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Förord 

Vår uppfattning av målgruppen chefer är att de generellt utsätts för stress, vilket vi 

uppmärksammat genom tidigare arbetslivserfarenheter där chefer inte alltid har tiden att 

stanna upp och tillgodose alla medarbetares behov. Då en av oss också hade erfarenhet inom 

kommunal omsorg väcktes en nyfikenhet om att belysa ämnet från olika enhetschefers 

upplevelser av arbetsrelaterad stress. 

 

Vårt examensarbete har varit en känslomässig berg och dalbana men även en lärorik period i 

livet som vi tar med oss. Vi är tacksamma för all kunskap som tillkommit under 

examensarbetet och samtidigt glada för att vi haft möjligheten att bolla våra tankar med så bra 

klasskamrater. Vi vill tacka vår handledare Erika Wall som under examensarbetet hjälpt, 

stöttat och kommit med ideér till vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga 

enhetschefer för att ni tog er tiden för intervjuerna och bidrog med kunskap till vår studie, 

utan er hade inte denna studie varit möjlig att genomföra.  

 

 

Lisa & Malin 
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Abstract 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är idag ett stort hälsoproblem då chefer har höga krav på 

sig samtidigt som de ska vara en god ledare, vilket bidrar till en hög arbetsbelastning. 

Samtidigt som den psykiska ohälsan i samhället ökar ställs även högre krav på arbetsgivaren 

att arbeta förebyggande och vara uppmärksam på tidiga tecken kring ohälsa. Syfte: Syftet 

med studien är att analysera upplevelser av arbetsrelaterad stress bland enhetschefer, i relation 

till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM). Metod: En kvalitativ studie som 

är baserad på fem semistrukturerade intervjuer av enhetschefer som arbetar inom kommunal 

omsorg. Datainsamlingen är transkriberad och analyserades med hjälp av en innehållsanalys 

på manifest nivå. Resultat: Resultat visade att samtliga fem deltagare upplevde att det 

förekom arbetsrelaterad stress och att de hade möjligheten att hantera det på olika sätt. 

Tidigare erfarenheter, socialt stöd och tydliga mål visade sig vara en bidragande faktor till hur 

stressen hanterades. Diskussion: Kraven på enhetscheferna har ökat genom att fler 

ansvarsområden tillkommit, vilket också tidigare forskning visar. Organisationerna behöver 

genomgå förändringar så att det finns bättre förutsättningar för uppdraget som enhetschef, då 

det i nuläget är för stort och tiden inte alltid räcker till. Slutsats: I enlighet med tidigare 

forskning visade resultatet att det förekommer arbetsrelaterad stress bland enhetschefer. Med 

en längre erfarenhet, tydliga mål inom organisationen och ett bra socialt stöd är det möjligt i 

relation till teorin uppnå en stark KASAM. 

 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, enhetschefer, hantering, KASAM, stress, återhämtning  
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Introduktion    

Denna studie handlar om att undersöka och analysera enhetschefers upplevelser av 

arbetsrelaterad stress, med målet att öka vår kunskap och förståelse om fenomenet. Studien är 

baserad på enhetschefer som arbetar inom kommunal omsorg och är verksamma inom tre 

olika kommuner. Vidare analyseras arbetsrelaterad stress i relation till KASAM-teorin för att 

belysa enhetschefernas arbetssituation genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Arbetsmiljöverket (2017) menar att idag upplever hälften av alla sysselsatta att det har för 

mycket att göra på arbetet, vilket bidrar till ökad stress och högre arbetsbelastning i 

arbetsmiljön. Stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste orsakerna till 

arbetsrelaterade besvär och det är mer vanligt att kvinnor upplever sitt arbete som psykiskt 

krävande. Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) beskriver att det finns utmaningar för 

chefer eftersom de har svårt att hitta en balans mellan arbete, fritid och återhämtning. Detta 

har också uppmärksammats hos Fackförbundet Saco (2018) då ohälsan bland chefer har ökat 

och att de upplever sig stressade av sin arbetssituation, samt att majoriteten av cheferna tar 

med sig arbetet hem. Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn (2012) 

kallar detta för gränslöst arbete, vilket innebär att individen har svårt att stänga av arbetet på 

fritiden. Vidare menar författarna att detta är en bieffekt av hur samhället har utvecklat sig, då 

vi människor ständigt ska vara kontaktbara genom bland annat mail och telefonsamtal utanför 

arbetet, vilket kan resultera i en sämre återhämtning då individen ständigt arbetar.  

 

Under 2014 var nästan hälften av påbörjade sjukskrivningar stressrelaterade och psykiatriska 

diagnoser var den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Stressreaktioner har under de senaste 

åren blivit ett stort folkhälsoproblem i Sverige och är den kategori som ökar mest bland de 

som är sjukskrivna. Antalet startade sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade från 82 000 

under 2010 till 139 000 under 2015 (Försäkringskassan, 2017). Detta visar på en markant 

ökning då problematiken av den psykiska ohälsan i arbetslivet tenderar att öka istället för att 

sjunka. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam på sina medarbetare och ser 

tidiga tecken på ohälsa, så att det finns möjlighet att sätta in rätt åtgärder i tid 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Stress och psykiatriska diagnoser ligger också bakom en stor del 

av samhällets resurser, vilket gör fenomenet till ett problem. Statistik från Försäkringskassan 

visar att utgifter för sjukpenning inom psykiatriska diagnoser har ökat, där utgifterna under 

2009 låg på 7 miljarder och idag har mer än fördubblats till 14,8 miljarder kronor 

(Försäkringskassan, 2018). 
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Bakgrund 

Stress och återhämtning 

En av dem som står bakom begreppet stress heter Hans Selye, han var forskare och sägs vara 

den första att ge begreppet stress en medicinsk term. Under hans livstid valde han att forska 

kring begreppet stress och de som står bakom stressreaktioner (Selye, 1984). Selye kom först 

över begreppet biologisk stress under hans studietid, då han observerat att patienter i sin 

omgivning led av olika sjukdomar och där flertalet upplevde sig ha liknande symtom. Selye 

var en av de första att identifiera stress som ett underliggande problem vid sjukdom (Tan, 

2018). Selye (1973) definierar stress som en reaktion där kroppen utsätts för olika 

påfrestningar den inte klarar av och där utvecklingen av en stressreaktion är väldigt 

individuell, vilket gör att konsekvenserna kan bli olika. Selye (1984) menar att tecken på 

stress kan yttra sig genom ökad hjärtfrekvens, emotionell instabilitet, torrhet i mun och hals, 

lättirritation, impulsbeteende och känslan av att behöva fly eller börja gråta.  

 

Selye delade in stressreaktionens utveckling i tre huvudfaser. Den första fasen kallas 

alarmfasen, vilket innebär att kroppen anpassar sig till den stress som individen utsätts för. 

