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Abstract  
Stress is part of everyday life and in the working conditions of the social 

services in Sweden. Thus each and every person has resources and strategies 

to cope with those stressors that construct the assumption of stress. The aim 

of this study was to understand how persons in leading positions of the LSS 

of Social Services in Kalmar experience and cope with stressors in their 

leadership and organization and to investigate what factors during working 

and non-working hours promote health. Influenced by the theoretical 

approach of Aaron Antonovsky´s Sense of Coherence seven qualitative 

interviews were conducted with persons in leading positions. They were 

asked about stressors, coping strategies, resources and health promoting 

factors that help to cope with stressors. The interviewees stated that stressors 

like unclear role description and heavy workload are among others a major 

part of the role as leader. They also stated that the role as a leader was more 

desirable than being a chief. Coping strategies were found to help control the 

daily stressors. Factors during working and non-working hours which 

promote health were found to be important as a factor to gain energy, 

relaxation and meaningfulness.     

 

Keywords: stressors, Antonovsky, Sense of Coherence, salutogenesis, 

coping, social work, leadership   
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1. Problemformulering 
”Den viktigaste övergripande orsaken till att dö i förtid i Europa.” 

Citatet kommer från FN:s Världshälsoorganisation, WHO, som mycket tydligt pekar ut 

stressen som det största hotet mot hälsan (Währborg 2009:17). Stress har blivit ett ord som 

kanske mer än något annat karaktäriserar det moderna samhället. Effekterna av stressen 

orsakar stort lidande, i värsta fall död, för den enskilde och dennes familj. För den enskildes 

arbetsgivare leder stressen till ekonomiska påfrestningar i form av bl.a. vikariekostnader och 

rehabiliteringsåtgärder. Ovanpå allt innebär stressen en allt tyngre ekonomisk börda för 

samhället i form av kostnader för t.ex. sjukskrivningar.  

 

Någon allmänt vedertagen vetenskaplig definition av stress finns inte. Orsaken är bland annat 

att stress är svår att mäta objektivt. Hur stressen uppfattas är i första hand en individuell 

tolkningsfråga. Stress kan ses som ”[…] vilket som helst stimulus eller påverkan på 

organismen, som resulterar i kroppsliga förändringar” (Währborg 2002:238). Därmed blir 

stress inte orsakad av någon bestämd faktor utan något som är beroende av hur individen 

uppfattar, tolkar och motiveras av den påfrestning hon/han utsätts för (Währborg, 2002:39). 

Det är denna definition som vi håller oss till i vår studie.  

 

Stressorer är stimuli eller situationer som riskerar att utlösa stressresponser (Almén 2007:29). 

Stressorer finns överallt i en människas liv, inte bara i arbetslivet men det är där de är 

vanligast och mest påtagliga. Dagens arbetsliv präglas av en hög arbetstakt och ett högt 

förändringstempo. Vissa arbetsförhållanden innebär en förhöjd risk att drabbas av 

stressrelaterade sjukdomar. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att var femte sysselsatt 

person i Sverige under det senaste året har haft någon form av besvär som de kopplar till 

arbetet (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:4:9). Andelen är något högre för kvinnor (20 

procent) än för män (16 procent) och tjänstemän är mer stressade än arbetare. En stor del av 

dessa besvär kan relateras till stress. Stressen och psykiska påfrestningar är de vanligaste 

orsakerna till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor och den näst vanligaste bland männen 

(Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:4:10). Besvären leder ofta, men långt ifrån alltid, till 

sjukfrånvaro. Det är rimligt att anta att mörkertalet är väsentligt när det gäller stressrelaterade 

besvär. Exempelvis är det inte sällan som folk väljer att ta ut ledighet istället för att sjukskriva 

sig.   
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Stress är till skillnad från vad många tror inget nytt fenomen i människans liv utan har funnits 

genom hela den mänskliga utvecklingen. För forntidsmänniskorna var stressen oftast 

ändamålsenlig och av kortvarig art. Det handlade om att förbereda kroppen för den 

grundläggande mänskliga stressreaktionen kamp eller flykt när en fara hotade. Denna 

stressreaktion lever biologiskt kvar hos den moderna människan, där emellertid stressorerna 

vanligen ser helt annorlunda ut och pågår över längre tid. I värsta fall är stressorerna intensiva 

(Fjästad & Wolvén 2009:61). Exempel på nutida stressorer är chefer, kolleger, 

arbetsuppgifter, trafikanter, familjeförhållanden och hobbyer. I mötet med moderna stressorer 

är det oftast inte rimligt att reagera med kamp eller flykt, vilket innebär att stressreaktionerna 

riskerar att skada människan och leda till sjukdom (Fjästad & Wolvén 2009:61). 

 

Rapporter från Socialstyrelsen (Lägesrapport 2011) visar att antalet individer som söker sig 

till någon sorts psykiatrisk vård i Sverige har ökat under 2000-talet. Det är lätt att förstå att 

denna ökning ställer enorma krav på ekonomiskt tyngda kommuner och landsting. En 

undersökning gjord av SKTF Göteborg om arbetssituationen bland socialarbetare i Göteborgs 

Stads stadsdelsförvaltning samt i Social resursförvaltning (www.sktf.se), visar att 80 procent 

av över 500 respondenter upplever stress dagligen eller någon gång i veckan i sitt arbete. 

Nästan 70 procent anger att de inte vågar vara hemma från jobbet när de är sjuka pga. att 

kollegerna i så fall drabbas av ökad arbetsbelastning.  

 

Vårt perspektiv är att fokusera på enhetschefernas roll inom LSS vid Socialförvaltningen i 

Kalmar. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en 

rättighetslag som bl.a. ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder 

goda levnadsvillkor med målet att kunna leva som andra (www.socialstyrelsen.se). 

Enhetscheferna inom LSS ska, med risk för att själva utsättas för påtaglig och ohälsosam 

stress, dels få den lagstyrda verksamheten att fungera inom en snäv budget, dels stötta 

personalen i hanteringen av den dagliga stressen. Bland socialsekreterarna lider 24 procent av 

kvinnorna av stressrelaterade besvär medan motsvarande siffra bland männen är 19 procent 

(Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:04). Hur hanterar enhetscheferna kraven i denna 

stressbelastade och kravtyngda verksamhet? Vilka processer stödjer en bibehållen hälsa när 

stressorerna är så påtagliga? Är stressorerna odelat negativa eller kan de också vara positiva?   
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Vi har valt att fokusera på stressorerna istället för det mer allmänt hållna begreppet stress. 

Med stressorer får vi ett tydligare operationellt verktyg, som också överensstämmer med 

definitionen att det är individens tolkning av stressorerna som avgör om stressrelaterade 

besvär utvecklas eller inte. För att förstå enhetschefernas upplevelse av stressorerna och deras 

sätt att hantera stressen har vi valt att fokusera på individernas hela livssituation. Vår 

utgångspunkt är att allt som händer i en människas liv påverkar hanteringen av stressorerna.  

 

Vår undersökning har sin teoretiska bas i Aaron Antonovskys uppmärksammade KASAM-

teori (KASAM = Känsla av sammanhang) (Antonovsky 2005:43–44). Antonovsky menade att 

de tre faktorerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i kombination innebär något 

positivt för hälsan och fungerar som ett vaccin mot stress. Vår undersökning har förvisso inte 

syftet att mäta graden av KASAM bland enhetscheferna, men med Antonovskys 

salutogenetiska perspektiv (fokus på det hälsosamma) går det att identifiera och förstå de 

hälsosamma inslagen i en människas liv. Till skillnad från den omfattande patogenetiska 

forskningen (fokus på det ohälsosamma) sätter Antonovsky de hälsofrämjande faktorerna i 

centrum. Han intresserade sig för varför människor kan behålla och till och med förbättra 

hälsan trots att de utsätts för påfrestningar. Antonovsky betonade att arbetslivet har en stor 

inverkan på en människas KASAM. Därför kan KASAM vara en modell för att arbeta med 

hälsofrämjande åtgärder på en arbetsplats.  

 

2. Syfte och frågeställningar     
Vårt syfte är att belysa och analysera hur enhetschefer inom LSS på Socialförvaltningen i 

Kalmar upplever och hanterar stressorerna i chefsrollen och organisationen samt att undersöka 

vilka faktorer under arbetstiden och icke-arbetstiden som främjar hälsa.  

 

För att besvara vårt syfte kommer vi att ha ett holistiskt perspektiv på människan, dvs. för att 

förstå hur man hanterar den arbetsrelaterade stressen behöver vi undersöka hälsofrämjande 

faktorer/aktiviteter i familjelivet och på fritiden. Arbete och fritid hänger ihop, i vår studie 

sorterade under begreppen arbetstid och icke-arbetstid.  

 

Frågeställningar: 

- Vilka är stressorerna i enhetschefsrollen och LSS-organisationen (arbetstiden)? I 

familjelivet/på fritiden (icke-arbetstiden)? 
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- Hur hanterar enhetscheferna stressorerna under arbetstiden och under icke-

arbetstiden? 

- Vilka hälsofrämjande faktorer finns under enhetschefernas arbetstid och icke-

arbetstid? 

 

3. Avgränsningar 
Vi har valt att genomföra studien bland enhetschefer inom LSS på Socialförvaltningen i 

Kalmar. Vissa av de synpunkter och resonemang som enhetscheferna för fram har bäring på 

det mer direkta klientarbetet på nivån under i organisationen likväl som på ledningsarbete på 

den högre nivån. Dessa är emellertid inte av intresse för vår undersökning, eftersom vi har 

koncentrerat oss på mellannivån i organisationen och de specifika förutsättningar som 

enhetschefsrollen verkar i.  
 

Inom ledarskapsforskningen ägnas stort intresse åt att studera chefens betydelse för hälsan på 

arbetsplatsen. Detta perspektiv är inte heller av intresse för vår undersökning. Vi har alltså 

inte ambitionen att bedöma om enhetscheferna är hälsosamma för sina medarbetare eller inte.  

 

4. Fortsatt framställning 
Fortsättningen av denna uppsats är strukturerad på följande sätt:  

I kapitel 5 kommer vi att redogöra för de teorier som vi bygger studien på. Vi presenterar 

huvuddragen i Aaron Antonovskys KASAM-teori, vi resonerar om olika sätt att hantera 

stressorer och kopplar detta till såväl arbetstid som icke-arbetstid. I det här kapitlet finns även 

bl.a. ett avsnitt om skillnaden mellan begreppen chef och ledare. Därefter kommer vi i kapitel 

6 att göra en genomgång av tidigare forskning med relevans för att förstå vårt arbete. Kapitel 

7 beskriver hur vi resonerat kring valet av metod och hur vi ser på uppsatsens tillförlitlighet. I 

detta kapitel förklarar vi även vilka etiska överväganden vi har gjort och hur vi har lagt upp 

arbetet med vår studie. I kapitel 8 presenterar vi våra resultat och integrerat med dessa gör vi 

en löpande analys. Slutligen för vi i kapitel 9 en diskussion utifrån vad vi har kommit fram 

till.   
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I problemformuleringen motiverade vi vår användning av Aaron Antonovskys KASAM-teori 

med att vi vill ha ett salutogent perspektiv i denna studie. Perspektivet är att det är de 

hälsofrämjande aspekterna i en människas liv som möjliggör hanteringen av stressorerna, 

både under arbetstiden och under icke-arbetstiden. I det här kapitlet beskriver vi grunddragen 

i KASAM-teorin. Vi kommer även att presentera begreppet coping genom Lazarus och 

Folkman (1984) där emotionsfokuserad och problemfokuserad coping förklaras. Vidare 

förevisas sömnens och återhämtningens betydelse för hälsan och hur fysisk aktivitet fungerar 

som en buffert mot stressorerna.  Kapitlet innehåller även en förklaring av de teoretiska 

skillnaderna mellan begreppen chef och ledare. Det komplicerade begreppet roll ges en 

förklaring och en del av kapitlet handlar om de dilemman som uppkommer i rollen som 

mellanchef. Vi ger ett perspektiv på hur man kan studera arbetstillfredsställelse och 

avslutningsvis beskrivs Karasek & Theorells (2009) krav-kontrollmodell.  

 

Rollen som enhetschef och mötet med stressorer är så mångfacetterat att många teoretiska 

infallsvinklar är nödvändiga för att kunna göra en studie som denna.  

 

5.1 Hälsa 

Nyckelbegreppet i denna studie är hälsa. Den allmänt vedertagna definitionen av hälsa är 

fastslagen av WHO, Världshälsoorganisationen, 1946:  

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.”  

(Översatt till svenska från http://www.who.int/about/definition/en/print.html).   

 

Med denna definition kan man förstå hälsa utifrån andra perspektiv än enbart om man är 

uppenbart sjuk eller inte. Hälsa handlar heller inte bara om det kroppsliga (somatiken), utan 

även om psykiska och sociala faktorer. WHO:s definition av hälsa har onekligen ett holistiskt 

perspektiv. Samtidigt kan definitionen kritiseras, främst för ordet ”fullständigt”. Med det 

ordet inkluderat kan man fråga sig om det överhuvudtaget har funnits, finns eller kommer att 

finnas någon människa som har hälsan i behåll? Är definitionen verkligen praktiskt användbar 

eller är den resultatet av en internationell kompromiss? Förutsättningen för att kunna använda 

definitionen är möjligen att den inte tolkas alltför bokstavligt utan ses som visionär där ordet 
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”fullständigt” anger en färdriktning mot ett långsiktigt mål. Man får heller inte glömma att 

hälsa aldrig är ett statiskt tillstånd utan i högsta grad något dynamiskt.  

 

5.2 Det salutogena perspektivet 

Aaron Antonovsky (1923-1994) föddes i USA, men emigrerade vid 37 års ålder till Israel där 

han arbetade som professor i medicinsk sociologi vid universitetet i Jerusalem-Hadassah. 

Hans mest kända bok är Hälsans mysterium, som ursprungligen utgavs 1987 (Antonovsky 

2005:12–13).  

 

Antonovskys forskning ledde fram till det salutogena perspektivet och KASAM-teorin. Istället 

för att klassificera människor som friska eller sjuka och söka svaren på varför sjukdomar 

uppkommer, dvs. patogenes, intresserade sig Antonovsky för vilka faktorer som bidrar till 

hälsa, salutogenes (Antonovsky 2005:39).  Antonovsky ville undersöka vad det är som gör att 

vissa människor kan gå starka ur kraftigt stressfulla upplevelser i livet, medan andra inte 

lyckas hantera de stressorer som de möts av. Han uppmärksammade t.ex. att individer som 

genomlevt koncentrationslägren under andra världskriget kunde leva vidare och utvecklas 

trots de hemskheter de upplevt. Det salutogena perspektivet fokuserar ”på det som främjar 

mognad och utveckling hos individer, familjer, grupper och nätverk” (Gassne 2008:15).  

