av uppgifter i studien kommer att ske med förankring i artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås står som ansvarig för personuppgifter. 
Vid deltagande i studien har du rättigheter utifrån dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 
samt 22, dessa handlar bland annat om att du har rätt att få tillgång till dina uppgifter om du 
önskar och likaså att du kan få uppgifterna begränsade, borttagna eller justerade. Om du 
önskar något utav detta ska du höra av dig till handledaren.  

Vid frågor eller synpunkter som har att göra med hur högskolan sköter hanteringen av 
personuppgifterna är du välkommen att ta kontakt med högskolans dataskyddsombud genom 
email dataskydd@hb.se. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen 
med klagomål gällande högskolans hantering av personuppgifter.  

 

Ansvariga för examensarbetet  
Andrea Flyrin                                                                                     Leif Sandsjö 
Student                                                                                               Handledare  
Examensarbete                                                                                   Docent/Forskare 
Tfn: xx-xx                                                                                          Tfn: xx-xx 
E-post: xx-xx                                                                                      E-post: xx-xx 
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Samtycke om deltagande 

Samtycke om deltagande inhämtas skriftligen enligt nedan.  
 
 
 
 
Ifylles av deltagare 
 
Jag intygar att jag har erhållit information om detta examensarbete muntligt samt skriftligt. 
Likaså har tillfälle att ställa frågor funnits. Om jag vill får jag spara en kopia av 
examensarbetets skriftliga information.  
 
Jag samtycker till deltagande i examensarbetet En kvalitativ studie om erfarenheter av den 
psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom Socialtjänsten. Jag samtycker även 
till att uppgifter om mig får insamlas och hanteras såsom delges i ovannämnd information.  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum och ort   
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