Detta kan innebära att kroppstemperaturen och blodtrycket förändras vilket kan leda till 

svårigheter att slappna av (Selye, 1977). Vid misslyckande kommer nästa fas, 

motståndarfasen vilket innebär att kroppen gör motstånd då det inte är en möjlighet att stanna 

kvar i samma tillstånd som i alarmfasen. Den stress som kroppen anpassat sig till minskar 

eller försvinner helt under denna fas beroende på hur den hanteras (ibid). Perski (2006) och 

Theorell (2012) menar att inom denna fas kan individen antingen upplevas klara vad som 

helst eller ha svårt att hantera stressreaktionen, vilket innebär att påfrestningen av 

stressreaktionen kan bli mycket långvarig. Den sista fasen kallade Selye för utmattningsfasen, 

som innebär att individens resurser och energi börjar ta slut, vilket gör att effekterna av 

stressreaktionen kan vändas emot individen i en negativ effekt och leda till långvarig sjukdom 

(Perski, 2006; Selye, 1977; Theorell, 2012). Konsekvenserna av utmattningsfasen kan 

resultera i trötthet och sömnsvårigheter, samt de fysiska konsekvenserna av långvarig stress 

kan leda till infektioner, förkylningar, muskelsträckningar, hudproblem och tarm besvär 

(Agervold, 2001; Perski, 2006; Socialstyrelsen, 2003; Theorell, 2012). Effekterna av att 

arbeta under långvarig stress kan även försvåra lärandet och samtidigt leda till 

psykofysiologiska spänningar som ökar risken för sjukdom (Albin, Edling, Nordberg & 

Nordberg, 2010). Att ha mycket att göra på arbetet är inte farligt i sig, utan det som är 

nödvändigt är att det finns utrymme för korta pauser och återhämtning under arbetsdagen. En 
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förutsättning för att kroppen ska ha möjlighet att återhämta sig är sömnen. Genom en god 

sömn och korta pauser under arbetsdagen förebygger individen stressrelaterade skador och 

sjukdomar (Theorell, 2012; Währborg, 2009). Alfredsson, Kecklund, Knutsson, Theorell, 

Westerholm & Åkerstedt (2002) anser att orsakerna till störd sömn ofta är effekter av hur det 

är på arbetet. Författarna tar upp att störd sömn är relaterad till höga arbetsbehov, lågt socialt 

stöd på arbete och för hög fysisk arbetsbelastning. Vidare menar författarna också att höga 

krav på arbetet är även den vanligaste arbetsstress faktorn och i kombination med lågt 

inflytande har det visat sig vara relaterat till hjärt-kärlsjukdomar. Med regelbunden 

återhämtning är olika belastningar för kroppen helt ofarliga, men utan återhämtning kan 

konsekvenserna leda till utmattning och stora hälsorisker (Almén, 2017; Eklöf, 2017). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Hans Selyes forskning om stressreaktioner kan även kopplas till hur vårt moderna samhälle 

ser ut. Idag handlar stressreaktionerna inte om att fly från hot, utan mer om att hinna med en 

mängd arbete på en begränsad tid, vilket kan vara en påfrestning för kroppen om det sker 

under en längre tid (Aronsson et al., 2012). På en arbetsplats har arbetsgivaren det yttersta 

ansvaret att se över de fysiska och psykosociala arbetsmiljön (AML, SFS 1977:1160). 

Det kan finnas både psykiska och fysiska stressorer i arbetsmiljön på en arbetsplats, stressorer 

 innebär de omständigheter som finns runt omkring individen och som kan utlösa en 

stressreaktion. Fysiska stressorer i arbetsmiljön kan vara yttre faktorer som buller, ljus, 

luftfuktighet eller temperaturen och kan vara lättare att åtgärda. Den psykosociala 

arbetsmiljön är svårare att reglera då det kan handla stressorer gällande arbetsklimatet i 

arbetsgruppen, tidspress, arbetsbelastning och arbetstider (Agervold, 2001; Währborg, 2009). 

När arbetsinsatsen störs av stressorer beror det oftast på att individens arbetsprestation går 

emot hur människan är konstruerad. För att skapa goda förutsättningar till att prestera bra på 

arbetet behöver miljön vara stimulerande, omväxlande och lagomt intensiv (Aronsson et al., 

2012). Arbetsrelaterad stress är ett hälsoproblem på grund av alla förändringar som gradvis 

sker på arbetsplatserna och i samhället. Idag ska människan vara flexibel och har inte alltid 

kontroll över de krav som ställs på arbetsplatsen, vilket innebär att majoriteten av den stress 

som uppstår kommer från företagets ledning och hur organisationen är uppbyggd (Bitenc, 

Masten, Pastirk & Tabaj, 2015). Stress kan också orsakas av bland annat okontrollerbara 

händelser, vid överbelastning eller oförutsägbara händelser (Eklund, 2013), när individen 

hamnar i obalans finns det en risk att stressen ökar och det kan bli svårt att varva ner. Det kan 

därför vara viktigt att individen får hjälp och lära sig att hantera stressen (Almén, 2017). Ett 
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sätt att försöka hantera den stress som uppstår kallas för coping, vilket innebär 

stresshantering. Då stress inte alltid är möjligt att undvika så kan det vara av betydelse att 

kunna hantera situationen (Währborg, 2009), vilket forskning även har påvisats som positivt 

tillsammans med ett socialt stöd (Ljungblad & Näswall, 2009). För att hantera den stress 

individen utsätts för behöver problemet identifieras genom att hitta lösningar eller att förändra 

sig själv genom att sänka ambitionsnivån. När det kommer till stresshantering finns det två 

huvudtyper; känslofokuserad och problemfokuserad. Om individen fokuserar på det 

känslomässiga menar Währborg (2009) att uppmärksamheten anpassas till det som orsakat 

stressen eller så undviker individen problemet. Ett annat sätt att försöka hantera sin 

emotionella reaktion är att mentalt försöka omvandla stressens betydelse, genom att försöka 

intala sig själv att det som gör oss stressade inte är så viktigt. På grund av detta så försöker 

individen att reducera den stressreaktion som annars skulle uppstått. Hamnar fokus istället på 

problemet så innebär det att individen försöker finna externa hjälpmedel för att lösa den yttre 

hotbilden, det kan vara hjälp i form av en terapeut eller livscoach (Währborg, 2009). 

 

Chefer och arbetsrelaterad stress 

Många arbetsuppgifter resulterar ofta i en känsla av att inte hinna med de krav och 

förväntningar som ställs av organisationen. Under en kortare period kan det vara hanterbart att 

ha många arbetsuppgifter, men om arbetssituationen inte förändras kan det vara svårt att 

upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap (Eklöf, 2017). Dcllve och Wikström 

(2009) tar upp att ett gott ledarskap tillsammans med en bra arbetsmiljö är en bidragande 

faktor för att chefer ska bibehålla en god hälsa och minska risken för arbetsrelaterad stress. 

Detta leder i sin tur till att hälsan bland de anställda även ökar då ledaren mår bra. För att 

skapa en god hälsa bland chefer är det viktigt att det finns ett gott stöd från kollegor för att 

minska på den stress som kan uppstå. Detta har även uppmärksammats hos Fackförbundet 

Ledarna (2015) som menar att många chefer upplever att de inte har tid över till att arbeta mot 

ett bra ledarskap, då det känner sig pressade av andra arbetsuppgifter samt att de saknar 

förutsättningar för att ta sitt ansvar som chef. Enligt arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) 

har chefen huvudansvaret att upprätthålla och skapa en så bra arbetsmiljö för sina medarbetare 

som möjligt. Fackförbundet Ledarna (2015) beskriver också svårigheter av detta då chefer 

upplever att de har mindre inflytande och befogenheter, samt att de känner sig mer pressade 

att anpassa verksamheten då kraven och den psykiska ohälsan ökat.  
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Idag ägnar även chefer mycket av sin arbetstid till planering, rapportering och administration 

(Shanks, Lundström & Wiklund, 2015), vilket gör att dem får fungera som länkar mellan den 

högsta ledningen och sina medarbetare (Aronsson et al., 2012). Några av de största 

påfrestningarna kommer från hög mental överbelastning, hög koncentrationsförmåga, samt 

uteslutande pauser för psykisk återhämtning och reflektion. Chefer på lägre nivåer har idag 

även ett större ansvar för budget, personal och verksamheten, vilket medför att chefens 

arbetsuppgifter ställer höga krav på lyhördhet, medveten närvaro och medkänsla till sin 

omgivning (Aronsson & Mellner, 2018). På uppdrag av regeringen genomförde 

Arbetsmiljöverket (2018) en tillsyn på kvinnliga första linjens chefer under vård- och omsorg. 

I projektrapporten beskrivs det att cheferna ofta arbetar under tidspress, har många 

medarbetarsamtal och har även hög personalomsättning. Vidare framkom det att vård- och 

omsorgsverksamheter har en hög arbetsbelastning med många ansvarsområden, vilket är en 

ökad stress för första linjens chefer.  