 

Det salutogena perspektivet följer en holistisk syn på hur vi hanterar stressorer där 

salutogenes ses som ett ”[…] övergripande förhållningssätt till livets skiftande skeden, sorger 

och glädjeämnen” (Gassne 2008:20). Antonovskys tanke var att ta reda på var individer 

befinner sig på kontinuumet (se följande bild!) hälsa-ohälsa. Med Antonovskys salutogena 

perspektiv hänger begreppen hälsa och ohälsa samman och rörelsen mellan ytterligheterna är 

kontinuerligt pågående. Motsatsen är det mer traditionella patogena perspektivet. Med detta 

synsätt är förhållandet mellan hälsa och ohälsa dikotomiskt, dvs. begreppen är ömsesidigt 

uteslutande och samverkar inte.  

 

 
Enkel illustration av Aaron Antonovskys kontinuum.  

Bild från: www.salutogenes.com, sökdatum: 110419 
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Vad Antonovsky menar är att en individ genom livet är i ständig rörelse på detta kontinuum 

och utgångspunkten är att undersöka var han/hon befinner sig vid en given tidpunkt 

(Antonovsky 2005:27–41). Salutogenes är att ”[…] tänka i termer av faktorer som främjar en 

rörelse mot den friska polen i kontinuumet” (Antonovsky 2005:31).  

 

5.3 Stressorn 

En viktig faktor i detta sammanhang är stressorn. Vi har tidigare definierat stressorn som en 

stimulus eller en situation som riskerar att utlösa stressresponser (Almén 2007:29). Enklare 

uttryckt blir stressorn synonym med påfrestning/hot eller stressframkallande orsak. Stressorn 

är alltså det som utmanar individens hälsa.  

 

Antonovsky med sitt salutogena perspektiv definierar stressorn ”[…] som någonting som för 

in entropi i systemet – dvs. en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- 

eller överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande” (Antonovsky 2005:57). Medan 

det patogena perspektivet undantagslöst ser stressorn som något som leder till sjukdom om 

den inte begränsas eller motverkas genom en buffert, menar Aaron Antonovsky att stressorn 

inte enbart är av ondo. Stressorn kan även främja hälsa förutsatt att personen kan anpassa sig 

efter de krav som stressorn utlöser (Antonovsky 2005:33). Avgörande för om stressorerna är 

hälsosamma eller inte är hur vi hanterar dem. Att möta en stressor kan ses som en positiv 

utmaning. Stressorerna utlöser ett spänningstillstånd, som måste hanteras (Gassne 2008:21). 

Det viktiga, menar Antonovsky, är att se på stressorerna som närvarande och på deras 

eventuella hälsofrämjande effekter (Antonovsky 2005:39).  

 

Antonovsky delar in stressorer i tre olika typer (Antonovsky 2005:58–59).  

 

 Kroniska stressorer definierar Antonovsky som permanenta och de påverkar oss under 

en stor del av livet. Det kan exempelvis vara sjukdomar, barnlöshet och mobbning.  

 Livshändelsestressorer är sådana som kan sägas höra livet till och drabbar i olika grad 

de flesta av oss vid en specifik tidpunkt, t.ex. avsked från jobbet, skilsmässa eller en 

anhörigs död.  

 Dagliga förtretligheter är sådana som vi alla hamnar i och som ensamma inte har 

någon större betydelse för hälsan och stressnivån hos individen. Här handlar det t.ex. 
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om hushållsbestyr, förolämpningar, tillfälliga konflikter och om att kugga på 

uppkörningen för körkort.  

 

5.4 KASAM 

Utifrån det salutogena perspektivet formade Antonovsky begreppet KASAM, känsla av 

sammanhang. Hans egen definition av begreppet lyder så här (Antonovsky 2005:46):  

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” 

 

Enligt Antonovsky är KASAM en mycket viktig faktor bakom individens upprätthållande av 

en position på kontinuumet hälsa – ohälsa och rörelsen mot den friska polen. KASAM gör det 

möjligt att förstå hur individer möter stressorer på olika sätt och möjliggör den typiskt 

salutogena frågan: Vilka faktorer främjar hälsa?  

 

KASAM består av tre delkomponenter:  

 

 Begriplighet innefattar individens förmåga att förstå inre och yttre stimuli och skapa 

förutsägbarhet, det vill säga att kunna ordna sin omgivning i kontrast till kaos. Det är 

individens förmåga att bedöma sin verklighet, ”[…] i vilken utsträckning man 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är 

ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig […]” (Antonovsky 2005:44).  

 Meningsfullhet är en motivationskomponent som fokuserar på individens möjligheter 

att känna engagemang och betydelse. Meningsfullhet fokuserar på den känslomässiga 

aspekten i en individs liv, på att vara delaktig ”[…] som medverkande i de processer 

som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter” (Antonovsky 2005:45). 

Meningsfullhet syftar på det som är emotionellt viktigt, inte bara kognitivt som 

begriplighet (Antonovsky 2005:42–47). 
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 Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever att både inre och yttre 

resurser står till förfogande för att möta de krav som utlöses av stressorerna. Dessa 

resurser kan finnas hos individen själv (egenkontroll) eller vara tillgängliga hos 

omgivningen. Omgivningen är i det här fallet ett mycket vitt begrepp. Tron på Gud 

kan vara en resurs i omgivningen som bidrar till hanterbarhet förutsatt att individen 

själv litar på det. Med hanterbara resurser upplever människor sig som aktörer och inte 

som offer (Antonovsky 2005:45).   

 

Antonovsky menar att dessa tre komponenter är oupplösligt sammanflätade. De kan teoretiskt 

studeras som enskilda, men på det kontinuum som utgör KASAM skapar de tillsammans 

förutsättningarna för att förstå en individs position mellan ohälsa och hälsa. Begriplighet och 

meningsfullhet är emellertid viktigast för att inneha en stark KASAM, medan hanterbarhet i 

mångt och mycket är beroende av övriga två komponenter för att bidra till ett starkt eller svagt 

KASAM (Antonovsky 2005:47–50).  

 

För att förstå detta vidare kan två ytterligheter användas, en individ med starkt respektive 

svagt KASAM. Det ska poängteras att båda är relativa, eller med Antonovskys ord ”[…]ett 

enkelt sätt att säga att ju högre grad av KASAM man har, desto troligare är det att…” 

(Antonovsky 2005:198). En individ med starkt KASAM ”söker en balans mellan regler och 

strategier, mellan lagrad och potentiell information” (Antonovsky 2005:56) samt har en ”[…] 

tillförsikt att den nya informationen skall kunna göras begriplig” (Antonovsky 2005:56). 

Individen med ett starkt KASAM kan förstå de händelser/stressorer som påverkar dess 

verklighet och känner att det finns resurser för att hantera dem samt finner det meningsfullt att 

investera tid och energi. Det handlar om en flexibilitet i valet av resurser gentemot 

stressorerna. Den som har starkt KASAM och som lever med en/flera kroniska stressorer tar 

en dag i sänder och anpassar vardagen efter det aktuella måendet. Om KASAM är starkt 

reagerar individen förvisso med känslor inför livshändelsestressorer, men försöker också ta 

tag i problemet och lösa det. 

 

Omvänt gäller att en person med svagt KASAM, saknar exempelvis förmågan att göra 

stressorer begripliga eller finner det föga meningsfullt att investera energi. Den som har svagt 

KASAM reagerar med uppgivenhet eller frustration inför kroniska stressorer och känner 

troligen en passiviserande ångest inför livshändelsestressorer. Dit kan 
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organisationsförändringar räknas. Med svagt KASAM kan en organisationsförändring bidra 

till ökad stress och leda till depression (Feldt et al. 2000:471). Individer med svagt KASAM 

kommer att uppfatta en stressor som ”[…] en livserfarenhet kännetecknad av bristande 

entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande” 

(Antonovsky 2005:58). 

 

Tilläggas kan att hanteringen av den typ av stressorer som Antonovsky kallar för dagliga 

förtretligheter inte beror så mycket på KASAM-nivå. Om det kommer en strid ström av 

dagliga förtretligheter, kan dessa snarare sorteras in under kroniska stressorer eller 

livshändelsestressorer (Antonovsky 2005:59–60).    

 

KASAM byggs upp i mötet med stressorer när dessa stressorer med tiden blir begripliga, 

hanterbara och meningsfulla (Gassne 2008:22). Om vi lär oss att hantera livets stressorer, blir 

vår verklighet mer begriplig, hanterbar och meningsfull. KASAM blir starkare.  

 

5.5 Coping 

” […] den bästa copingen är den som förändrar relationen mellan individen och miljön till det 

bättre” (Lazarus & Folkman 1984:138). Citatet beskriver coping som ett samspel mellan 

individen och den miljö denne befinner sig i som leder till en positiv förändring. Coping kan 

med andra ord ses som en process som syftar till att hantera stress.  

 

I det dagliga livet möter människor situationer som de måste förhålla sig till och finna sätt att 

hantera, i synnerhet om situationerna upplevs som stressande. Detta är coping och innebär en 

kognitiv och beteendemässig ansträngning för att hantera inre eller yttre krav. Coping är en 

ständig anpassning gentemot förändringen mellan individ och miljö med en omvärdering om 

vad som händer och ska göras (Lazarus & Folkman 1984:141–143).  

 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver två former av coping i sina teoretiska resonemang. 

Den första, den emotionsfokuserade formen av coping, beskrivs som en omvärdering. Ett hot 

förminskas genom att ändra situationens känslomässiga mening. Följaktligen sker det inte 

någon faktiskt förändring av situationen (Lazarus & Folkman 1984:150). Dock så behöver 

emotionell coping inte innebära en omvärdering. Att tillfälligt distansera sig från eller fly 

undan ett faktiskt problem, t.ex. genom att aktivera sig fysiskt, söka emotionellt stöd, 
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meditera eller få utlopp för aggression, kan eventuellt leda till en omvärdering av situationen 

(Lazarus & Folkman 1984:151). Den emotionsfokuserade formen av coping kan leda till en 

form av självbedrägeri. En person kan använda denna form av coping som ett sätt att behålla 

“[…] hopp och optimism, att förneka både fakta och innebörd, att vägra erkänna det värsta, att 

agera som att vad som hände inte spelade någon roll, och så vidare” (Lazarus & Folkman 

1984:151). 

 

Den andra formen av coping, den problemfokuserade, inriktar sig på att lösa problem som 

uppstår. Den” […] är ofta inriktad på att definiera problemet, hitta alternativa lösningar, 

värdera alternativ i termer av kostnader och övertygelse, välja bland dem och agera” (Lazarus 

& Folkman 1984:152). En analytisk och objektiv process som är fokuserad på den miljö som 

personen befinner sig i, samtidigt som den även kan lägga fokus inåt. Fokuseringen inåt är en 

kognitiv omvärdering som är problemfokuserad då det sker en utveckling av nya beteenden, 

Individen lär sig nya förmågor och procedurer, hittar alternativa kanaler för tillfredställelse 

eller skiftar nivån av strävan i livet (Lazarus & Folkman 1984:152). Denna form av coping är 

situationsbetonad och det är viktigt att se i vilket sammanhang copingen sker. Beroende på 

vem du frågar, exempelvis avhängigt vilket yrke personen har, kommer arbetsuppgifter, 

resurser och stressorer att skifta och därmed kommer copingstrategierna att se olika ut 

(Lazarus & Folkman 1984:153).        

 

Att hantera stress, det vill säga att använda sina copingstrategier, innefattar även de resurser 

som finns till hands. Lazarus och Folkman (1984:157–164) definierar några centrala 

copingresurser ur den myriad av resurser som en person kan tänkas använda. De som kan 

relateras till personliga egenskaper rör bland annat fysisk hälsa och energi. Författarna menar 

att en individ som är trött, sjuk eller försvagad på annat vis har mindre energi att lägga på 

coping än en person som är frisk och robust. Detta behöver inte vara självklart för varje 

person, men det underlättar mötet med stressorer (Lazarus & Folkman 1984:159). Författarna 

fortsätter med att beskriva positiv tro som en viktig psykologisk resurs. Det handlar om hopp 

och tro att resultat är möjliga att kontrollera, att personen har makten att påverka resultaten, 

att något program (t.ex. en behandling) är effektivt, en positiv tro på rättvisa, fri vilja eller 

Gud (Lazarus & Folkman 1984:159–162).  
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En annan resurs är den enskildes möjligheter att hitta lösningar. Denna resurs inbegriper 

förmågan att hitta information, analysera situationer, finna och välja rätt handling och utföra 

denna handling (Lazarus & Folkman 1984:162). Dessa förmågor kan även ses i ett större 

perspektiv som att hantera moraliska konflikter, rollkonflikter, äktenskapskonflikter och 

otydligheter. Förmågorna dras från andra resurser, som exempelvis individens kunskaper, 

kognitiva och intellektuella förmågor att kunna använda dessa kunskaper och självkontroll 

(Lazarus & Folkman 1984:163).  

 

5.6 Sömn och återhämtning 

En god nattsömn är en av de starkaste faktorerna bakom en god hälsa. Sömnen är den 

viktigaste delen av all återhämtning hos människan. I de flesta fall av stressrelaterad ohälsa 

har sömnkvaliteten försämrats och riskerna för ohälsa infinner sig redan vid ett tidigt stadium 

av sämre sömn. Däremot vet inte forskarna vad som kommer först, sömnstörningen eller 

stressen (Währborg 2009:108). Man vet dock att sömnbrist förstärker stressens negativa 

effekter (Åkerstedt 2009:88). 

 

Den moderna människan sover både kortare och sämre än sina förfäder. Försämringen gäller 

främst kvinnor, som i alla åldersgrupper har mer sömnbesvär än män. Mest sömnbesvär har 

kvinnliga högre tjänstemän (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:04). C:a 7 procent av alla 

kvinnor får enligt Apotekets statistik recept på sömnmedel, medan motsvarande siffra för män 

är 4 procent (Åkerstedt 2009:83). Genomsnittlig sömntid är numera strax under sju timmar, 

vilket är två till tre timmar kortare än i slutet av 1800-talet. Sömnmätningar har visat att det 

främst är oro för morgondagen som gör sömnkvaliteten sämre. För den som sover dåligt är det 

stor risk att hamna i en ond cirkel; sämre sömn leder till stressfysiologiska reaktioner, som 

riskerar att bli ohälsosamma (Währborg 2009:109). 

 

De flesta människor behöver sova minst sju till åtta timmar per natt, även om det periodvis 

kan räcka med mindre. För den som är drabbad av stressrelaterad ohälsa är det vanligast att ha 

problem med insomningen (kliniskt kriterium: > 45 minuter), men även täta uppvaknanden 

(kliniskt kriterium: > fem gånger per natt och vidhäftat svårigheter att somna om), kraftiga 

mardrömmar och för tidigt morgonuppvaknande (kliniskt kriterium: > 60 minuter för tidigt) 

hör till problembilden. Sömnstörningar kan leda till en rad ohälsosamma symptom där 

depression är den klart mest framträdande (Åkerstedt 2009:83–85). Andra vanliga negativa 
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konsekvenser av sömnstörningar är kronisk trötthetskänsla, frusenhet, energibrist, 

humörsvängningar, ångest, koncentrationsproblem och försämrat minne (Währborg 

2009:110).  

 

I sammanhanget bör nämnas att stressiga arbetsförhållanden ofta leder till att arbetsdagarna 

förlängs. Ett lika vanligt som olycklig val i dagens arbetsliv är att förlänga vissa arbetsdagar, 

med följden att dygnsvilan kanske bara blir åtta timmar, för att senare kunna ta längre 

sammanhängande ledigheter. Detta riskerar att leda till kraftigt ökad trötthet och utvecklande 

av missnöje med arbetstiden, eftersom återhämtningstiden förlängs vid en sådan arbetsrytm. 

Att kunna vara ledig, t.ex. genom semester, visar sig i studier som väntat ha positiva 

återhämtningseffekter (Åkerstedt 2009:88–91, 95). 

 

5.7 Fysisk aktivitet – en buffert mot stressorer 

Fysisk aktivitet är en viktig hälsofrämjande faktor och fungerar som en buffert mot stressorer. 

Människan är i grunden en varelse som mår bra av att vara i rörelse. Motion har en påtagligt 

hälsosam effekt på hjärta, lungor, muskler, skelett, nervsystem och många andra delar av 

kroppen. Det stillasittande liv som utmärker dagens samhälle riskerar att leda till ohälsa 

(Währborg 2009:356–357). 

 

Fysiskt aktiva personer hanterar stressorer bättre än inaktiva. När kroppen är van att 

ansträngas fysiskt möjliggör detta att kroppen kan hantera påfrestningar, fysiska som 

psykiska, från andra håll i vardagen (Währborg 2009:356–357). Träningen förbättrar 

blodtryck och hjärtfrekvens, vilket gör att kroppen är bättre anpassad för olika påfrestningar 

(Währborg 2009:357–358). Träning kan därmed ses som en buffert mot stress. Symptom på 

stress, exempelvis ökat blodtryck, kan motverkas med den fysiska aktiviteten då hjärtat tränas 

för att tåla påfrestningar och också lättare kan gå ner i viloläge (Währborg 2009:259). 

 

5.8 Chef eller ledare – vad är skillnaden? 

Begreppen chef och ledare är definitionsmässigt inte synonyma, även om det i praktiken finns 

en benägenhet att oreflekterat använda dem på just det sättet. Därmed inte sagt att forskningen 

är helt enig om vad begreppen står för. I synnerhet när det gäller ledare råder 

definitionsmässig splittring. Begreppet ledare kan syfta på en process, ett beteende, en 

relation, en effekt, en roll och skilda egenskaper. Chef är den som förväntas fungera som 
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ledare, men kan även ha andra uppgifter som exempelvis professionell expert inom sitt 

sakområde. Chef syftar vanligen på en mer bestämd och administrativt formell position där 

makten över andra personer i organisationen betonas. Huruvida den positionen innebär att 

chefen fungerar som ledare är en annan sak (Hagström 1990:11–11). En annan diskrepans 

mellan chef och ledare kan vara att ledare gör rätt saker, medan chefer gör saker på rätt sätt 

(Tyrstrup 2005:49). 

 

Rollen som ledare kan utövas på olika sätt. Wolmesjö (2005:236) talar om att ledarskapets 

dilemma handlar om brytningen mellan olika perspektiv på ledarskap. Perspektiven är 

influerade av 1990-talets resursåtstramning och allt starkare marknadsorientering inom den 

offentliga sektorn. Utvecklingen har syftat till att begränsa det självständiga beslutsfattandet 

på lägre nivå i organisationerna. Möjligheten för de anställda att följa egna idéer om hur 

arbetet ska göras har minskat genom att man från ledningshåll tydligare har börjat betona 

gemensamma mål, värderingar och visioner. Detta har även påverkat ledarskapet. 

Effektivitetsperspektivet har satts i centrum och styrningen av de anställdas beteende har 

prioriterats. Kravet på effektivitet har begränsat möjligheterna för ledarna att coacha, peppa 

och handleda sin personal. Samtidigt påverkar ledarstilen i hög grad gruppens möjlighet att 

fungera effektivt (Wolmesjö 2005:237–240). Kommunikationsperspektivet i ledarrollen 

handlar om att kunna lyssna, vara lyhörd, kunna förmedla mål, vara aktivt kommunicerande, 

vinna respekt och vara en god förebild i bemötandet. Denna typ av ledarskap blir svårare att 

utöva när antalet medarbetare har ökat och arbetsgrupperna har blivit geografiskt mer 

utspridda. Möjligheten till informella möten och relationsbyggande kommunikation riskerar 

att minska, men gör det inte per automatik. Ledaren och medarbetarna kan själva hitta sätt att 

ändra kommunikationsformerna för att kompensera för de problem som uppstår (Wolmesjö 

2005:240–242).  

 

5.9 Roll 

Viktigt i detta sammanhang är att definiera vad som menas med roll, då detta är ett begrepp 

som används i denna studie i samband med att vara enhetschef. Roll kan syfta på ”i förväg 

fastställda handlingsmönster som rullas upp under ett framträdande och som kan läggas fram 

eller spelas upp också vid andra tillfällen” (Goffman 2009:23). Rollen som enhetschef 

innefattar en uppsättning egenskaper och förväntningar som i det dagliga arbetet blir en 

integrerad del i enhetschefsrollen. Att vara enhetschef innebär, med Goffmans perspektiv, att 



 

 

 

    20 (56) 
 

dagligen framträda på olika nivåer i organisationen, inte minst i mötet med de egna 

medarbetarna.   

 

5.10 Mellanchefens dilemma 

Våra intervjupersoner är enhetschefer inom LSS. Intervjupersonerna befinner sig alltså 

hierarkiskt på mellannivå inom Socialförvaltningen. Nedåt i hierarkin finns brukarna och 

medarbetarna, uppåt finns verksamhetschefen och förvaltningsledningen, ytterst ledd av 

socialchefen och politikerna. Att vara chef på mellannivå kan beskrivas som ett komplext 

dilemma. Å ena sidan är rollen styrd av avtal, regler och lagar, å andra sidan måste 

mellanchefen ge akt på de mänskliga relationerna i arbetslaget och i organisationen (Lindgren, 

2007:29). Rollen som mellanchef innebär att varje dag finnas tillgänglig och att kunna fatta 

beslut i både små och stora frågor. Det är att jämföra med en skådespelare som ständigt är på 

scenen i huvudrollen, utan pauser och möjligheter att gå in bakom kulisserna. Detta kan leda 

till en slags åtgärdsstress, som är direkt kopplad till nerifrån och uppifrån ställda krav. Denna 

åtgärdsstress riskerar att leda till brist på reflektion, som i sin tur riskerar att leda till brist på 

strategiska perspektiv på verksamheten. Mellanchefer upplever ofta att de kastas in i en värld 

som inte prioriterar eftertanke och som det är svårt att vara förberedd på. I denna värld styrs 

utövandet av ledarskap påtagligt av normativa krafter, som definierar vad som är rätt och inte 

rätt i en viss situation. Normerna finns sällan nedtecknade och lyfts inte för diskussion, utan 

tas för mer eller mindre givna (Lindgren, 2007:31–32). 

 

5.11 Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse visar sig vara ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp. Att dess 

motsats, arbetsotillfredsställelse, ses som ett negativt tillstånd kan nog de flesta skriva under 

på. Men ska arbetstillfredsställelse ses som ett uttryck för ett positivt eller neutralt tillstånd? 

 

Undersökningar av vilken arbetstillfredsställelse människor upplever kan göras ur två 

infallsvinklar. Antingen ställer man enbart frågor kopplade till den specifika arbetsmiljön, 

eller väger man även in faktorer som har med livet i stort att göra. Månsson (2006:37) menar 

att arbetstillfredsställelse å ena sidan kan omfatta den sammantagna värderingen av positiva 

och negativa delar av arbetsmiljön, å andra sidan kan vara en total sammanvägning av 

livserfarenheter, den rådande livssituationen och arbetsmiljön. Undersökningar visar att 

merparten av alla yrkesarbetande säger sig vara nöjda med arbetet, även om de samtidigt 
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uttrycker missnöje med vissa delar av verksamheten på arbetsplatsen. Det tycks vara så att det 

ibland uppfattas som mycket besvärligt att byta arbete, även om det finns vissa skäl att göra 

det. I synnerhet personer som har varit länge på en arbetsplats kan ha anpassat sin 

livssituation efter arbetet och detta kan bli en barriär som motverkar ambitionen att röra på 

sig. Dessutom kan det vara svårt att erkänna att man inte trivs på jobbet eller uppfattas som 

svårt/omöjligt att få anställning någon annanstans (Månsson 2006:37).  

 

Månsson (2006:39) pekar på flera hälsofrämjande faktorer som leder till 

arbetstillfredsställelse: delaktighet i beslut, tilldelat ansvar, stimulerande och varierande 

arbetsuppgifter, ett gott ledarskap där personalens resurser tas tillvara på optimalt sätt, klart 

definierade mål och samstämmighet mellan ledningen och den anställde om innehållet i 

yrkesrollen. Även en viss stabilitet i personalomsättningen inom organisationen påtalas.  

 

Valet av copingstrategi bidrar i hög grad till upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Att inte ta 

tag i eller försöka lösa ett problem utan istället fokusera på att bortse från problemet eller 

grubbla på olika lösningar tenderar att på sikt minska arbetstillfredsställelsen. Att lära sig att 

leva med ett problem och att inte ta kontakt med någon i omgivningen för att söka stöd är 

sällan framgångsrikt. Detta gäller både män och kvinnor, även om kvinnor i allmänhet har 

lättare för att söka stöd medan män försöker komma på en egen strategi för att lösa problemet 

(Månsson 2006:50–51).  

 

5.12 Krav-kontrollmodellen 

Människan har ett behov av att kunna utöva kontroll över sin egen situation så att inte 

omgivningen tar befälet. Utövande av kontroll kan definieras som att ”[…] ta kommando över 

de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer som 

man kan ställas inför” (Theorell 2009:16). Risken med att inte kunna utöva kontroll är att bli 

sårad. Karasek & Theorells krav-kontrollmodell (se följande bild!), utvecklad från 

Antonovskys teorier, handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheterna till 

beslutsutrymme och stöd runt människan.  Modellen beskriver fyra extremsituationer där den 

eftersträvansvärda positionen finns uppe i vänstra hörnet och rutan ”Avspänd”. God 

arbetstillfredsställelse, och därmed minskad risk för stressrelaterad psykisk ohälsa, inträffar 

när arbetskraven inte är extremt höga utan är i paritet med kontrollen (beslutsutrymmet) man 

har i arbetet. Arbetstakten är rimlig och möjligheterna att lägga upp arbetet själv är goda. 



 

 

 

    22 (56) 
 

Viktiga hälsofrämjande faktorer är enligt den här modellen stöd av och samarbete med 

kolleger samt bekräftelse från omgivningen (Theorell 2009:17).  

 

 

Karasek & Theorells Krav-kontrollmodell (Theorell 2009:18) 

 

6. Tidigare forskning 
Forskningen om stress är omfattande. Vi presenterar här ett axplock ur den empiriska 

forskningen som hjälper oss beskriva och förstå vår egen empiriska bas. I huvudsak rör detta 

den forskning som för fram orsaker till arbetsrelaterad stress och möjliga åtgärder. Med detta 

vill vi visa på hur stress uppfattas bland socialarbetare och vilka funderingar kring 

förändringar som finns. Sociala nätverk och fritidsaktiviteter är två områden som vi beskriver, 

eftersom ett viktigt perspektiv i denna studie är de hälsofrämjande faktorer som kan tänkas 

finnas under arbetstid och icke-arbetstid i en människas liv. 

 

6.1 Orsaker till arbetsrelaterad stress och möjliga åtgärder 

Vid en genomgång av den internationella forskningen med fokus på arbetsrelaterad stress, 

socialt arbete, ledarskap och hantering av stress framgår ett tydligt samband mellan stress och 

ohälsa. Flera studier (Storey & Billingham 2001; Lloyd et al. 2005; Coffey et al. 2004) 

beskriver hur stress upplevs och hur individer hanterar stress i yrkeslivet. En hanterbar 

arbetsbelastning, stöd av chefer och kolleger och uppskattning på arbetsplatsen är några 

exempel på viktiga faktorer som påverkar hur stress upplevs.  
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En studie som närmar sig socialarbetarrollen med fokus på stress är Storey och Billingham 

(Storey & Billingham 2001:659–670). Studien baseras på en enkätundersökning med syftet att 

undersöka hur enskilda socialarbetare förstår, svarar på och blir påverkade av stress samt 

undersöka stress i relation till socialt arbete. I undersökningen framgår det att arbetsmiljön i 

allmänhet har högre stressnivå än familjeliv och fritid (Storey & Billingham 2001:666). Brist 

på resurser, organisationsstruktur, överbelastning av arbetsuppgifter, ledningens 

förhållningssätt och få chanser till kompetensutveckling samt yttre faktorer som samhällets 

syn på arbetet som utförs är faktorer som bidrar till hur stressen upplevs. Samtidigt visar 

studien att strategier finns för att hantera och förebygga stress. Socialarbetarna framhäver att 

stödsamtal för personal, stöd och uppskattning från kolleger och ledning samt 

stresshanteringsträning är åtgärder som avgör hur man upplever stressen på arbetsplatsen 

(Storey & Billingham 2001:663–667).  