 

En skyddande faktor som kan bidra till välmående och hälsa är att ha ett socialt stöd från 

arbetskollegor, överordnade chefer eller närstående. Det sociala stödet kan vara i form av 

känslomässigt stöd eller praktiskt hjälp av arbetsuppgifter (Jones, Ohlson, Söderfeldt, 

Söderfeldt & Theorell, 2010; Rostila & Toivanen, 2012). Genom att ha ett socialt stöd med 

människor som stöttar i svåra situationer kan det bidra till att individen hanterar 

stressreaktioner bättre (Orth-Gomér & Perski, 2008). Dellve et al. (2013) menar att det finns 

olika stödresurser till att en organisation behåller sina chefer i tjänst med en god hälsa. Det 

finns skillnader inom chefsyrket när det gäller stöd från medarbetare och överordnade. Chefer 

på lägre nivåer känner ett större stöd av sina chefskollegor och ett mindre stöd från sina 

medarbetare. De chefer inom större organisationer med fler anställda under sig upplever även 

ett bristande stöd från medarbetarna och de chefer som har en längre arbetslivserfarenhet 

upplever sig ha mer stöd genom externa stödresurser. Frankenhaeuser och Lundberg (1999) 

anser även att det finns olikheter bland kvinnor och män i höga positioner gällande 

stressbelastning och stöd i arbetet. Kvinnorna upplevde sig ha mer stress på arbetet på grund 

av bristande kommunikation och stöd från överordnade chefer, vilket inte männen upplevde 

sig ha.  

 

KASAM - Känsla av sammanhang 

Professor Aaron Antonovsky myntade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) under 

1970-talet. Antonovsky hade ett intresse av vad som gjorde att människor bibehåller hälsa och 
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är friska istället för att fokusera på vad som gör människor sjuka, vilket har sin grund inom 

det salutogenetiska perspektivet (Antonovsky, 1991). KASAM består av tre delar, vilka är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om den information som 

individen uppfattar är strukturerad, tydlig och sammanhängande eller om den kaotisk och 

oförklarlig. Hanterbarhet handlar om hur man använder sina resurser för att möta de problem 

och svårigheter som uppstår. Meningsfullhet ska ses som en motivationskomponent där 

individens tid och engagemang har sitt fokus i de som har en känslomässig betydelse 

(Antonovsky, 1991).  

 

Antonovsky menar att psykologisk stress är något som bedöms som påfrestande för individen 

och kan överskrida dennes resurser, vilket kan påverka välmåendet negativt. En individ med 

en stark KASAM klarar bättre av de krav som ställs än någon som har en svag KASAM, detta 

på grund av att de definierar kraven som ofarliga och hanterbara (Antonovsky, 1991). 

Individer med stark KASAM upplever också stressorer som oproblematiska eftersom de 

bedömer en stressor som positiv och kan se helheten som begriplig, samt hur situationen ska 

hanteras eftersom de har resurser för att möta olika stressorer. Förmågan att hantera stressorer 

i vardagen kan vara lättare med en stark KASAM då dessa individer väljer ut en strategi för 

att hantera den situation som han/hon ställs inför. De människor med svag KASAM kan 

istället ha svårt att hantera stress där de väljer att se stressorer som en belastning (ibid). 

Hlongwane och Mitonga-Monga (2017) menar att en individ med stark KASAM har tydliga 

mål och kan uppleva omgivningen som organiserad och förutsägbar, vilket gör att de mål som 

ingår i arbetsrollen lättare uppfylls. Medarbetare med en stark KASAM upplever även chefen 

som en bra lyssnare och samverkar bättre med andra. De hanterar även problemlösningar bra, 

vilket kan leda till att medarbetarna blir mer inspirerade, stolta och entusiastiska i sitt arbete. 

 

Problemformulering 

Utifrån den litteraturgenomgång som gjorts och kunskap som tillkommit under utbildningens 

gång, har arbetsrelaterad stress uppmärksammat som ett vanligt förekommande fenomen 

bland chefer inom vård- och omsorgsverksamheter. En bidragande orsak tycks vara att 

uppdraget som chef har för höga arbetskrav, där många ansvarsområden ska tillgodoses. I 

tillägg förväntas det även att cheferna ska vara tillgängliga och närvarande på arbetsplatsen. 

Med utgångspunkt av detta anser studenterna att det vore intressant att undersöka 

enhetschefer inom vård- och omsorg och deras upplevelser av arbetsrelaterad stress. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera upplevelser av arbetsrelaterad stress bland 

enhetschefer, i relation till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM).  

 

Studien avgränsas till kvinnliga enhetschefer inom kommunal omsorg. 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

➢        Hur upplevs arbetsrelaterad stress av enhetschefer inom kommunal omsorg? 

➢        Hur hanterar enhetschefer inom kommunal omsorg arbetsrelaterad stress? 

➢        Vad upplever enhetschefer inom kommunal omsorg som meningsfullt i deras yrke? 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte valdes det kvalitativa perspektivet för att ha möjlighet att söka 

empiriska svar av enhetschefers upplevelser gällande arbetsrelaterad stress. Genom att 

möjliggöra undersökningen har vi valt att begränsa studien till enhetschefer som är 

verksamma inom kommunal omsorg. Studien är baserad på fem semistrukturerade intervjuer 

med enhetschefer som arbetar i olika kommuner inom LSS, hemtjänsten samt äldreomsorg. 

Genom att göra semistrukturerade intervjuer fick de som blev intervjuade möjlighet att 

utforma sina svar, samt att de inte behövde anpassa sig efter svarsalternativ (Bryman, 2011). 

Deltagarna intervjuades utifrån en intervjuguide (Bilaga 2) som är utformad med fokus på 

studiens syfte. Intervjuguiden utformades utifrån olika kategorier för att ha möjlighet att 

beröra deltagarnas upplevelser av bland annat arbetsrelaterad stress, stöd i arbetet, resurser 

samt tydlighet inom organisationen. Fördelen med att göra kvalitativa intervjuer är att det ger 

en möjlighet till en djupare förståelse inom det ämne vi valt att studera, samt att vi som 

studenter kunde anpassa frågorna till varje individuell deltagare och dennes svar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Björklund & Paulsson, 2012). I mötet med andra människor hade 

vi även möjlighet att greppa andra signaler som deltagarnas kroppsspråk, samt andra signaler 

som ansågs vara relevant i vår studie (Björklund & Paulsson, 2012).  

Eftersom det fanns en begränsad tidsram för denna studie så valde studenterna ut fem 

enhetschefer att intervjua. Detta för att få en bred kunskap, samt med målet att få in det 

material som behövdes för att uppnå syftet av studien. 
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Urval  

Urvalet av deltagarna är målinriktade för att passa in i studiens syfte, men även för att bedriva 

en tillförlitlig forskningsprocess (Bryman, 2011). Genom att ha ett målinriktat urval i studien 

ansågs det som en fördel att intervjua enhetschefer inom vård- och omsorgs verksamheter i 

olika kommuner då de är en tillräckligt stor målgrupp. Studien är även baserad på ett 

snöbollsurval, vilket innebär att en personlig kontakt hjälpte oss att komma i kontakt med de 

personer som var relevanta för intervjuer till studien. Detta kan även kallas för ett 

bekvämlighetsurval, vilket är en vanlig forskningsstrategi inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2011). För att passa in i studien fanns det ett krav och det var att deltagarna skulle arbeta som 

enhetschef inom kommunal omsorg. Efter att ha fått tillgång till deltagarnas mail, gjordes en 

första förfrågan om intresse att delta i studien. Förfrågan skickades ut till 14 stycken 

enhetschefer, där fem stycken valde att medverka. Fyra stycken valde att inte delta i studien 

och resterande enhetschefer svarade inte alls på förfrågan.  