 

I liknande studier inriktade på orsaker till arbetsrelaterad stress och åtgärder är Stress in the 

social services: Mental well-being, constraints and job satisfaction (Coffey et al. 2004:735–

746) och Sources of stress experienced by occupational therapists and social workers in 

mental health settings (Lloyd et al. 2005). I likhet med Storey och Billingham (2001) fann 

Coffey et al. (2004:735–746) att dålig tillgång till utbildad och kompetent personal samt 

tidsbrist är orsaker till att arbetet upplevs betungande bland socialarbetare. Det som samtidigt 

framgick var att interventioner i form av vidareutbildningar, tillgång till mer personal och 

organisationens uppskattning samt förståelse för det hårda arbete som läggs ner av 

socialarbetarna var faktorer som av socialarbetarna kunde bidra till en förbättring (Coffey et 

al. 2004:740–742). I studien gjord av Lloyd et al. (2005:81–94) fann författarna att 

arbetsbelastning, brist på resurser samt en dålig tilltro till sin egen förmåga (främst bland 

yngre socialarbetare) är orsaker till stress.  

 

6.2 Sociala nätverk och fritidsaktiviteter 

Många av de empiriska studier som finns i relation till stress och hälsofrämjande aspekter 

gäller yrkesgrupper som är indirekt kopplade till det sociala arbetet. Yrkesgrupper som är 

representerade inom denna typ av forskning är i många fall relaterade till vården och liknande 

människonära arbeten. Forskningen handlar i många fall om yrkesgrupper som har 

beslutsfattande roller som sjuksköterskor, läkare, rektorer, advokater och andra ledar- och 
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chefsarbeten. Det är denna empiriska forskning som kommer att presenteras nedan. 

Motiveringen bakom detta val är dels bristen på forskning om stress och hälsofrämjande 

aspekter i relation till det sociala arbetet, dels att de yrkesgrupper som presenteras har ledar- 

och chefskap inkluderat i sina roller samt ett nära arbete med människor. 

 

Sociala nätverk i form av familj och vänner är en återkommande resurs som individer 

använder sig av för att balansera arbetsrelaterad stress. Sociala nätverk har kunnat associeras 

till mental hälsa i en studie där forskarna såg att den mentala hälsan ökade vid en förflyttning 

från socialt isolerad till socialt integrerad i samband med en behållen stressnivå (Achat et al. 

1998:741). Livet utanför hemmet, stöd i sociala nätverk och familjen i synnerhet har i andra 

studier påvisat dessa områden som stöd och frånkoppling i förhållande till arbetet (Lemaire & 

Wallace 2010; Rich & Guppy 1994; Coyle et al. 2000; Hopkinson et al. 1998). Dessa 

copingstrategier kan handla om att tala med sin partner eller spendera tid med familjen 

(Lemaire & Wallace 2010:6) samt att söka sig till en förstående vän (Rich & Guppy 

1994:127). Relationerna utanför hemmet ses som viktiga och som metoder för att hantera 

stress i arbetet. Men detta, där ett tryggt liv i hemmet kan hållas åtskilt från arbetet och veta 

att livet utanför arbetet är friskt, njutningsfullt och meningsfullt (Coyle et al. 2000:63-64), kan 

även påverkas av stressen i arbetet. Studien (Hopkinson et al. 1998:710-711) visade att det 

som påverkas när arbetet tas med hem dels beror på individens personlighet, dels på 

tillgången till strategier för att hantera stressen på arbetsplatsen. 

 

Icke-arbetstiden som en resurs för att hantera stress omfattar även fritidsaktiviteter. I den 

empiriska forskningen framkommer det en uppdelning av vad fritidsaktiviteter inbegriper och 

deras hälsofrämjande effekter.  

 

Passiva fritidsaktiviteter, som exempelvis att läsa böcker och titta på tv samt aktiva 

fritidsaktiviteter, dvs. fysiska aktivering som löpning, promenader, simning och cykling, ses 

som strategier för att hantera stress (Joudrey & Wallace 2009:198). Även sociala 

fritidsaktiviteter, som att vara med vänner och att gå på fester samt att ta ut semester, är 

strategier för att hantera stress (Joudrey & Wallace 2009:199). Resultaten i studier som för in 

fritidsaktiviteter som en variabel för att hantera stress visar hur en aktiv fritid, social fritid 

samt semester är strategier som möjliggör hantering av stressorer (Joudrey & Wallace 

2009:207–210; Rich & Guppy 1994:125–133). Joudrey och Wallace visar i sin studie 
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(2009:207–210) att när en person inte kan stänga av arbetet när arbetsplatsen lämnas, är 

riskerna stora för att utveckla depression. Aktiv fritid, social fritid samt semester har ett 

samband med minskad depressionsrisk medan passiv fritid inte visar samma samband. En 

studie gjord av Trenberth och Dewe (2002) visar vikten av fritidsaktiviteter som en källa till 

återhämtning där passiv återhämtning fyller en viktig funktion. Det kan gälla som en 

balanserande funktion där personen gör något för att slappna av där fokus kan vara att njuta 

av naturen eller att må mentalt bättre; en inre motivation i form av att göra något som är 

viktigt för personen (Trenberth & Dewe 2002:64–70).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det existerar en upplevd stress bland socialarbetare i 

relation till arbetsplatsen och organisationen. Emellertid visar forskningen att det finns en 

medvetenhet bland socialarbetarna om vilka åtgärder som skulle kunna innebära en 

förminskning av den upplevda stressen. Forskningen visar samtidigt att sociala nätverk och 

fritidsaktiviteter är viktiga resurser för att hantera stress. Familjen som en meningsfull resurs 

samt passiva, sociala och aktiva fritidsaktiviteter ger avkoppling och återhämtning i samband 

med hantering av stress.  

 

7. Metod och metodfrågor 

I detta kapitel motiverar vi det metodologiska angreppssätt som detta examensarbete grundar 

sig på. Kapitlet innehåller också en redogörelse för hur arbetsprocessen, inklusive vår interna 

arbetsfördelning, har sett ut. Sedan problematiseras arbetets tillförlitlighet och en etisk 

reflektion presenteras.    

 

7.1 Metodval 

Valet av metod för studien måste avgöras utifrån vilken typ av forskningsfråga man försöker 

besvara (Robson 2002:80). Varje metod har sina för- och nackdelar. Användbarheten är en 

annan faktor att väga in, dvs. vilken metod är praktiskt genomförbar?  

 

Vår uppsats syftar till att förstå hur enhetschefer inom LSS på Socialförvaltningen i Kalmar 

upplever och hanterar stressorerna i chefsrollen och organisationen samt att undersöka vilka 

faktorer under arbetstiden och icke-arbetstiden som leder till hälsa.  

För att besvara våra frågeställningar söker vi chefernas upplevelser och erfarenheter hämtade 

från det dagliga arbetet. När forskaren vill få insikt i vad människor har för åsikter, 
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uppfattningar, känslor och erfarenheter är den kvalitativa intervjun den lämpligaste metoden 

(Denscombe 2009:232). När intervjuerna genomfördes tillät vi oss att vara flexibla. Vi ville 

ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina synpunkter och tala mer utförligt om de 

ämnen som uppkom. Till viss del blev det alltså intervjupersonen som styrde riktningen på 

intervjun, men vi var noga med att få svar på de frågor som vi ansåg vara prioriterade för att 

besvara studiens syfte. Detta kallas för semistrukturerad intervju (Robson 2002:270).  

 

7.2 Urval 

Valet av intervjupersonerna i denna studie grundades på att de har något särskilt att tillföra 

undersökningen (Denscombe 2009:251). Urvalet kan liknas vid fallstudiens fokusering på att 

fallen väljs av deras utmärkande kännetecken (Denscombe 2009:63). Vi avhåller oss från att 

kalla denna studie för en fallstudie. Men genom att enhetscheferna valdes i egenskap av just 

enhetschefer inom LSS i Kalmar kommun, var det ett slags medvetet urval av 

intervjupersoner. Eftersom vi ville undersöka stressorer, coping och hälsofrämjande faktorer 

bland enhetschefer inom LSS i Kalmar, blev vårt första steg att söka kontaktuppgifter om 

enhetscheferna. Processen inleddes genom att vårt arbete förankrades hos verksamhetschefen 

för LSS i Kalmar, som gav oss tillåtelse att kontakta enhetscheferna. Att ha tillstånd att göra 

studien är viktigt (Denscombe 2009:251).  

 

Vi fann våra intervjupersoner i en övergripande bild på kommunens intranät som visar 

Socialförvaltningen och verksamhetsområdet socialpsykiatri och personlig assistans. 

Utgångsläget var alltså att 13 enhetschefer inom socialpsykiatri, personlig assistans och 

bemanningsservice, dvs. LSS, var möjliga att kontakta. Vi började med att skicka ut ett 

personligt adresserat brev via vanlig post till tio av enhetscheferna. I brevet beskrevs syftet 

med studien, att deltagande byggde på frivillighet och anonymitet samt att avsikten var att 

spela in intervjun förutsatt att intervjupersonen samtyckte till detta. Budskapet var att vi skulle 

kontakta dem inom en snar framtid och höra om de var intresserade av att ställa upp. Vi 

tackade på förhand och bifogade våra kontaktuppgifter ifall de hade några frågor angående 

studien och deras medverkan. Efter ungefär två veckor kontaktade vi enhetscheferna per 

telefon, detta för att på ett mer personligt sätt höra om deras intresse av att medverka samt för 

att kunna bestämma tid och plats för intervjun. Tio av dem valdes ut, dels för att en enhetschef 

visade sig vara mammaledig, dels för att en annan enhetschef är chef över en av författarna till 

denna studie. Dessutom hade det kommit till vår kännedom att en enhetschef alldeles nyligen 
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hade tillträtt sin tjänst och därför rimligen inte kunde ha så mycket att tillföra studien. Av de 

tio som kontaktades avstod två att medverka. En enhetschef lyckades vi överhuvudtaget inte 

komma i kontakt med. Ytterligare en gick inte att boka in för intervju på grund av att det inte 

gick att komma överens om datum och tid. I detta läge var sex enhetschefer inbokade, vilket 

resulterade i att en enhetschef som inte hade fått det tidigare brevet utskickat kontaktades 

direkt per telefon och tillfrågades om medverkan. Denna person tackade ja.  

 

Sammantaget genomfördes slutligen intervjuer med sju enhetschefer.  Samtliga våra 

intervjupersoner är anonyma i vår presentation och har därför fått fingerade namn. 

Åldersangivelsen är däremot överensstämmande med verkligheten. Anledningen till att vi har 

valt att ange åldern är främst att ålder ibland, men långt ifrån alltid, säger något om vilken 

livserfarenhet en person har med sig. Med åldersuppgiften håller vi fast vid vårt holistiska 

synsätt på människan och riskerar inte att överbetona hanteringen av stressorerna ur ett 

arbetstidsperspektiv, vilket kunde ha blivit fallet om vi t.ex. hade valt att fokusera på hur lång 

tid respektive person har varit i chefsposition.   

 

Tilläggas kan att vi i denna slutliga redovisning har valt att inte lägga vårt missivbrev, som 

gick ut till enhetscheferna, som bilaga. Huvudskälet till detta är att vi inte vill skapa förvirring 

kring vårt syfte med studien. Syftet har varit dynamiskt genom hela processen och ser delvis 

annorlunda ut nu än innan intervjuerna gjordes.  

 

7.3 Genomförande 

Den plats där intervjun äger rum är av stor vikt och bör därför väljas med omsorg. Det handlar 

om att intervjuaren och intervjupersonen ska bygga en relation som baseras på tillit och om att 

den intervjuade ska känna sig så trygg som möjligt med situationen (Denscombe 2009:255). 

Alla enhetschefer som intervjuades i denna studie önskade att intervjun skulle genomföras i 

ett konferensrum på arbetsplatsen eller på det egna kontoret. Fördelen med dessa platser är att 

intervjupersonerna inte behöver utsättas för onödiga besvär som inkräktar på t.ex. fritiden för 

att intervjuerna ska kunna genomföras. Dock handlar det om att i största möjliga mån frigöra 

intervjupersonerna från arbetsplatsens stress och hitta en så ostörd miljö som möjligt.  

 

Även tidsåtgången för intervjun är en viktig faktor att beakta (Denscombe 2009:252). 

Meningen är att intervjuerna inte ska störa intervjupersonerna. Därför sa vi till enhetscheferna 
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att vi bedömde att intervjuerna skulle ta cirka en timme var, vilket sedermera visade sig vara 

en korrekt bedömning. Intervjuerna spelades in, med intervjupersonernas samtycke, och 

transkriberades för att möjliggöra en analys av det intervjupersonerna hade att berätta. 

Huvudanledningen till att spela in intervjuerna var att vi ville säkra en fullständig 

dokumentation av vad intervjupersonerna sade. Dessutom underlättar inspelningen forskarens 

möjligheter att koncentrera sig på själva intervjun (Robson 2002:290). Vi behövde inte lägga 

energi på att göra omfattande anteckningar.  

 

7.4 Resultat och analys 

Att kategorisera och tematisera det empiriska materialet är ett sätt att möjliggöra analys och 

tolkning (Denscombe 2009:178–180). Redan i vår intervjuguide utgick vi från de tre centrala 

teman som finns i denna uppsats: stressorer, coping och hälsofrämjande aspekter. Utifrån 

dessa tre teman kodade och analyserade vi materialet. Med denna kodning kunde vi mer 

systematiskt tolka intervjupersonernas svar. Att vi utgick från olika teman innebar att vi 

kunde söka i det empiriska materialet på egen hand. Som författare till denna studie hade vi en 

gemensam teoretisk utgångspunkt som möjliggjorde en analytisk genomläsning som speglade 

vår gemensamma förståelse om vad det var vi sökte 
 

Empirin och analysen presenteras i ett gemensamt kapitel där våra teman stressorer, coping 

och hälsofrämjande faktorer återigen finns. Viktigt var att låta temana finnas i uppsatsens alla 

delar som ett led i den tydlighet vi eftersträvar. En annan väsentlig ambition var att knyta 

samman de olika delarna i analysen till en helhet, då KASAM är en holistisk syn på 

människan som betyder att både arbetstiden och icke-arbetstiden i en människas liv måste 

beaktas i relation till hälsa.  

 

7.5 Uppsatsens tillförlitlighet  

Ett kännetecken för forskning jämfört med andra former av kunskapsproduktion är 

ambitionen att optimera tillförlitligheten i själva undersökningen. Tillförlitligheten är 

avgörande för hur forskningen uppfattas. Därför är det viktigt för oss att visa att vi samlat och 

bearbetat den information som ligger till grund för undersökningen enligt en erkänd 

vetenskaplig metod.  
 