 

Datainsamling  

Samtliga intervjuer genomfördes på en plats som deltagarna själva bestämt. Detta var ett 

medvetet val för att deltagarna skulle känna sig så bekväma och avslappnade som möjligt 

under intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det skedde vissa avbrott under 

intervjuerna då några av deltagarnas telefon ringde eller att någon anställd knackade på 

dörren. Deltagarna blev i förväg informerade genom ett informationsbrev (Bilaga 1) om att 

intervjuerna skulle spelas in med deras godkännande. Detta frågades också innan intervjun 

startade och samtliga deltagare gav sitt medgivande till det. Inspelningen av intervjuerna 

utfördes i en app via en mobiltelefon som heter Easy voice recorder. Valet av att spela in 

intervjuerna gjordes för att ha möjligheten att lyssna igenom inspelningarna flera gånger samt 

kunna utföra en noggrann analys. Intervjutiden varierade mellan 35-60 minuter per deltagare 

och intervjuerna genomfördes mellan den 15-30 april 2019. Eftersom det fanns möjlighet att 

vara två studenter under intervjuerna så kunde den ena ställa frågor och den andra anteckna 

viktiga sinnesintryck som kroppsspråk (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). När alla fem 

intervjuer var inspelade och klara lyssnades materialet igenom, därefter transkriberades 

samtliga ljudinspelningar till löpande text. En fördel med att transkribera texten är att man lär 

känna sitt material och att man kan inleda tolknings arbetet i ett tidigt stadie (Ahrne & 

Svensson, 2015). 
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Analysmetod 

När transkriberingen var färdig i löpande text genomfördes en kvalitativ innehållsanalys där 

valet blev att fokusera på det manifesta innehållet för att analysera datainsamlingen. Genom 

att göra en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå innebär det att man arbetar textnära och 

ser till de som benämns ordagrant i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Analysen (Tabell 1.) genomfördes i fem steg: det första steget är meningsenhet, som innebär 

att meningar, stycken eller ord plockas ut eftersom de är relaterade till varandra genom dess 

sammanhang och innehåll. Andra steget är menings-kondensering, som innebär att man tar ut 

de viktigaste ur styckena eller meningen för att göra de mer lätthanterligt, dock är de viktigt 

att bevara dess huvudinnehåll. De tredje steget är kodning, som innebär att man bryter ner 

meningsenheterna ytterligare till en beteckning i form av en kortare kod. Kodernas innehåll 

kan ha liknande betydelse och kan då placeras inom samma underkategori, vilket är steg fyra 

i innehållsanalysen. Underkategorierna jämförs sedan med varandra för att identifiera likheter 

och skillnader, samt därefter abstraherat dem till kategorier, vilket är de sista steget i 

innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen 

Meningsenhet Menings-

kondensering 

Kodning Underkategori Kategori 

...vi har fått uppdrag nu i år, från 1/1. 

Så att ja, nu finns det väldigt tydliga 

mål. Det finns också en 

tidsram….Jag tror det är under två år 

vad vi ska uppnå…dels generellt alla 

chefer för det är ju ändå det här med 

ekonomi …arbetsmiljö och 

allting…men också vad vi ska ha för 

mål utifrån vad jag ska mot mina 

assistenter och [...] och så…så det 

har blivit väldigt tydligt. 

 

 

Enhetscheferna har 

lättare att förstå sitt 

uppdrag om det finns 

en tidsram för vad 

som ska göras, samt 

tydliga mål över 

verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

Lättare att 

arbeta med 

tydliga 

mål. 

 

 

 

 

Tydlighet 

 

 

 

Organisation 

och 

utveckling 
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Etiska överväganden  

Inom humanistiskt och samhällsvetenskapligt utdrag är det viktigt att följa en god 

forskningsetik eftersom det inkluderar människor. Detta innebär att människors integritet 

skyddas från insyn i privatlivet och från eventuella skador och kräkningar. Det finns fyra 

allmänna huvudkrav för att bedriva en god forskning och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet, samtliga kommuner kontaktades via mail där studenterna presenterade sig 

själva och studien. I mailet bifogades även ett informationsbrev (Bilaga 1) med studiens syfte, 

där det framgick att deltagandet var frivilligt och rätten att avbryta studien var möjligt när som 

helst. I informationsbrevet fanns även studenternas mail och telefonnummer om frågor skulle 

uppstå. 

Samtyckeskravet, deltagarna har fått möjlighet att själva bestämma över sin medverkan under 

studiens gång. Efter att deltagarna valde att medverka i studien bokades tid och plats inför 

intervjuer in, detta bestämdes av deltagarna själva. Innan intervjuerna genomfördes gav även 

deltagarna sitt samtycke att det var ok att spela in dem.  

Konfidentialitetskravet, deltagarna blev informerade att de insamlade materialet kommer att 

behandlas med konfidentialitet och endast i syfte med denna studie. Detta för att skapa en 

trovärdig studie och bygga ett förtroende hos deltagarna. Deltagarna benämns även i resultatet 

med figurerade namn för att de ska behandlas anonymt i studien. 

Nyttjandekravet, studenterna avser att använda allt insamlat material för studiens ändamål och 

när examensarbetet har godkänts kommer allt det material som samlats in att makuleras, 

vilket även deltagarna informerades om.  

 

Resultat 

Deltagarna i studien är kvinnor med ett åldersspann på 35-55 år. De arbetar inom tre olika 

kommuner där antalet anställda under sig varierar mellan 25-60 personer. Samtliga har 

studerat på universitet inom olika områden och har även en längre arbetslivserfarenhet inom 

andra yrken. Några av deltagarna har varit verksamma som enhetschef under flera år, medan 

andra är ny i rollen. I denna studie har deltagarna figurerade namn för att säkerhetsställa att de 

förblir anonyma, deltagarna benämns som Lena, Eva, Marie, Carina och Åsa. Resultatet har 

sin utgångspunkt inom en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim & Lundman 

(2004). Materialet beskrivs med fyra övergripande kategorier som är uppbyggda av 

underliggande kategorier och en beskrivning av dessa beskrivs vidare här.  
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Tabell 2. Analysens underliggande kategorier/kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underliggande kategorier som växte fram avseende arbetsrelaterad stress var: 

omprioriteringar i arbetet och tidskrävande arbetsuppgifter. Dessa presenteras under rubriken 

Tidsbrist och omprioriteringar. Gällande struktur inom organisationen framkom följande 

underliggande kategorier: organisationsförändringar, tydlighet och planering. Detta 

presenteras i resultatet under rubriken Organisation och utveckling. De underliggande 

kategorier som framkom för att hantera arbetsrelaterad stress var: stödresurser i 

verksamheten, kommunikation och stöttande kollegor, vilket presenteras under avsnittet Stöd 

och resurser. De sista avsnittet i resultatet handlar om enhetschefers motivation inom yrket, 

dessa underliggande kategorier var: vision om personalutveckling, drivande arbetsuppgifter 

och glädje i arbetet som redogörs under rubriken Yrkesstolthet.  

Analysen visade som helhet att enhetschefer inom kommunal omsorg har höga krav i arbetet 

och att omprioriteringar i arbetsuppgifterna är en bidragande orsak till stress. Resultatet visade 

också att enhetscheferna hanterar arbetsrelaterad stress bättre med stöd från kollegor och 

överordnade chef. Resultatet av innehållsanalysen presenteras nedan:   

 

Tidsbrist och omprioriteringar 

Resultatet visade att deltagarna upplevde sin arbetssituation som stressfull då det ofta sker 

oförutsägbara händelser i organisationen. Deltagarna beskrev att de ibland var tvungna att 

Underkategori Kategori 

Omprioriteringar i arbetet 

Tidskrävande arbetsuppgifter 

Tidsbrist och omprioriteringar 

 

Organisationsförändringar 

Tydlighet 

Planering 

Organisation och utveckling 

Stödresurser i verksamheten 

Kommunikation 

Stöttande kollegor 

Stöd och resurser 

Vision om personalutveckling 

Drivande arbetsuppgifter 

Glädje i arbetet 

Yrkesstolthet 
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lägga planerade arbetsuppgifter åt sidan, för att istället prioritera akuta ärenden. De akuta 

ärenden kunde handla om bemanning inom verksamheten, samt andra saker som hastigt 

behövde genomföras eller följas upp. Det kunde vara alltifrån hygienföreskrifter eller att en 

ny lag skulle hanteras och tillämpas inom verksamheten. Ett akut ärende som beskrivs i 

materialet är att få in vikarier, vilket Eva och Marie beskriver i citatet nedan: 

 

Jag måste ju ha in folk, dom ska ju ta hand om människor. Dom ska ju inte ta hand om 

några papper som kan vänta tills imorgon (Eva). 

 

Jag kan sitta i ett möte eller vad som helst och då får jag bara avsluta de jag gjort och 

försöka fixa en vikarie (Marie). 
 

Deltagarna beskriver i intervjuerna att det händer saker varje dag och att dem ofta måste 

omprioritera sina arbetsuppgifter, samt ha en prioriteringslista för att skapa struktur i arbetet. 

Möjligheten att hinna med det dagliga arbetet upplevdes svårt av deltagarna på grund av den 

tidsbrist som kunde uppstå vid omprioriteringar, detta beskriver Eva och Carina i citatet: 

 

De kan bli stressigt att de händer väldigt mycket och som i regel så hade man redan något 

annat inplanerat, då blir de stressigt för då ska man jobba ikapp de (Carina). 

 

Jag ligger efter med jätte, jätte mycket... så just nu är jag superstressad (Eva). 

 

Under intervjuerna berättade deltagarna att fler administrativa arbetsuppgifter hade tillkommit 

inom uppdraget som enhetschef och att det tar upp en stor del av arbetsdagen. Vidare menade 

deltagarna att det har resulterat i att mindre tid ges till personalen och verksamhetsutveckling. 

En av deltagarna beskrev att det fanns en önskan om att minska på de administrativa arbetet 

och fokusera mer på ledarskapet då uppdraget som enhetschef ansågs vara för brett. I citatet 

nedan tydliggör Carina och Marie hur det administrativa arbetet kan se ut en arbetsdag.  

 

De är mycket vid datorn och mycket vid telefonen. Det är de som upptar den största delen 

(Carina). 
 

Jobbet har för mycket administrativa saker och jag bokför mycket akuta saker som händer. 

Ja, de svämmar över och jag hinner oftast inte på en arbetsdag jobba. Många gånger är de 

jobbet som styr och vissa saker kan man inte lämna (Marie). 
 

Deltagarna kände även ett behov att vara tillgängliga dygnet runt för att verksamheten ska 

fungera och de kunde då uppleva svårigheter att slappna av utanför arbetstiden. Några av 
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deltagarna berättade att de valde att stänga av sina telefoner under kvällar och helger, medan 

andra hade svårare att göra det. I citaten nedan framkommer det att Eva och Lena har svårt att 

stänga av arbetet på fritiden för att tiden inte räcker till på arbetet.   

 

De senaste veckorna har jag haft en kvarts lunchrast, de är allt på hela dagarna. De är allt 

jag har tagit dom senaste 3,5 veckorna plus att de ligger ju kvar när man är hemma. Sen 

ringer bemanningen, nu måste jag utbeordra någon, vaknar på nätterna... De har jag ju 

gjort de senaste veckorna (Eva). 

 

Vissa dagar så kan man gå hem och känna...men gud jag har inte gjort det där… ibland så, 

jag skulle ha gjort det här (Lena). 

 

De deltagarna som valde att stänga av sina telefoner under kvällar och helger prioriterade 

fritiden före arbetet och menade att arbetsuppgifter som inte var klara när arbetsdagen var slut 

kunde göras en annan dag.  

 

Organisation och utveckling 

Flera deltagare ansåg att uppdraget inom yrket var tydligt då det finns mål och visioner om 

vad som ska uppfyllas under en tvåårsperiod. En positiv aspekt som framkom genom 

intervjuerna var att ha flera delmål att förhålla sig till, vilket också upplevdes minska stress 

belastningen hos deltagarna. Det som ansågs som negativt och otydligt hos Lena var att det 

kunde kännas ostrukturerat gällande vem som skulle göra vad inom organisationen. Lena 

uttryckte sig även att det saknades mål som kan brytas ner och bli mer mätbara, samt 

uppföljningar på det som bestäms. 

 

Det här med att vi följer upp saker...vi har möten och vi bestämmer...och så är det 

som...sen då? Men där har vi ju alla också ett eget ansvar. Men vi pratar om att det här 

behöver vi göra och sen...blir det liksom inte av (Lena). 

 

Utifrån deltagarnas upplevelser av struktur i organisationen framkom det att flera förändringar 

genomförs i en av kommunerna och att det handlar om en omorganiseringen som är nytt från 

årsskiftet. Flera deltagare berättade att de under en längre tid tillbaka saknat en närvarande 

chef och att de nu ser omorganisationen som en positiv utveckling, då det innebär att två 

avdelningschefer har tillsatts. Detta för att skapa verksamheter där snabbare beslut kommer 

kunna tas och ett närmare chefsstöd kan erbjudas. Kommunen arbetar även på att ta fram en 

målbild för att tydliggöra uppdraget som enhetschef. Inom andra kommuner är behovet av 

förändringar också relevant då en av deltagarna tar upp att organisationen har valt att anställa 
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fler enhetschefer för att göra enheterna mindre. Eva och Carina beskrev att de ser fram emot 

omorganisationen för att de kommer få ett bättre chefsstöd, vilket blir tydligt i citaten nedan: 

 

Nu kommer vi få en ny avdelningschef så då blir de förhoppningsvis ännu bättre. Man 

ringer ju inte i första hand till socialchefen för små grejer (Eva). 
 

En närmare chef, alltså jag behöver inte ringa socialchefen och fråga om det är något jag 

vill bolla med eller så utan nu har jag en närmre. De kommer att gå snabbare att lösa 

frågor och de kommer tas beslut snabbare och ha några att bolla med. Man är fler som tar 

beslut (Carina). 
 

För att få någon form av struktur inom organisationen beskrev deltagarna att den dagliga 

planeringen var viktigt för att minimera den arbetsrelaterade stressen. Vidare beskrev 

deltagarna att en arbetsdag kan bestå av flera möten och administrativa uppgifter, vilket bidrar 

till att det kan vara svårt att hinna med de inplanerade arbetsuppgifter och de kan då behöva 

arbeta övertid för att hinna med det dagliga arbetet. Carina och Marie beskriver i citaten 

nedan att det är viktigt att planera och att bli färdig med det dagliga arbetet.  

 

Desto bättre jag planerar desto lättare blir jobbet, så de hänger mycket på vad en annan 

gör också. Sitter jag och skriver dagordningen 20 minuter innan mötet då blir de stressigt 

och de blir inte bra heller. Min planering är jätteviktig (Carina). 
 

Jag blir mer effektiv om jag får gå in och jobba en timme och göra undan de där sakerna 

för annars blir jag aldrig färdig (Marie). 

 

När frågor ställdes om struktur inom organisationen, framkom de även från flera deltagare att 

det varit stor ruljans på enhetschefer en längre tid tillbaka. Detta menar dem har skapat en 

otrygghet hos medarbetarna då möjligheten att bygga upp relationer inte funnits. Det framkom 

också att det finns en strävan hos Carina att skapa tillit och förtroende hos sin personal på 

grund av de byten av enhetschefer som varit. I citaten nedan beskriver flera deltagare att det 

har varit flera enhetschefer som blivit sjukskrivna, vilket i sin tur har påverkat hela 

organisationen. 

 

Det har varit sån ruljans, så mycket byten av chefer så jag tror att de är viktigt att dom 

som jobbar nu, de stannar kvar (Carina). 
 