 

 

 

    29 (56) 
 

Vår studie är gjord utifrån en kvalitativ forskningsansats. Därmed kan tillförlitligheten i 

studien inte kontrolleras genom att göra undersökningen en gång till för att se om samma svar 

erhålls. Den specifika sociala inramningen går aldrig att återskapa och forskarens närhet i 

insamlingen och analysen av data gör det föga möjligt för en annan forskare att samla samma 

material och att göra en identisk analys. Resultatet av den kvalitativa forskningen kan alltså 

inte verifieras på samma sätt som den kvantitativa (Denscombe 2009:379).  

 

I kvalitativ forskning tenderar forskarens jag att få en central position och intervjupersonernas 

uppfattning om intervjuaren kan påverka svaren. Intervjuarens kön, ålder och etnicitet kan 

vara faktorer som inverkar på intervjupersonernas beredvillighet att svara och hur man svarar 

(Denscombe 2009:244). Då vi som har gjort den här studien har samma utbildning som våra 

intervjupersoner finns det en risk att igenkänningsgraden i intervjupersonernas svar är så hög 

att vi helt enkelt har tagit vissa svarsinnebörder för givna, fast budskapen från 

intervjupersonerna egentligen har varit andra. Ett sätt för oss att hantera detta har varit att vara 

mycket flexibla i förhållande till vår intervjuguide. Följdfrågor och uppmaningar till 

kompletterande klargöranden från intervjupersonerna har varit legio i vårt arbetssätt. Det kan 

också tänkas att det faktum att en av oss själv arbetar i LSS-organisationen påverkar både 

svaren och våra tolkningar. Detta har vi försökt hantera genom att noga diskutera våra 

tolkningar och analyser så att bådas reflektioner fått samma utrymme. Med ett kritiskt 

förhållningssätt, där inget har tagits för givet och där absoluta sanningar inte existerar, har vi 

försökt undvika risken att bli hemmablinda. Detta har gett oss ett antal alternativa tolkningar 

att förhålla oss till i analysen. Omvänt bör sägas att det faktum att vi själva, i likhet med 

intervjupersonerna, har socialt arbete som huvudämne sannolikt har bidragit till ett stort 

intresse och engagemang till gagn för studiens genomförande.  
 

Upplevelsen av stressorer kan vara ett känsligt ämne att prata om. Eftersom vi inte haft något 

patogent eller diagnostiskt syfte med vår studie, ser vi emellertid inte att intervjupersonerna 

har haft någon anledning att gå i försvarsställning eller har haft ambitioner att mörka delar av 

sina upplevelser för oss. För att ytterligare betona vårt salutogena perspektiv har vi inte ställt 

några djupare frågor om enhetschefernas personliga hälsotillstånd eller liknande. Stor vikt har 

vi lagt på att skapa förutsättningar för att avspänt samtal kring hälsofrämjande faktorer utifrån 

de stressorer man upplever. Frågorna under varje tema i intervjuguiden har bjudit in till fritt 

berättande från intervjupersonernas sida och de har även fått stor frihet att själva tolka våra 
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frågor. Vi har medvetet avstått från att med frågornas hjälp avgränsa svarsalternativen alltför 

mycket. Vad som inte kan uteslutas är att intervjupersonerna, medvetet eller undermedvetet, 

har påverkat varandra i sina svar. Samtliga enhetschefer inom LSS sitter i samma korridor och 

träffas ett antal gånger varje dag. Då det gick en vecka mellan den första och den sista 

intervjun, är det inte otänkbart att enhetscheferna har hunnit informera varandra om vilka 

frågor vi ställde och hur var och en svarade. Vi försökte att motverka detta genom att 

uppmana intervjupersonerna att inte prata med varandra om vår studie förrän efter den sista 

intervjun.  
 

7.6 Etiska överväganden  

Vi har haft ett etiskt förhållningssätt genom hela arbetet med denna studie. I det följande 

kommer vi att ge exempel på vad detta innebär.  

 

I vår studie intervjuade vi enhetschefer vid LSS i Kalmar. Valet av intervjupersonerna såg vi 

inte som etiskt problematiskt, eftersom de inte tillhör en socialt utsatt grupp eller är 

minderåriga. Vi arbetade med informerat samtycke. Detta innebar att vi på förhand gav tydlig 

information om vårt generella syfte, om hur undersökningen var upplagd och om att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Insamlad data behandlades 

konfidentiellt och deltagandet förblev anonymt (Kvale 1997:107). Det var viktigt för oss att 

intervjupersonerna inte kände sig övervakade av sin chef, verksamhetschefen, och att de inte 

behövde och oroa sig för möjliga konsekvenser av det de väljer att berätta. 

Verksamhetschefen informerades inte om vilka som valde att delta i studien.  

 

Vårt viktigaste övervägande handlar om det faktum att en av oss är medarbetare på en enhet 

inom den organisation som vår studie genomfördes hos, LSS Kalmar kommun. Detta skulle 

kunna medföra risken att vår studie präglas av en snedvriden förförståelse. Denna risk ser vi 

emellertid som mycket liten. Studien vänder sig till chefer inom LSS och dessa har sannolikt 

ett annat perspektiv än den som saknar ledande befattning. Chefsperspektivet på våra 

frågeställningar utifrån vårt syfte är det enda perspektiv vi intresserade oss för och därmed 

fanns det ingen relevans för något annat sätt att se på saken. Den person som är chef över den 

verksamhet som en av oss finns inom intervjuades för övrigt inte.  
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En risk med vår studie är att garantin om anonymitet begränsas av det faktum att antalet 

chefer inom LSS bara är 13 till antalet. Möjligen kan en eller annan som tar del av resultatet 

utläsa vem som har sagt vad, eftersom alla känner alla. Att intervjuerna skedde på 

arbetsplatsen i inglasade rum med goda insynsmöjligheter gör att denna risk ökar. Vi anser 

dock att denna risk är överkomlig mot bakgrund av att ämnesområdet inte är av särskilt 

känslig karaktär. Dessutom upplyste vi intervjupersonerna om att denna risk förelåg och 

uppmanade dem att i möjligaste mån välja avskilda rum för intervjuerna. Vår slutsats är att 

enhetscheferna inte tycktes fästa något avseende vid denna potentiella risk. Tvärtom betonade 

samtliga att de står för alla svar och inte ser några skäl till onödigt hemlighetsmakeri. 

 

7.7 Arbetsfördelning 

Vårt arbete inleddes med att vi upprättade en uppsatsplan, innefattande bl.a. en tydlig tidsplan. 

Där fanns även en tänkt uppdelning av olika ansvarsområden för genomgången av relevanta 

teorier och aktuell forskningsöversikt samt de olika momenten i skrivandet. Därefter 

utformade vi en intervjuguide, som låg till grund för intervjuerna. Under processens gång har 

vi träffats ett par gånger i veckan för att genomföra intervjuerna, gå igenom materialet, följa 

upp vad vi har gjort och planera framåt. Däremellan har vi enskilt skrivit på uppsatsens olika 

delar och mot slutet av processen har vi gemensamt bearbetat textmassan och analyserat 

resultaten. Vi har varit uppriktiga i att ge varandra feedback på genomfört individuellt arbete 

med målet att vi båda ska kunna stå bakom varje moment av den slutliga helheten. Gladeligen 

kan vi konstatera att denna målsättning till fullo uppnåddes. Den färdiga uppsatsen är helt och 

hållet bådas verk.  

 

8. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska material som framkommit genom de 

kvalitativa intervjuer som genomfördes med de sju enhetscheferna. Kapitlet är uppdelat i åtta 

underkapitel utifrån våra frågeställningar. Parallellt med presentationen av det empiriska 

materialet görs löpande en analys med hjälp av de teoretiska utgångspunkter och den tidigare 

forskningen. 

 

8.1 Enhetschefernas syn på den egna rollen 

Då vår studie fokuserar på intervjupersonernas upplevelser och hanteringen av stressorerna, är 

det viktigt att först klargöra hur enhetscheferna ser på den egna rollen. Enhetscheferna pratar 
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för det första genomgående om sin befattning som en roll. De är väl förtrogna med att rollen 

innefattar en uppsättning egenskaper och förväntningar som i det dagliga arbetet blir en 

integrerad del av yrkesutövandet. Upplevelsen är också att de dagligen framträder på olika 

nivåer i organisationen, inte minst i mötet med de egna medarbetarna.  Så långt stämmer 

enhetschefernas beskrivningar med Goffmans (2009:23) definition av roll. Däremot är 

enhetscheferna inte på det klara med vad den egna rollen egentligen innebär. Detta 

återkommer vi till längre fram.  

 

Vi tolkar det som att intervjupersonernas förhållningssätt till stressorerna bottnar mycket i hur 

man vill vara som chef. En genomgående beskrivning från våra intervjupersoner är att man 

hellre vill uppfattas som ledare än som chef. Att vara ledare tycks avdramatisera rollen, till 

skillnad från chefskap som verkar uppfattas som en mer auktoritär position som man vill 

undvika att hamna i.  

 
”Ordet chef är lite negativt laddat för mig. Jag ser mig själv som en ledare 
som är med och leder och fördelar arbetet, i samråd med min personal. 
Chefskapet i sig, det får man ju använda mer när man markerar och plockar 
tillbaka. Annars vill jag visa vägen och ge verktygen.” Helena, 43 år 

 
”Jag ser på mig själv som ledare. Jag leder arbetet, men kan inget göra om 
jag inte har mina medarbetare med mig. Det måste ju finnas någon som vill 
bli ledd också.  Jag är hellre bestämd än att jag höjer rösten. Det är viktigt 
att alla får säga sitt.” Annika, 38 år 

 
Ingen av våra intervjupersoner säger sig vilja använda ordet chef som en beskrivning av den 

egna rollen annat än i situationer som kräver snabba och tydliga beslut. Man har inget intresse 

av att i onödan betona den hierarkiskt bestämda och administrativt formella positionen 

(Hagström 1990:10–11). Vanligtvis är istället lyhördhet och demokratisk framtoning av stor 

vikt. Ambitionen tycks vara ett sätt att möta personalens önskemål. Man vill, inför 

medarbetarna, betona det gemensamma ansvaret för att lösa uppgiften. 

 
”Jag försöker vara ledare till nittio procent. Personalen brukar säga att 
man vill ha en ledare. Det här med chefskap är förlegat. Men det är ju inte 
riktigt för i vissa situationer, till exempel när du sätter lön eller beordrar in 
någon, då är du ju hundra procent chef.” Sven, 26 år 

 

”Vi ska inte vara ute och tassa i allt. Vi kan inte allt.” Helena, 43 år 
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Detta stämmer väl överens med Wolmesjös beskrivning av ett sätt att utöva ledarskap där 

kommunikationsperspektivet prioriteras. Kommunikationsperspektivet i ledarrollen handlar 

om att kunna lyssna, vara lyhörd, kunna förmedla mål, vara aktivt kommunicerande, vinna 

respekt och vara en god förebild i bemötandet (Wolmesjö 2005:240). Därmed kan slutsatsen 

dras att effektivitetsperspektivet, som till stora delar handlar om att minska personalens 

möjligheter att följa egna idéer om hur arbetet ska utföras (Wolmesjö 2005:239), inte 

prioriteras.  

 
8.2 Stressorer 

En av de tydligaste stressorerna för våra intervjupersoner är oklarheten kring vad som 

förväntas av enhetschefsrollen. Den uppsättning egenskaper och förväntningar som i det 

dagliga arbetet blir en integrerad del av yrkesutövandet (Goffman 2009:23) upplevs som 

outtalad och diffus. Med Antonovskys terminologi är oklarheten en daglig förtretlighet, som i 

längden och i kombination med strömmen av andra stressorer riskerar att bli en del av chefens 

mer permanenta mönster och därmed en kronisk stressor (Antonovsky 2005:58–60). Några 

detaljerade befattningsbeskrivningar för enhetscheferna finns inte, bara (i vissa fall) en 

verksamhetshandbok som är kortfattad.  

 
”Jag har ingen tydlig bild av vad som förväntas av mig. […] Vi gör säkert 
mycket som vi inte ska göra. Det var någon som hade skrivit ner 
enhetschefens arbetsuppgifter. Det räckte nog inte med sex A4-sidor. Vissa 
grejer är förmodligen inte såna saker som vi ska ta på oss att göra. Det är 
klart man blir stressad av det, absolut. Vi sitter med grejor som man inte ska 
göra och det tar ju otroligt med tid och det tar ju på en själv också.” Jenny, 
31 år  

 
”Det finns ett dokument som reglerar ansvaret mellan verksamhetschef och 
enhetschef. Det är ju bara ett halvt A4 och täcker inte vad vi gör. Inte ens 
hälften. I generella ordalag har vi personal- och budgetansvar.” Sven, 26 år 

 
”Min arbetsbeskrivning är att jag ska göra allt. Det är hur mycket som helst. 
[…] Det leder till mycket diskussioner.” Helena, 43 år 

 
Ovanstående citat beskriver enhetschefernas upplevelse att rollen innebär allt mellan himmel 

och jord som kan tänkas uppstå för den som har ansvaret över människor och 

mellanmänskliga processer. Upplevelsen är typisk för mellanchefer, som befinner sig i det 

komplexa dilemmat att alltid finnas tillgänglig och redo att fatta beslut i stort och smått. 

Begreppet åtgärdsstress uppstår i mellanrummet mellan krav uppifrån och nerifrån i 
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organisationen (Lindgren 2007:31). Detta skulle kunna beskrivas som att rollen blir vad man 

gör den till.  

 
”Introduktion för mitt arbete saknar jag mycket. Den fanns inte. Jag 
slängdes in och jobbade. Resten får man lära sig själv.” Annika, 38 år  

 
Utövandet av ledarskap på den här mellannivån sker under starkt normativa krafter, som ger 

vägledning om vad som är rätt och fel beslut att fatta men som inte finns nedtecknade 

(Lindgren 2007:31–32). Det är upp till var och en av enhetscheferna att avgöra hur de vill 

vara. Någon tid för reflektion kring hur ledarskapet praktiskt ska utföras finns inte. För 

tillfället ligger den regelbundna handledningen nere. Kanske återupptas den till hösten? 

 
”Reflektera har man inte tid med här. […] Gnälla för småsaker, det klarar 
inte jag. Jag klarar inte mina kolleger när dom piper för småsaker.” Emelie, 
38 år 

 
Medarbetarna inom LSS tycks ha behovet att chefen alltid ska finnas tillgänglig, vilket 

enhetscheferna uppfattar som en stressor av karaktären daglig förtretlighet. Behovet bottnar 

kanske delvis i det faktum att varje enhetschef har personalansvaret för närmare trettio 

medarbetare, som dessutom finns utspridda på olika platser i kommunen och på avstånd från 

det hus där cheferna finns. Kravet på tillgänglighet och den geografiska splittringen utmanar 

hanterbarheten i enhetschefsrollen.  