Det är ju så att vi har haft en ganska hög andel med långtidssjukfrånvaro där man blivit 

sjuk. Enhetschefer har blivit sjuka för att de ser ut som de gör (Åsa). 
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Det har varit chefslöst...när jag kom för två år sen, då var det två chefer, men en gick 

hem...och då var det sådär riktigt krisigt när jag kom. När jag kom på en 

verksamhet…”Ja, du är den 14e chefen på 3 år..” och sen var dom inte glad att se mig 

(Lena). 

 

Under en intervju framkom det att enhetschefer förväntas att gå in för varandra när sjukdom 

inträffar. Detta blev tydligt då Eva berättade (se citat nedan) att hon har fått gått in för en 

kollega som blivit sjukskriven. Under intervjun berättade även Eva att hon är inne på sin 

fjärde arbetsvecka där hon ansvarar för två verksamheter som omfattar runt 60 anställda. Eva 

menade att detta hade bidragit till arbetsrelaterad stress och sömnsvårigheter då hon upplever 

sig tvungen att vara kontaktbar dygnet runt.  

 

Ja, men nu när [....] blev sjuk. Man kanske skulle ha tagit in en vikarie i fyra veckor men 

de är ju inte så lätt att få tag på. Men de räknas med att man bara ska gå in för varann, men 

de sätter ju sina spår. Jag känner ju, fast jag är ny och för en månad sen tyckte jag de var 

jätteroligt.... idag skulle jag gärna jobba på Dollar Store och sitta i kassan (Eva). 
 

Vidare beskrev Eva att hon dock ser omorganisationen inom kommunen som positiv då 

förändringarna förhoppningsvis kommer ge henne bättre förutsättningar.  

 

Stöd och resurser 

Resultatet visade att deltagarna hanterade den arbetsrelaterade stressen olika.  

Carina upplevde sig hantera stressen bra genom att fokusera på de positiva och roliga 

händelserna istället för det som är negativt på arbetsplatsen. Vidare beskrev Carina i intervjun 

att hennes främsta egenskap är att kunna stänga av jobbet på fritiden och göra de 

arbetsuppgifter som inte hunnits med en annan dag. Åsa berättade istället att hon hade blivit 

bättre på att hantera stress genom åren och att hon numera inte upplever sig lika stressad över 

att inte hinna med alla arbetsuppgifter. I citaten nedan beskriver Carina och Åsa hur de lärt sig 

att hantera stress genom åren.  

 

Jag kan inte ta in och ta med mig hem och gå och va orolig om vad den tycker. Jag måste 

de, för att jag kan inte ta in allt de alla tycker om de jag bestämmer eller om de man inte 

tycker om eller får klagomål på saker (Carina). 
 

När det bara är mycket såhär på listan att göra, administrativt arbete så blir jag numera 

inte stressad av det. Jag tyckte mer att jag blev det förut (Åsa). 
 

För att hantera stress på arbetet menade andra deltagare att det också är viktigt att ha 

självinsikt och kunna be om hjälp när det blir för mycket bland arbetsuppgifterna. Åsa 
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berättade att de kollegialt försöker hjälpa varandra, men att det inte alltid är möjligt då alla har 

olika erfarenheter. Eva poängterade även vikten av att ta ett ansvar gentemot varandra, där 

kollegorna finns som stöd när det blir för mycket och arbetsuppgifterna inte hinns med, vilket 

tydliggörs i följande citat: 

 

Många har hört av sig till mig, ringer och frågar om det är något och säger“vi finns ju här 

och så”. De är mycket stöd från kollegor (Eva). 
 

När deltagarna fick frågan om de upplevde sig ha stöd i arbetet visade de sig att samtliga 

svarade med ett tydligt “ja”. Deltagarna upplevde att de fick stöd genom sina kollegor och 

chefer i arbetet. Några av deltagarna hade även möjlighet till stöd via en administratör som 

hjälper till med bland annat schemaläggning samt bemanning. Detta beskrivs vidare som en 

bra stödresurs av Carina och Lena i citaten nedan:  

 

Vi har en jättebra administratör som de funkar väldigt bra, hon gör väldigt mycket. De är 

ett väldigt bra stöd att ha en administratör (Carina). 
 

Teamet är ju verkligen en resurs...sen har vi ju också en administratör som hjälper till med 

schema och bemanning. Det är ett viktigt stöd (Lena). 

 

De deltagarna som inte hade tillgång till en administratör menade att stora delar av arbetstiden 

upptogs av bemanning, där deltagarna ibland tvingas lämna möten och släppa andra 

arbetsuppgifter för att leta vikarier. 

 

Yrkesstolthet 

Samtliga deltagare upplevde att rollen som enhetschef var meningsfull då de kände att det 

hade möjligheten att påverka sin arbetsplats samt ha en verksamhet som de kunde vara stolta 

över. Under flera intervjuer beskrev deltagarna hur kul de är att gå till arbetet varje dag, 

eftersom de har möjlighet att påverka sin verksamhet. Deltagarna nämnde också hur viktigt 

det är att ha en god relation med sina medarbetare där de kan erbjuda ett stöd och vara 

tillgänglig för sin personal. Även om tiden inte alltid räcker till har deltagarna ändå en vision 

om att vara en närvarande chef som kan vara ute i sina verksamheter. I citaten nedan beskriver 

Carina, Lena och Åsa varför deras roll som enhetschef är viktig:  

 

Den är väldigt meningsfull. Alltså jag påverkar väldigt mycket, påverkar andra 

människors liv. Och det kanske man lär påminna sig om ibland (Carina). 
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Det är så viktigt för mig att ha en chef...så jag vill ju också att mina medarbetare ska 

känna att...jag finns (Lena). 

 

Min roll är viktig att förmedla vårt ansvar och vår värdegrund. Hur vi ska förhålla oss och 

hur vi ska bemöta våra [...] och våra brukare. De tycker jag är jätteviktigt (Åsa). 
 

Flera av deltagarna berättade under intervjuerna att de tidigare arbetat inom organisationerna, 

men med ett annat uppdrag. Dessa erfarenheter menade deltagarna hade bidragit till en 

strävan om att påverka på ett annat sätt, då man sett utvecklingsbehoven utifrån ett annat 

perspektiv. Åsa beskrev även sitt engagemang för arbetet som enhetschef och hur viktigt det 

är att få arbeta med det hon kan och trivs med, vilket beskrivs i nedanstående citat: 

 

Ja, de bästa tycker jag med att vara enhetschef, de är nog att jag får jobba med de som jag 

kan och de som jag egentligen har jobbat med hela mitt liv. Det är ju det här med att 

erbjuda en trygg och bra hemtjänst för våra brukare (Åsa). 

 

Det är tydligt i materialet att arbetet var meningsfullt eftersom deltagarna upplevde sig ha 

möjligheten att påverka vardagen för sina brukare, samt skapa förutsättningar för en trygg 

arbetsplats till de anställda.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussionen innehåller reflektioner av studiens resultat som är analyserad utifrån 

KASAM-teorin och tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion, samt styrkor och 

svagheter med denna studie.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att analysera enhetschefers upplevelser av arbetsrelaterad stress i relation till 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM). Resultatet visar att samtliga 

enhetschefer inom kommunal omsorg upplever att det förekommer arbetsrelaterad stress inom 

arbetet och att det dagligen är tvungna att omprioritera sina arbetsuppgifter. Genom att det 

dagligen sker omprioriteringar i arbetsuppgifterna räcker inte tiden till och en del enhetschefer 

löste detta genom att antingen arbeta övertid eller att ta med sig arbetet hem. Detta är i linje 

med det Aronsson et al. (2012) beskriver som det gränslösa arbetet, då en del av 

enhetscheferna kände ett ansvar att vara tillgänglig dygnet runt för att verksamheten skulle 

fungera även på fritiden. Aronsson och Mellner (2018) menar att kraven på enhetscheferna 

har ökat då de förväntas ha ett större ansvar för budget, personal och verksamheten. Kvinnliga 

chefer inom vård- och omsorg arbetar även under en tidspress med många ansvarsområden 
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(Arbetsmiljöverket, 2018), vilket är i likhet med vad studiens resultatet visade, då deltagarna 

menade att uppdraget som enhetschef har blivit större och flera administrativa arbetsuppgifter 

har tillkommit, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

Detta tyder på att verksamheterna behöver en förändring då uppdraget är för brett och 

förutsättningarna att göra ett bra arbete inte finns. Tiden att hinna med alla arbetsuppgifter 

räcker inte till och risken att enhetscheferna blir sjukskrivna ökar markant då arbetssituationen 

inte är hållbar. Resultatet visade att det förekommit en stor ruljans på chefer under en längre 

period, vilket har försvårat möjligheten att skapa goda relationer med sina anställda. Detta kan 

tolkas som en utmaning för nya enhetschefer som tar över verksamheter där de anställda inte 

har fått chansen att bygga upp ett förtroende hos tidigare enhetschefer. Genom att hantera 

dessa situationer behöver enhetscheferna använda sina resurser på rätt sätt och inte vara rädd 

att möta de problem som uppstår, vilket Antonovsky (1991) menar är de individer som har en 

stark KASAM.  

 

I resultatet framkom det att några av kommunerna genomför förändringar för att förbättra 

arbetssituationen, då de anställt flera avdelningschefer för att kunna erbjuda enhetscheferna 

ett bättre chefsstöd i arbetet. En annan förändring som kommunerna arbetar med är att ta fram 

en tydligare målbild för uppdraget som enhetschef, vilket Antonovsky (1991) menar är en 

förutsättning för att göra arbetssituationen begriplig, vilket även stärker deltagarnas KASAM. 

Då det tidigare varit otydligheter gällande uppdraget som enhetschef inom verksamheterna, är 

intrycket att begripligheten varit låg eftersom det inte funnits någon struktur, vilket har 

försvagat deltagarnas KASAM. Dock visade resultatet att deltagarna upplever förändringarna 

inom kommunerna som positiv, då rollen som enhetschef kommer bli mer tydlig framöver. 

Hlongwane och Mitonga-Monga (2017) menar att detta är en förutsättning för att stärka 

individens KASAM, då deltagarna lättare kommer att uppfylla de krav som ingår i rollen. 

Men även på grund av ett förbättrat stöd från avdelningscheferna samt tydligare mål.  

 

Selye (1973) beskriver att konsekvenserna av att utsättas för stress kan vara olika och även 

hur de hanteras. Resultatet visade att enhetscheferna hanterade den arbetsrelaterade stressen 

olika, där en deltagare valde fokusera på positiva händelser och att stänga av arbetet när hon 

gick hem för dagen. Istället för att stressa sig genom alla arbetsuppgifter, hade hon som 

inställning att göra de arbetsuppgifter som inte var färdiga en annan dag. Währborg (2009) 

menar att detta är ett sätt att hantera stress, genom att försöka omvandla stressens betydelse 
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och intala oss själva att stressen inte är så viktig, så reduceras den stressreaktion som skulle 

uppstått. Andra deltagare i studien menade att de hade blivit bättre på att hantera stress genom 

åren, vilket ger ett intryck att längre erfarenheter inom yrket anses vara en resurs för 

stresshantering. Detta är i linje med det Antonovsky (1991) menar har en stark KASAM då de 

vet hur stressiga situationer ska hanteras. 

 

De sociala stödet från arbetskollegor, överordnade chefer eller närstående är en god 

förutsättning för välmående och kan även vara en förutsättning för att lyckas hantera 

arbetsrelaterad stress (Ljungblad och Näswall, 2009; Orth-Gomér & Perski, 2008). Deltagarna 

i studien ansåg att de hade tillgång till ett socialt stöd via kollegor och chefer där de hjälpte 

varandra vid behov, vilket är i enlighet med tidigare forskning (Dellve et al., 2013). Detta 

talar för att enhetscheferna i studien hanterar den arbetsrelaterade stressen bra eftersom de har 

ett socialt stöd på arbetet från sina kollegor, samt att utan ett socialt stöd finns det en risk att 

arbetet blir övermäktigt. I resultatet framkom det skillnader gällande stödresurser då några 

deltagare hade tillgång till en administratör för att klara av de dagliga arbetet. Genom att ha en 

administratör som stödresurs tyder det på att enhetscheferna har möjligheterna att fokusera 

mer på personalen och skapa bättre verksamheter. De får även mer tid till att utföra sina 

dagliga arbetsuppgifter, medan de deltagare som inte har en administratör måste lägga mer tid 

på att bemanna verksamheten och åsidosätta andra arbetsuppgifter. Detta kan kopplas till 

tidigare forskning då individer kan ha svårt att hantera situationer som uppstår för att resurser 

inte räcker, vilket i detta fall är avsaknaden av att inte ha en administratör. Även om 

individerna inte har möjlighet att påverka sina resurser, kan de lära sig att hantera 

arbetssituationen, vilket (Antonovsky, 1991) menar är individer som har en stark KASAM.  

 

Samtliga deltagare i studien hade en önskan om att ha en god relation med sin personal och 

kunna erbjuda ett gott stöd, vilket ses som en motivationskomponent i arbetet (Antonovsky, 

1991). Resultatet visar även att rollen som enhetschef anses vara ett betydelsefullt arbete där 

deltagarna får möjligheten att arbeta med människor och hjälpa dem i sin vardag. Samtliga 

deltagare tyckte att deras arbete var viktigt då de hade möjligheten att påverka andra 

människors liv, genom att erbjuda en tillvaro så att brukarna har en god hälsa ifall de skulle 

utsättas för påfrestningar. Detta ger intrycket att enhetscheferna i studien tycker om sitt arbete 

och kopplat till teorin är enhetschefernas arbete meningsfullt, då de har en känslomässig 

inblandning i sitt yrke, vilket även stärker deras KASAM (Antonovsky, 1991).  



 

 

25 
 

Det samlade intrycket av resultatet visar på att arbetsförhållandena hos enhetschefer är under 

utveckling, dock ställer vi oss frågan om det är tillräckligt? Kommer organisations 

förändringarna resultera i att enhetscheferna får en lägre arbetsbelastning? Är det verkligen 

hållbart att cheferna vikarierar för varandra, samtidigt som de ansvarar för sitt egna 

verksamhetsområde? Vi menar på att man behöver utvärdera insatserna i organisationen efter 

en tid, samt då se över om mer resurser behöver tillsättas för att arbetet ska vara hanterbart. 

Detta är även en ekonomisk fråga då kommunerna väljer att satsa på olika områden. Men 

genom att tänka långsiktigt och satsa på flera hälsosamma arbetsplatser så finns det 

möjligheter att öka enhetschefernas välmående och som i sin tur kan minska den psykiska 

ohälsan, vilket alla kommuner och samhället skulle vinna på i längden.  

 

Metoddiskussion 

I kvalitativ metod finns det fyra delkriterier för att bedriva en tillförlitlig forskning. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). För att forskningen ska vara trovärdig behöver man säkerställa att alla steg i den 

kvalitativa forskningsprocessen utförs enligt de regler som finns och där hänsyn tagits till de 

etiska principerna (ibid). Denna studie har följt de regler som är i enlighet inom den 

kvalitativa forskningsprocessen, då studenterna noggrant genomfört samtliga steg och försökt 

att ha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. Enligt Bryman (2011) behöver forskning 

beskrivas tydligt så att det går att bedöma överförbarheten i studien. Detta görs genom att 

beskriva urvalet, datainsamlingen och analysen noggrant för att forskningen ska ha möjlighet 

att tillämpas inom andra miljöer. Studenterna har försökt beskriva enhetscheferna i studien så 

bra som möjligt med tanke på de etiska principerna, samt hur datainsamlingen har gått till och 

hur analysen av resultatet har utförts. Detta för att läsaren ska kunna bedöma om resultatet är 

överförbart till annan miljö (Bryman, (2011). För att bedriva en pålitlig forskning är det bra 

att beskriva hela forskningsprocessens alla steg för att läsaren också ska kunna avgöra om 

resultatet håller en bra kvalité, men även för att bedöma om tillvägagångssättet är tillförlitligt 

(ibid). En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte har låtit personliga 

värderingar påverkat undersökningens resultat. Det är därför bra om forskaren redogör sin 

eventuella förförståelse innan forskningsprocessen startar för att ha möjligheten att bedriva en 

tillförlitlig forskning (Bryman, 2011). Då studenterna inte har någon erfarenhet eller bakgrund 

inom chefsyrket, anses inte förförståelsen har påverkat undersökningen och resultatet.  