 
”Jag försöker att vara så tillgänglig som möjligt via telefon och mejl. Det 
gör att jag riskerar att bli avbruten ofta, till exempel när jag sitter med 
administrativa uppgifter. Detta kan vara en källa till stress.” Annika, 38 år 

 
”Vi har ju för mycket personal för att kunna ha ett verksamhetsnära 
ledarskap i och med att vi har medarbetare på flera ställen. Där skulle man 
kanske komma ner under tjugo anställda, kanske ha ett eller två ställen för 
att verkligen kunna vara på plats […] och känna att man kan ge personalen 
det som blir bra.” Sven, 26 år 

 
Tillgänglighetskravet kolliderar ofta med alla de möten, som enhetscheferna ser som ett av de 

mest betungande inslagen i arbetet. Enhetscheferna ger en bild av att möten av olika slag är 

något som dominerar i vardagen – möten som ofta påkallas av någon annan och som man inte 

kan avstå från hur som helst. Ovanpå dessa möten läggs en rad administrativa eller kanske till 

och med byråkratiska rutiner, som ytterligare begränsar enhetschefernas eget 

handlingsutrymme. Möten och administrativa rutiner är vanligtvis obligatoriska och beslutade 
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på en högre nivå i organisationen.  Även dessa stressorer sätter hanterbarheten (Antonovsky 

2005:45) i rollen på prov. Hur hanterar man situationen när det kommer en drös av 

svårpåverkbara krav både uppifrån och nerifrån i organisationen? 

 

”Att kräva att personal som inte hinner med administration ska sitta och 
kryssa i vilka kemikalier som används i diskmedel och skicka in till rätt 
person känns lite onödigt. Man behöver inte fylla i fjorton blanketter.” 
Elisabeth, 41 år 

 
”Vi har så mycket obligatoriska möten och nödvändig administration. Den 
tiden får jag jaga.” Helena, 43 år 

 
”Man kan inte bara prioritera bort administration utan man får strunta i att 
ringa personer som har talat in mobilsvar, man kanske bara får slänga iväg 
ett mejl om att jag hör av mig sen. […] Ganska hårda prioriteringar ibland. 
Det är klart man känner att tiden inte riktigt räcker till.” Sven, 26 år 

 
Medarbetarnas behov av att chefen är tillgänglig i kombination med den samlade 

arbetsbelastningen genererar en upplevelse bland enhetscheferna av att man inte kan vara 

borta från jobbet. Den som tvingas stanna hemma pga. sjukdom, förväntas ta igen det 

förlorade arbetet vid återkomsten till jobbet.  
 

”Akuta uppgifter hjälper kollegerna till med, men det tar lång tid att arbeta 
in den tid jag har varit borta. Jag överdriver inte när jag säger att en veckas 
sjukdom tar en månad att komma ifatt.” Annika, 38 år 
 
”Jag visste ju att det var mycket genom att jag gjorde praktiken här. Fast 
inte på det sättet. […] Ibland kan man nästan känna att man ångrar sig på 
något sätt. Fast ändå inte. Man tycker ju om jobbet jättemycket. […] Men 
det är otroligt mycket att göra och stort ansvar. Det blir ju att man går hit 
ändå fast man inte är riktigt pigg. […]Det går inte att vara ledig. Det blir 
för mycket att ta igen.” Jenny, 31 år 
 
”Alla har fullt upp och har ingen tid över. Det är inte rättssäkert 
egentligen.” Helena, 43 år 

 
Den upplevde svårigheten att vara borta från arbetet illustreras också av att det blir svårt att 

definiera vad som egentligen är arbetstid och icke-arbetstid. Det är i regel svårt att ta raster 

och lunch, vilket också det är en daglig förtretlighet (Antonovsky 2005:59).  
 

”Raster vet jag inte om vi tar så mycket. Lunchar gör vi ofta här bara lite 
snabbt. Om det kör ihop sig mycket en dag, kan det bli att vi äter lunch sent 
på eftermiddagen.” Lena, 40 år  
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”Vissa kolleger kan man komma på vid tre halvfyratiden när de hämtar en 
knäckemacka. Det är det första man ser honom eller henne äta på hela 
dagen. Det är ju möten hela tiden och man ska hit och dit.” Jenny, 31 år 
 
”Luncherna blir ofta korta. Jag sitter inte längre än nödvändigt. Ibland 
jobbar jag på lunchen. Jag har lätt att hoppa över lunch och fika. Kanske 
hämtar jag bara en kopp kaffe och jobbar på.” Annika, 38 år 

 
De flesta är dock medvetna om att det är viktigt för hälsan att ta lunch, helst i form av att 

komma iväg från arbetsplatsen en stund.  
 

”Ha matlåda en hel vecka gör att jag känner mig som gisslan. Jag är 
jättenoga med att ta lunch och åker ofta hem en stund på lunchen.” Helena, 
43 år 

 
En annan svårighet handlar om att definiera när arbetsdagen egentligen tar slut. Upplevelsen 

är i flera fall att den aldrig tar slut utan finns med dygnet runt, sju dagar i veckan, året om.   
 
”Jag tror inte att det är så mycket man kan göra, man måste nånstans landa 
i att man aldrig blir färdig. När dagen är slut så är du inte klar.” Emelie, 38 
år 
 
”Jag skulle kunna sitta här hur länge som helst på kvällarna egentligen.” 
Jenny, 31 år 
 

En av våra intervjupersoner har ett speciellt knep för att hinna med det han ska under den 

stipulerade arbetstiden:  
 

”Jag försöker jobba på som sjutton för att hinna vara ledig. Jag höjer mitt 
arbetstempo så att jag jobbar och aldrig tar rast till exempel. Det gör jag 
nästan aldrig, kanske en gång i veckan.”  Sven 26 år 

 

Samtliga intervjupersoner ger en bild av att rollen inte går att häkta av sig när arbetsdagen är 

slut. Den följer med hem, inte minst psykiskt. Kravet på chefens tillgänglighet gäller dygnet 

runt sju dagar i veckan för den som inte aktivt sätter en gräns eller har medarbetare som tar 

ansvar och inte ringer i onödan. Flera medarbetare berättar att arbetet periodvis har en negativ 

inverkan på nattsömnen. Både insomningsproblem och hastiga uppvaknanden förekommer. 

Währborg (2009:109) påtalar att den som sover dåligt löper stor risk att hamna i en ond cirkel, 

som i förlängningen kan leda till ohälsa.   
 
”Jag kan alltid somna, men jag vaknar. […] Vid jul fick jag lyssna på 
ljudbok mitt i natten så att man försöker tänka på något annat för då börjar 
ju tankarna snurra. Det gick inte så bra.” Lena, 40 år 
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”Visst kan man vakna klockan fyra på morgonen. Jag glömde det! Satan, jag 
glömde det! Men det kommer man aldrig ifrån. Förut var det jättevanligt. 
Jag vet att jag hade teven på, annars kunde jag inte somna. Då somnade jag 
genom att lyssna på vad dom sa på teven för annars surrade bara allting på 
jobbet.” Emelie, 38 år 
 
”Jag kan ju vakna om nätterna liksom och tänka på vissa grejor, ja nu 
ringde jag in den och nu glömde jag det. Då kan jag komma på mig själv att 
jag, efter några timmar, fortfarande tänker på det där. […] Jag försöker 
koppla bort och nu måste jag sova, men det kan ändå bli att det ligger och 
gror liksom.” Jenny, 31 år 
 

Även själva arbetsplatsen, kontorskorridoren där alla enhetschefer sitter, uppfattas av flera 

intervjupersoner som en stressor. Miljön beskrivs som rörig och en påtaglig störningsfaktor är 

den dörrklocka som ringer varje gång någon kommer på besök. Ytterdörren är låst och någon 

förväntas öppna den.  
 

”Det är så mycket spring här. Massor av chefer som ska rekrytera vikarier, 
det är toaletter och posthantering. Det plingar i klockan så fort nån kommer. 
Nyligen var det kaos i huvet så jag fick byta kontor. […] Redan efter nån 
vecka känner jag mig mer laid back än vad jag var tidigare. Jag var 
lipfärdig, eller gråtmild, så stressad var jag. Helena, 43 år 
 
”Det är sånt liv här också. Vi är 25 stycken tror jag. […] Det är ett 
arbetsmiljöproblem.” Emelie, 38 år  

 
De flesta av stressorerna i enhetschefernas tillvaro är att likna vid dagliga förtretligheter, som 

möjligen hör mellanchefsrollen till. Stark eller svag KASAM har som tidigare nämnts 

(Antonovsky 2005:59–60) inte så stor betydelse när det gäller hanteringen av dagliga 

förtretligheter. Även om varje förtretlighet ställer krav på hantering, påverkar de sällan hälsan 

särskilt mycket. Antonovsky betonar emellertid att en person som utsätts för många och 

ständigt återkommande företreligheter hamnar i en position där förtretligheterna är att 

jämställa vid livshändelsestressorer, möjligen av kronisk karaktär. Därmed riskerar 

enhetschefernas många och ständigt pågående förtretligheter att bli farliga för hälsan om inte 

individens KASAM är tillräckligt stark för att ändå skapa en upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Enhetschefernas beskrivning av de stressorer de upplever 

stärks av forskningen. Brist på resurser, organisationsstruktur och överbelastning av 

arbetsuppgifter är några stressorer som genom forskningen beskrivs påverka socialarbetare 

(Storey & Billingham 2001:663–667).   
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8.3 Coping 

I det tidigare avsnittet beskrevs de stressorer som enhetscheferna utsätts för i det dagliga 

arbetet. Enhetscheferna beskriver olika sätt att hantera dem, det vill säga att de använder sig 

av olika copingstrategier. 
 

”Mitt jobb är i stort ett problem som man måste förhålla sig till.” Annika, 
38 år 

 
En bild som växer fram bland enhetscheferna är att de har uppsättningar av strategier till sitt 

förfogande, medvetna och syftande till att finna lösningar. De kan ses som 

problemfokuserade. Detta sätt att förhålla sig till stressorer är en analytisk och objektiv 

process där personen finner lösningar och väljer att agera (Lazarus & Folkman 1984:152). 

Enhetscheferna gör sin tillvaro begriplig och hanterbar genom att konstruktivt ordna och finna 

inre och yttre resurser som de kan använda sig av (Antonovsky 2005:43–46). De kan ses som 

rustade att motverka att stressen leder till spänning (Antonovsky 2005:196–197) och har en 

positiv tro på möjligheterna att påverka resultaten (Lazarus & Folkman 1984:159–162).  
 
”Jag tänker nog att jag äger problemen. […] Jag har nån slags filosofi att 
försöka lösa direkt.” Sven, 26 år 
 
”Nånstans måste du ju ändå kunna backa och säga nej men det här funkar 
ju inte. Nu måste vi titta på hur vi ska lösa det.” Emelie, 38 år 
 
”Det finns lagar och förordningar, men jag planerar mitt jobb själv och det 
är en fantastisk frihet.” Elisabeth, 41 år 
 

Att prioritera bland arbetsuppgifterna är en återkommande strategi i det dagliga arbetet som 

enhetscheferna beskriver.  
 
”Nu ska jag försöka hinna med det och så stryker vi det.” Jenny, 31 år 
 
”Jag frågar inte så mycket. Nu gör jag såhär. På gott och ont. Skulle jag 
inte göra det skulle jag nog inte klara jobbet.” Lena, 40 år 
 

Samtidigt som prioriteringarna kan vara negativt laddade. 
 
”Ofta får man ju prioritera ganska hårt. […] Det är klart att man inte 
känner att tiden räcker till.” Sven, 26 år 
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Det kollegiala stödet är viktigt när det kommer till att hantera stressfulla situationer i arbetet. 

Att vända sig till de andra enhetscheferna för stöd och hjälp ses som en viktig copingstrategi. 

Det kan gälla brukarfrågor, personalfrågor eller att kunna prata av sig om arbetets och livets 

plågor och glädjeämnen.   
 

”Det gör jag här. Med dom i teamet.” Lena, 40 år 
 

”Skönt att ha sina kollegor att bolla med. Hur skulle du ha gjort i den här 
situationen? Och få lite tips och idéer. Man är ju ganska ensam i sin roll.” 
Jenny, 31 år 

 
”Handledning är bra för där får vi chansen att stötta varandra, kolleger 
emellan.” Annika, 38 år 

 
Karasek & Theorells krav-kontrollmodell (Theorell 2009:18) betonar stöd av och samarbete 

med kolleger som viktiga hälsofrämjande faktorer. Det kollegiala stödet mellan 

enhetscheferna bidrar till att hantera stressorerna. Att sällan eller aldrig ta kontakt med någon 

i omgivningen för att söka stöd är sällan framgångsrikt (Månsson 2006:50–51). De 

intervjuade enhetscheferna beskriver hur viktigt det är att stanna upp i arbetsflödet för att 

skapa tid för tanke och reflektion, som ett led i att fatta beslut och gå vidare med arbetet.  
 
”Jobba själv och stänga dörren […] sätta tid. Att telefonen kan vara 
avstängd två timmar till exempel och faktiskt sätta mig ner och fundera lite 
och göra en prioriteringslista.” Lena, 40 år 
 
”Det kan vara så enkelt att jag stänger av telefonen ett par dagar och rensar 
i mitt arbete. Jag går igenom och kollar så att inget ligger kvar för länge i 
högen. Skaffar överblick, gör prioriteringar och sånt. Har jag bara koll på 
vad jag inte gjort så är det lugnt.” Elisabeth, 41 år 

 

Reflektionen syftar bland annat till att motverka den åtgärdsstress, som ofta präglar 

mellanchefens tillvaro. Åtgärdsstressen emanerar både från kraven uppifrån och nerifrån i 

organisationen (Lindgren 2007:29–32).  Beskrivningen stämmer väl in på enhetscheferna, 

som känner sig pressade av att ständigt finnas tillgängliga för att kunna fatta beslut i stora och 

små frågor. Vissa enhetschefer ser till att skaffa reflektionsutrymme på andra arenor under 

icke-arbetstiden.  
 
”Det är bara hemma jag har tid att reflektera över vad jag är med om på 
jobbet. Det är synd för kvaliteten på jobbet blir ju bättre av reflektion. 
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Reflektion och lärande är en del av min personliga utveckling så jag kommer 
aldrig att släppa jobbet helt när jag är hemma.” Annika, 38 år 
 

Enhetschefernas längtan efter utrymme för reflektion som hälsofrämjande åtgärd har stöd av 

forskningen. Storey & Billinghams (2001:663–667) studie av relationen stress och socialt 

arbete visar bland annat att stödsamtal och uppskattning från ledningen är avgörande för hur 

personalen upplever stressen på arbetsplatsen. Behovet av reflektion kan också kopplas till 

Antonovskys KASAM-teori. Enhetscheferna vill kunna ordna sin omgivning och skapa 

förutsägbarhet (begriplighet) och uppleva att det finns resurser för att möta kraven 

(hanterbarhet) (Antonovsky 2005:44–45).  

 

Att acceptera kan ses som en strategi som är problemfokuserad med en kognitiv omvärdering. 

Individen väljer att omvärdera sin arbetssituation, skiftar och utvecklar synen på arbetet 

(Lazarus & Folkman 1984:152). Att se acceptans som en emotionell copingstrategi blir inte 

adekvat då enhetscheferna är närvarande i arbetet och medvetna om stressen, vilket gör att de 

utvecklar en strategi som möjliggör ett förhållningssätt till arbetet.  
 

”Samtidigt så är jag ganska pragmatisk och accepterar att organisationen 
ser ut så. Ett bra arbete är inte att arbeta som man vill utan att göra det 
bästa av det man har.” Sven, 26 år 

 
”Jag brukar tänka: vad är det värsta som kan hända?” Annika, 38 år 

 
”En del saker kan jag inte göra något åt. Det handlar bara om att göra det 
uthärdligt på något vis.” Elisabeth, 41 år 

 
I avsnittet om stressorer beskrevs det att arbetets stress tas med in i livet utanför arbetet. 

Sömnen var en sådan aspekt som berördes. Problem med insomningen med nattliga 

uppvaknande nämndes. Men flera enhetschefer har egna strategier för att sova gott.  
 

”Ofta är det ju en rädsla […] en rädsla att glömma bort saker inför nästa 
dag. Då går jag upp ur sängen och skriver upp det i almanackan.” Sven, 26 
år 

 
”Jag skriver ner det på en gång eller så mejlar man till sig själv.” Emelie, 
38 år 

 
”Men jag somnar om när jag vaknar. Vad är det jag vaknar av? Kan jag 
göra något åt det nu? Nej, alltså får det vara. Det handlar inte om liv och 
död här. Jag är bara människa. Och det här är ett jobb, inget kall. Du får 
inte ätas upp.” Elisabeth ,41 år  



 

 

 

    41 (56) 
 

 
Sammanfattningsvis kan enhetscheferna sägas ha strategier och resurser för att förhålla sig till 

de stressorer som de ställs inför i det dagliga arbetet. Tron på möjligheten att finna lösningar, 

att ha ett socialt stöd i arbetet samt att ha makt över situationen leder till att en 

problemfokuserad copingstrategi blir en del av det dagliga arbetet (Lazarus & Folkman 

1984:157–164).  

 

8.4 Erfarenhet som copingresurs  

Att vara ny i verksamheten och ställas inför de krav som det innebär att vara enhetschef, inte 

minst arbetsmängden och otydligheten i uppdraget, gör att de som är nya i rollen känner att 

det tar tid att finna ett förhållningssätt som fungerar för de själva och för verksamheten. Att 

förstå sin roll som chef och de dagliga situationer som dyker upp i arbetet är en förutsättning 

för att hantera stressorerna. Samma förhållningssätt gäller för övrigt för livet i stort. 

Antonovsky menar att det är viktigt att begripa sin verklighet och att göra denna förutsägbar 

så att omgivningen blir ordnad och går att förklara, dvs. inte är oväntad och oförklarlig 

(Antonovsky 2005:44). Detta kan ses som en pågående process bland de som är nya i rollen 

som enhetschefer samtidigt som denna process troligtvis aldrig slutar under en människas liv.  

 

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att även de som är nya i rollen som chef har en 

förståelse för hur denna roll ofta ser ut och vad det innebär att utvecklas i densamma. De har 

strategier för att hantera arbetet samtidigt som de är ödmjuka inför det faktum att de saknar 

erfarenhet.  
 
”Jag är ju fortfarande väldigt ung och har inte mycket erfarenhet […] tror 
det är viktigt att man inte sätter sig på nån hög häst bara för att man blir 
chef. […] Man har mycket att lära.” Sven, 26 år 
 
”I början var jag rädd att göra fel, men nu vågar jag stå på mig mer. Om 
jag inte accepterar något så vågar jag säga det.” Annika, 38 år 
 

Svårigheterna med att vara ny i verksamheten och i rollen som chef uppmärksammas av 

enhetscheferna med mer erfarenhet. 
 

”Som ny skulle jag vara jätteorolig här nu.”  Lena, 40 år 
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Enhetscheferna menar att erfarenhet är en viktig copingresurs i arbetet. Att ha erfarenhet i 

rollen som chef möjliggör tydliga prioriteringar och beslutsfattande med större tillförsikt. 

Erfarenheten ger en trygghet i rollen och förhållningssättet till stress blir mer avslappnat. 
 

”Jag kör på för jag litar på min gamla erfarenhet. Jag kan ta ansvar för det 
och jag vet det blir bra.” Lena, 40 år 

 
”Man sållar lite när man jobbat ett tag. […] Där litar jag på mig själv. Jag 
tar ut det som är viktigast för mina enheter.” Lena, 40 år 

 
”Idag kan jag be om hjälp. Det gjorde jag inte förr. Då ville jag vara duktig 
och bevisa saker. Så är det inte längre.” Helena, 43 år 

 
Erfarenhet av tidigare ohälsa visar sig i flera fall ha inneburit en förändring i förhållande till 

stress. 
 

”Det är inte värt att leva för jobbet längre, som när jag var yngre. För 10 år 
sedan hade jag alltid något i huvudet. Saker jag hade glömt att göra. […] 
Idag tänker jag: vad är det värsta som kan hända?”  Helena, 43 år 

 
”Jag är ganska uppmärksam då jag varit på väg att rasa ihop ett par 
gånger. Jag vet hur jag funkar och jag känner ju när jag är på väg. Då 
bromsar ja.”  Elisabeth, 41 år 

 
”Man kan ju faktiskt våga säga nej.” Lena, 40 år 

 
Erfarenheten bygger på en förståelse om den egna rollen och vilka ansträngningar som krävs 

för att genomföra arbetet på ett fördelaktigt vis. Med Antonovskys synsätt är hanterbarhet 

definierat som individens upplevelse av att det finns inre och yttre resurser till förfogande 

(Antonovsky 2005:45). Erfarenhet kan därmed liknas vid en samlad kunskapsbas som gör att 

individen förstår sin omgivning och vet vilka redskap som krävs för att möta stressorerna.  

 

8.5 Arbetstillfredsställelse 

Vi bad våra intervjupersoner att berätta om när de känner sig nöjda med sin egen arbetsinsats. 

När det gäller arbetstillfredsställelse valde vi alltså att se begreppet som positivt laddat och 

direkt kopplat till arbetet. Det är emellertid troligt att intervjupersonerna i sina svar påverkas 

av hur man sammanväger sina livserfarenheter i stort.  

 

Intervjupersonernas svar har nära koppling till KASAM-teorins komponent meningsfullhet, 

motivationskomponenten som fokuserar på individens möjligheter att känna engagemang och 
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betydelse. Meningsfullhet syftar på den känslomässiga aspekten i en individs liv, det 

emotionellt viktiga, på att vara delaktig (Antonovsky 2005:42–47).  
 

”Jag känner att jag har gjort ett bra arbete när jag har både brukare och 
medarbetare med, liksom. Att vi har genomfört en förändring, att det har 
fallit på plats och folk förstår och är nöjda. Eller kanske inte nöjda, men att 
man förstår varför vi gör det. Att brukaren får det stöd han behöver och 
även medarbetaren.” Annika, 38 år  

 
”Att bli sedd är anledningen till att man går till jobbet. Plus att det dyker 
upp nya saker att bita i. […] Jag gillar inte förändringar, men på jobbet 
gillar jag det. Att testa och se om nya saker funkar.” Elisabeth, 41 år 

 
Det eftersträvansvärda stadiet enligt Karasek & Theorells Krav-kontrollmodell är balans 

mellan arbetskraven och möjligheterna till kontroll över arbetet. Kontroll är att kunna ta 

kommando över de flesta oväntade situationer man ställs inför (Theorell 2009:16–17). Här är 

känslan av otillräcklighet en påtaglig stressor för enhetscheferna; en diffus och svårrelaterad 

känsla, som verkar vara närvarande utan att man riktigt förstår varför.  
 

”Man kan ju känna att man gör ett bra jobb. […] Men sen kan det ju vara 
att man känner sig otillräcklig på något sätt. […] Man får känslan av 
personalen att det funkar bra, men det är just att man känner sig otillräcklig 
på något sätt.” Jenny, 31 år   

 
8.6 Familj 

En intressant fråga, i relation till de stressorer som upplevs på arbetsplatsen och de 

copingstrategier som enhetscheferna i denna studie använder sig av, är vad det är under icke-

arbetstiden som ger energi, glädje, mening och stöd? Vilken funktion har icke-arbetstiden 

gentemot arbetstiden när det handlar om att lösa upp stressknutar?  

 

Meningsfullhet utifrån KASAM speglar det som en person finner känslomässigt viktigt i sin 

tillvaro och ger motivation i livet. Samtidigt som begriplighet och hanterbarhet är viktiga 

förutsättningar för att få ett sammanhang i livet är det viktigt att en person känner att det finns 

en anledning och ett värde i att investera energi i de utmaningar som livet ställer framför 

denne (Antonovsky 2005:42–47). Dessa komponenter är sammanflätade och definierar en 

person med ett starkt respektive svagt KASAM (Antonovsky 2005:47–50). Meningsfullhet 

kan finnas både under arbetstiden och under icke-arbetstiden. 
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Familjen är återkommande som en viktig del av livet bland de intervjuade enhetscheferna.  

 
”Jag får energi av familj och vänner. Och barnen så klart. Väldigt mycket av 
barnen.” Annika, 38 år 

 
Familjelivet och barnen bidrar till meningsfullhet och stöd gentemot stressen i arbetet. Det är 

en källa där kraft kan hämtas och samtidigt en anledning till att lämna arbetet och fokusera på 

annat när arbetsdagen är över. Det stöd som upplevs är relaterad till symptomen på stress och 

hur dessa kan hanteras eller mildras. Att vända sig till sin partner eller spendera tid med 

familjen är en strategi som främjar hanteringen av stress (Lemaire & Wallace 2010:6). Ett mer 

specifikt samtal om situationer på arbetsplatsen förs bland kolleger på arbetet. När det gäller 

samtal under icke-arbetstiden finns det en upplevelse bland enhetscheferna att partnern inte 

förstår situationen på arbetsplatsen, vilket leder till att de väljer att inte föra den typen av 

samtal. Det är ändå tydligt att familjen hemma gärna reagerar när upplevelserna under 

arbetstiden går ut över icke-arbetstiden.  

 
”Jag hade jättemycket förra året. […] Då såg ju dom det där hemma. Men 
då diskuterade vi mer: vad är det du kan göra för att sova och bli piggare 
och inte ta med dig jobbet hem?” Lena, 40 år 

 
En av enhetscheferna med ett barn var tydlig och bestämt i att tiden med barnet inte var 

kompromissbar. Barnet ger en definitiv paus från arbetet.  

 
”Jag har olika arbetstider beroende på vilken vecka det är. När jag har 
sonen så jobbar jag inte lika mycket. Den gränsen är inte förhandlingsbar. 
Sonen är prio ett. Veckan efter kan jag sitta till sju på kvällarna och det 
skiter jag i.” Elisabeth, 41 år  

 
Enhetscheferna upplever att stressen på arbetet påverkar icke-arbetstiden. Trötthetskänslor, 

irritabilitet och tendenser till att vara disträ är några av de sinnestämningar som följer hem och 

påverkar familjen. En konsekvens kan vara att uppdämd frustration går ut över barnen eller 

partnern. Detta leder till dåligt samvete bland enhetscheferna. Även tidsaspekten i form av 

ofta vara borta från familjen är en negativ aspekt som tas upp av enhetscheferna.  

 
”Jag kan märka det på barnen när jag hämtar dom på dagis. […] När jag 
haft stressigt på jobbet, blir det ju att man går igång minsta lilla. […] Då 
kan man ju få dåligt samvete.” Jenny, 31 år 
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Familjen påverkar även enhetscheferna gentemot arbetet. De enhetschefer som är föräldrar 

upplevde att de krav som ställs i relation till barnen i tid och energi påverkar arbetet. 

Stresståligheten upplevs påverkad av barnen då sömn och tid blev bristvaror. 

 
”Jag har märkt jätteskillnad sen jag fick barn. […]Jag var ju otroligt mycket 
mer stresstålig innan och jag kunde ibland också jobba över. […] Nu känner 
jag att jag inte riktigt vill eller orkar lägga ner just det där lilla extra.” Sven, 
26 år 
 

Enhetscheferna beskriver en förändring i samband med att barnen blir vuxna. Denna 

förändring, då barnen successivt blir självgående, leder till en omställning i det dagliga livet 

och gör att fokus riktas mer mot den egna personen och möjligheter till en hälsofrämjande 

förändring som inte fanns då föräldraskapet var tids- och energikrävande. Denna situation kan 

ses som en kritisk punkt i livet där de tre komponenterna i KASAM, dvs. begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, kan komma att spegla hur personen påverkas av och går 

vidare i denna förändring. Om personen möter detta med en förståelse av vad förändringen 

innebär, hittar nya och meningsfulla stimuli i sitt liv samt finner de inre och yttre resurser som 

finns till förfogande, kan omställningen innebära något positivt. Effekten kan bli att individen 

uppvisar ett starkare KASAM, som innebär att denne har förutsättningar att hantera de 

stressorer denne ställs inför (Antonovsky 2005:196–197).  

 

8.7 Aktiv fritid 

Den stress som upplevs på arbetet i kombination med den trötthet och humörförändring som 

blir följden av stressen behöver på något sätt hanteras. Det är viktigt att finna ett sammanhang 

och ett utlopp för denna negativa energi samtidigt som kroppen förbereds fysiskt och psykiskt 

för att möta stressen i arbetslivet. Ett aktivt liv, i detta sammanhang med betoning på fysisk 

aktivitet, kan vara en sådan kanal. Fysisk aktivitet kan ses som en buffert mot stress. En stor 

del av dagens befolkning lever ett stillasittande liv, både under arbetstiden och under icke-

arbetstiden, vilket kan ses som en riskfaktor för livsstilssjukdomar. Fysisk aktivitet motverkar 

kronisk stress som nedstämdhet, sömnsvårigheter och kognitiva symptom (Währborg 

2009:359).   

 

Det existerar en förståelse bland enhetscheferna för att den fysiska aktiveringen är viktig i 

relation till hälsa och för att orka med ett stressigt arbetsliv. Samtidigt blir denna 

fritidsaktivitet många gånger något som väljs bort utifrån trötthet och tidsbrist.  
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”Jag märker skillnaden när man inte hinner med och träna och meditera 
eller be. […] Det påverkar livet som helhet när man känner att man får så 
mycket att göra så att det som motverkar stressen också blir lidande”. Sven, 
26 år 

 
”Jag brukar träna spinning. Önskar att det skulle bli ofta, men det är tiden. 
[…] En till två gånger i veckan får man vara glad över.” Jenny, 31 år  

 
”Jag motionerar på gymmet när jag orkar. Det var ett tag sen nu, men det 
har varit ett par gånger i veckan.” Elisabeth, 41 år 

 
Den fysiska aktiviteten bland de intervjuade enhetscheferna är inte på den nivån att det alla 

gånger är den fysiska utmattningen som eftersträvas. En sorts fysisk aktivering som 

enhetscheferna beskriver är promenader i form av hundrastning och utflykter i naturen. Dessa 

skulle kunna sägas vara en mer passiv fysisk aktivering där förhöjd puls och utmattning inte 

är huvudmålet med rörelsen. Samtidigt är den fysiska utmattningen ett mål för några av 

enhetscheferna. Att ta sig till ett gym upplevs av vissa som jobbigt då orkeslöshet och tidsbrist 

relaterat till arbetet infinner sig. Men det finns en uttalad ambition att när det är möjligt ta sig 

till ett gym eller att aktivera sig utomhus, eftersom man vet att detta främjar välbefinnande. 

Exempelvis är gymmet en plats som används för den fysiska aktiveringen, där spinning 

(cykling inomhus) är den aktivitet som utnyttjas mest. Den fysiska aktiveringen kan även nås 

utanför gymmet. Golf, långdistanslöpning och innebandy är aktiviteter som ger ett avstånd till 

arbetets stress och samtidigt påverkar kroppen fysiskt. Den som har en god fysisk hälsa och 

energi kan möta stressorerna bättre än den som är trött och försvagad (Lazarus & Folkman 

1984:159) 

 
”När jag är ute och springer kan man få en känsla av att huvudet är helt 
tomt. […] Av att rensa skallen.” Sven, 26 år 

 
”Att umgås och att promenera i naturen är avkopplande, men någon 
träningsmänniska är jag inte.” Annika, 38 år 

 
8.8 Passiv fritid 

Den aktiva fritiden, som beskrivs ovan, visar det viktiga i att ha en fritid som innehåller fysisk 

aktivitet som kontrast till den stress och mentala trötthet som arbetet för med sig. Men fritiden 

kan även innehålla ett mer passivt mönster där betoningen ligger på avkoppling och 

återhämtning. Att umgås med vänner, att arbeta i hemmet med hus och trädgård, att läsa och 
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att sitta vid datorn är några av de sysslor som enhetscheferna menar ger avkoppling och 

återhämtning. Dessa typer av aktiviteter är viktiga att finna på daglig basis då de ger kontrast 

till den anspänning som finns i rollen. Den passiva fritiden är en viktig källa till återhämtning, 

som en balanserande funktion där personen gör något för att slappna av (Trenberth & Dewe 

2002:64–70). 

 
”Så här års har jag trädgården. Frisk luft och fåglar. Det är skönt.” 
Elisabeth, 41 år 

 
”Bön och meditation är också någonting som stressar av på ett väldigt bra 
sätt. Riktiga källor till att slappna av och släppa saker.” Sven, 26 år 

 
”För mig kan det vara helt avkopplande och bara sitta hemma, på med 
hörlurarna när barnen har gått och lagt sig och bara lyssna på musik och ta 
det lugnt.” Jenny, 31 år 

 
Sammanfattningsvis kan icke-arbetstiden förstås som en helhet där den aktiva fritiden, den 

passiva fritiden och familjelivet ger återhämtning, avkoppling, meningsfullhet och glädje. 

Samtidigt påverkas fritiden av stressen på arbetsplatsen och de möjligheter enhetscheferna har 

att aktivera sig fysiskt och socialt.  

 
”Det är viktigt att man har en bra fritid […], att kunna koppla av och göra 
någonting annat än att bara gå hem och fundera på sitt jobb.” Lena, 40 år 

 
”Man känner själv att jobbet påverkar fritiden ganska mycket och då spelar 
det egentligen ingen roll om du har ett jobb som är meningsfullt och bra för 
då får du ändå liksom ingen egen fritid.” Sven, 26 år 

 

9. Sammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att återknyta till vårt syfte och våra frågeställningar för att 

sammanfatta och diskutera vad vi har kommit fram till. Bilden av hur enhetscheferna upplever 

och hanterar stressorerna har framträtt med tydlig skärpa. Kanske blev bilden till och med 

ännu tydligare än väntat? Våra intervjupersoner hade åtskilligt att berätta och vi uppfattade 

dem som mycket frispråkiga, kanske rentav lättade, inför att få sätta ord på sina reflektioner. 

Hur ska detta tolkas? Kan det vara så att LSS-organisationen är underkommunicerad när det 

handlar om känslor och reflektioner i förhållande till arbetet? 
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Ett av våra tre centrala teman i den här studien var att kartlägga vilka stressorer som finns 

under enhetschefernas arbetstid och icke-arbetstid. Med ett salutogent perspektiv behöver inte 

stressorerna vara skadliga; avgörande är hur individen tolkar och hanterar det som han/hon 

utsätter sig för. Vi har sålunda inte intresse av att diagnosticera huruvida enhetscheferna 

verkligen är stressade. Det skulle krävas andra och mer djupgående metoder för att göra den 

typen av bedömningar. Däremot kan vi peka på en rad faktorer som kan ses som åtminstone 

potentiella risker för ohälsa.  

 

Med facit i hand står det klart att enhetschefernas position i LSS-organisationen innebär en 

konstant exponering för en rad stressorer. Man kan tycka att detta är en del av 

enhetschefsrollen – den som ger sig in i leken får leken tåla! Detta synsätt finner vi inslag av, 

både i litteraturen och i våra intervjupersoners svar. Vi anser emellertid att det finns anledning 

att hissa en varningens flagg för detta resonemang. Att stressorerna både är många och 

påtagliga ställer i förstone stora krav på enhetschefernas copingförmåga. I kombination med 

den oklara rollbeskrivningen och den höga arbetsbelastningen (två av de starkaste 

stressorerna) är det rimligt att anta att stressen åtminstone periodvis riskerar att leda till 

ohälsa. Det gäller därmed att även de högre cheferna är vaksamma på hur detta påverkar 

individen. LSS-organisationen har en potential att jobba aktivt med hälsofrämjande åtgärder 

för att förebygga stressrelaterad ohälsa, eftersom risken är så påtaglig. Hur mogen är man att 

göra en sådan process?  

 

Samtidigt som stressorerna är tydliga i verksamheten har enhetscheferna strategier för att 

hantera dessa stressorer och har resurser till sitt förfogande. Resurser hos den egna personen 

som exempelvis erfarenhet och utbildning samt yttre resurser i form av kolleger och familj. 

Det är en problemfokuserad copingstrategi som möjliggör en process som innebär att resurser 

tas tillvara och används för att forma olika strategier. I sammanhanget så beskrev 

enhetscheferna, dock föga förvånande, att erfarenhet är en viktig resurs för att klara av 

arbetets svårigheter. De som var nyare i rollen såg bristen på erfarenhet som en saknad resurs, 

men uppvisade en medveten bild av vad arbetet som enhetschef innebär och hur de vill att 

verksamheten ska se ut. Huruvida denna bild stämmer överens med arbetsgivarens är mera 

oklart. Kanske är arbetsgivaren beredd att till fullo låta sina medarbetare utforma rollen på 

önskvärt sätt? Inte heller det synsättet är uttalat och det outtalade skapar en uppenbar 

frustration som blir till en stressor hos enhetscheferna. Ropet efter en större tydlighet kring 
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förväntningarna på rollen är uppenbart. Även om det inte går att utforma en tydlig 

befattningsbeskrivning – rollen är så omfattande och ett sådant dokument skulle knappast 

kunna göras tydligt – skulle man behöva ha ett samtal kring ansvar och förväntningar mellan 

arbetsgivare och enhetschefer. Man kan även fundera över vad oklarheten i enhetschefsrollen 

betyder för medarbetarna på nivån under enhetscheferna, i synnerhet mot bakgrund av att alla 

intervjuade enhetschefer upplever att de har ansvaret över för många medarbetare.   

 

Den viktigaste teoretiska grunden för detta arbete är Aaron Antonovskys KASAM-teori. 

Under arbetets gång har vi börjat reflektera över vad KASAM egentligen mäter och står för. 

Är det en teori för kvantitativ eller kvalitativ forskning? Eller både och? Antonovsky sade 

själv att begreppet har en global giltighet. En invändning som genast infinner sig är om 

Antonovsky inte tar för lätt på den inverkan som t.ex. miljömässiga och sociala faktorer har 

på en människas hantering av stressorerna. Den generella arbetsmiljön och de sociala villkor 

som gäller på en specifik arbetsplats, torde rimligen ha stor betydelse för individens 

upplevelser av stress och på förmågan att använda sina resurser. Med den utgångspunkten 

skulle en av våra intervjuade enhetschefer sannolikt ha gett oss delvis andra svar om han/hon 

hade haft motsvarande befattning inom LSS i en annan kommun. Av väsentlig betydelse torde 

också individens personlighet i förhållande till arbetet vara. Det är, med vårt sätt att se det, 

inte säkert att KASAM-styrkan som den formas under uppväxten i hemmet ensamt är 

avgörande för hur den arbetsrelaterade stressen upplevs och hanteras. Man måste också titta 

på den faktiska miljön och på hur personen uppträder i den kontexten.  

 

Ett slående resultat av vår studie är att icke-arbetstiden är en mycket stark hälsofrämjande 

faktor och i många fall avgörande för att inte stressen i enhetschefsrollen går över styr. 

Familjen visade sig vara en viktig källa där enhetscheferna hämtade energi och glädje. Dock 

är inte icke-arbetstiden i sig enbart hälsofrämjande, utan kan likväl vara en stressor. Att i 

familjelivet uppleva relationsproblem med partnern, att mycket energi och kraft läggs på att ta 

hand om barnet/barnen samt andra förändringar i livet kan innebära stressorer som i sin tur 

påverkar arbetslivet och personens KASAM-nivå. Både en passiv och en aktiv fritid visade 

sig vara viktiga för att främja hälsa. I detta finner vi en spännande utmaning för arbetsgivarna. 

Hur kan man som arbetsgivare bidra till att förstärka de hälsofrämjande inslagen i en 

människas liv? Bör man ytterligare betona detta redan i anställningsprocessen och se till att 

rekrytera personer med hälsofrämjande inslag i sin icke-arbetstid? 
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Att ha ett helhetsperspektiv på människan i relation till stressorer och hälsofrämjande faktorer 

möjliggör att personens många livsområden kan räknas in i ekvationen om hur vi behåller vår 

hälsa. Med detta perspektiv riskerar personen inte att stå handfallen inför de stressorer som 

denne kommer att möta, utan möjligheten finns att se och använda sig av de resurser som 

finns i en människas liv. Här menar vi att det traditionellt finns en förskjutning i perspektivet 

och att man enbart fokuserar på arbetsförhållanden när man pratar om stress. Med ett 

helhetsperspektiv blir det både lättare och mer effektivt att förstå komplexiteten i att hantera 

stress och att agera hälsofrämjande. Det är en väsentlig skillnad mellan att agera och att 

reagera. Som arbetsgivare såväl som anställd är det viktigt att vara medveten på 

hälsofrämjande processer innan ohälsan slår till. Att vänta till skadan redan är skedd kan vara 

förödande. Kanske är det först när detta breda och hälsofrämjande perspektiv får fullt 

genomslag som det stora stresshotet i samhället kan motverkas? 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 

ALLMÄNT 

Ålder?  

Familj/Partner? 

Boende? 

Utbildning? 

Hur blev du chef? Vald eller fick/tog du jobbet av någon annan anledning? 

 

ARBETSTID 

Hur införstådd är du med vad som förväntas av dig som chef? 

Har du någon arbetsbeskrivning? 

Hur ser relationen mellan kraven på hur du utför arbetet och ditt beslutsutrymme ut? 

 

Hur ser du på de resurser som du har till ditt förfogande för arbetets utförande?  

Anser du att de resurser som du har till ditt förfogande är tillräckliga för att du ska kunna göra 

ett bra jobb? Om inte – vad saknas? 

I vilken grad anser du att dina chefer tar tillvara dina resurser som yrkesutövare på bästa sätt? 

Känner du att din roll är definierad på önskvärt sätt eller skulle du vilja förändra den? I så fall 

hur? 

 

Hur mycket kan du påverka ditt eget arbetsschema? 

Hur ofta tvingas du jobba över eller ta med arbetet hem? 

Hur ser du på denna balans mellan arbetstid och icke-arbetstid? Är den problematisk eller 

tycker du att det fungerar bra?  

 

Vilka av dina arbetsuppgifter stressar dig mest 

 

Hur reagerar du när det uppstår svårigheter i arbetet? 

Hur gör du för att hantera den uppkomna situationen? 



 

 

 

    56 (56) 
 

 

Hur ser du på organisationens belöningssystem? 

I vilken grad motsvarar belöningarna din arbetsinsats och dina ansträngningar för att lösa dina 

uppgifter?  

När upplever du att du har gjort ett bra arbete?  

När upplever du dig otillfredsställd med din prestation på arbetet? 

Vad är det som motiverar dig? Vad finner du meningsfullt med ditt arbete? 

 

ICKE-ARBETSTID 

Vad finns det utanför jobbet som är extra viktigt för din återhämtning?  

På vilket sätt? 

Hur viktig är fritiden för dig när det gäller att balansera arbetets svårigheter och belastning?  

Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet? I vilken form? 

Har det hänt att du har avstått viktiga fritidsaktiviteter till förmån för extra arbete? 

Kan du släppa arbetet när du lämnar för dagen?  

Har du haft sömnproblem som du kan relatera till din arbetssituation?  

Har du många vänner? 

Har det hänt att händelser under din icke-arbetstid har stressat dig?  

Hur hanterar du detta? 

Upplever du att du kan släppa det som pågår utanför arbetet när du arbetar?    