Styrkor och svagheter 
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Studenterna anser att den genomförda studien har flera styrkor. En styrka är att deltagarna har 

olika bakgrunder och erfarenheter, vilket skapar en variation i innehållet. Studien är även 

baserad på enhetschefer som är verksamma inom tre olika kommuner då det fanns en risk i att 

deltagarna inte förblir anonyma mellan varandra, vilket Bryman (2011) menar ökar 

trovärdigheten av studien. En fördel var också att vara två studenter under intervjuerna då den 

ena kunde fokusera på att ställa frågor och den andra kunde fokusera att anteckna och se till 

deltagarnas kroppsspråk (Björklund & Paulsson, 2012). Alla intervjuerna genomfördes på en 

plats som deltagarna själva fick välja och inte via telefon, vilket gjorde att dialogen mellan 

studenterna och deltagarna blev mer avslappnad. En svaghet som bör nämnas i det 

sammanhanget är dock bristen på erfarenhet av att intervjua andra människor, vilket kan göra 

att datainsamlingen påverkats (Bryman, 2011) En svaghet som också bör nämnas är den 

begränsade tidsramen för studien, då intervjuerna kan vara tidskrävande och att insamlad data 

ska analyseras (Björklund & Paulsson, 2012). Vidare kan det också vara en svaghet att denna 

studie endast har fem deltagare, dock anses studien ha gett en tydlig bild om enhetschefernas 

upplevelser av arbetsrelaterad stress med tanke på den tidsbegränsning som fanns. Då 

enhetscheferna är verksamma inom både LSS, äldreomsorg och hemtjänst kan studiens 

resultat indikera en del skillnader då verksamheterna skiljer sig åt. Med detta hade möjligtvis 

överförbarheten kanske varit större om deltagarna arbetat inom samma område, exempelvis 

om alla arbetat inom hemtjänsten. Dock kan det också vara en styrka att kunna jämföra om 

det finns skillnader och likheter mellan dessa tre områden för att finna gemensamma faktorer 

då de alla arbetar inom kommunal omsorg.  

Slutsats 

Tidigare forskning har visat att arbetsrelaterad stress är ett vanligt fenomen bland chefer, 

vilket är i linje med vad studiens resultat visade. För att enhetscheferna ska ha möjligheten att 

göra ett bra jobb krävs det rätt förutsättningar för att arbetssituationen ska vara hållbar. 

Studenterna menar på att flera deltagare i studien har en stark KASAM och kan hantera 

arbetsrelaterad stress. Detta för att de har en längre erfarenhet, mer resurser, ett socialt stöd 

och tydliga mål inom organisationen. De deltagare i studien som hade sämre förutsättningar 

och otydliga mål inom organisationen, anses ha en svagare KASAM och hanterade den 

arbetsrelaterade stressen sämre. Men vi har förhoppningar om att enhetschefernas KASAM 

kommer att stärkas om organisationerna utvecklas, vilket också kommer ge bättre 

förutsättningar för enhetscheferna. Studien har som helhet gett oss en ökad förståelse och 

kunskap om arbetsrelaterad stress och hur det i praktiken kan se ut inom chefsyrket.  
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Bilaga 1 

 
 

Kandidatuppsats om enhetschefers upplevelser kring arbetsrelaterad stress och hur 

deras möjlighet till återhämtning i arbetet ser ut. 
 

Vi vill bjuda in dig till att medverka vid en studie om arbetsrelaterad stress bland 

enhetschefer. I det här dokumentet får du information om vårt projekt och vad det innebär att 

delta.  

I tidigare forskning framgår det att enhetschefer många gånger upplever sin arbetssituation 

som krävande och inte hinner med sina arbetsuppgifter.  

Psykiska påfrestningar och stress är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär och 

ligger även bakom en stor del av samhällets resurser, vilket kan ses som ett problem. 

Forskning har även visat att det finns ett samband mellan stress och olämpliga arbetstider 

vilket kan orsaka skada på individens sömnrytm och försvåra kroppens återhämtning. 

 

Syftet med denna studie är därmed att undersöka arbetsrelaterad stress bland enhetschefer och 

deras möjligheter till återhämtning i arbetet.  

Forskningshuvudman för projektet är Mittuniversitetet.  

 

För att genomföra studien planerar vi att göra individuella intervjuer där du som vill delta 

träffar oss på en plats som känns bekvämt och lätt tillgänglig för dig. Intervjun beräknas ta 45-

60 minuter och för att försäkra oss om att inte några missuppfattningar uppstår vill vi gärna 

spela in intervjun, med ert samtycke.  

Vi kommer att följa forskningsetiska riktlinjer i vårt arbete, vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta ditt deltagande. De uppgifter som 

samlas in kommer även att behandlas med konfidentialitet och endast användas till studiens 

ändamål. Efter godkänd uppsats kommer all insamlad data att raderas.  

 

Vid eventuella frågor får du gärna kontakta oss.  

 

Kontaktuppgifter studenter:                                    Kontaktuppgifter handledare: 

Malin Nilsson                                                               Erika Wall 

E-post: mani1605@stundent.miun.se                          Docent i sociologi 

Telefon: 072-2281991                                                  Institutionen för hälosvetenskap, 

                                                                                      Mittuniversitet 

 

Lisa Reuterwall                                                            erika.wall@miun.se                                                                                                                                           

E-post: lifr1606@student.miun.se                               Telefon: 010-142 85 92 

Telefon: 070-6708344 
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Svarsblankett 

Kryssa i ditt svarsalternativ 

 

[  ] Ja, jag vill medverka i studien 

[  ] Nej, jag vill inte medverka i studien 

 

Jag har valt att medverka i studien och bifogar mina kontaktuppgifter nedan: 

 

Namn:_____________________________________________________________________ 

 

Arbetsplats:_________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:_____________________________________________________________ 

 

Mailadress:_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Om deltagaren 
 Kan du berätta lite om dig själv, vad har du för utbildning. Hur länge har du 

arbetat som enhetschef. 

 Berätta gärna om din roll som enhetschef. 

Om arbetet    

 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter. 

 Hur många anställda har du ansvar för. Upplever du att tiden räcker till att följa 

upp och ge alla den uppmärksamhet de behöver. 

Stress  
 Vad betyder stress för dig? 

  Upplever du att det förekommer arbetsrelaterad stress på din arbetsplats.  

 Vilken arbetsrelaterad situation upplever du som mest stressfull. Kan du    

                        beskriva en situation. Vad beror stressen på? 

 Upplever du att det finns resurser till att förebygga arbetsrelaterad stress? Isåfall, 

vilka? 

Begriplighet 
 Upplever du att det finns tydliga mål inom arbetsrollen som enhetschef. På 

vilket sätt upplever du arbetsrollen som tydlig/otydlig? 

 Anser du att det finns tillräckligt med kunskaper/utbildning för att kunna utföra 

ditt arbete på ett bra sätt?  

Hanterbarhet 
 Upplever du att du får stöd av dina kollegor och chefer. Finns det något som du 

vill ska förbättras där. 

 Är det någon situation du upplever som extra tung/jobbig för rollen som 

enhetschef. Hur hanterar du det isåfall? 

 Anser du att det finns tillräckligt med resurser för att du ska kunna hantera ditt 

arbete. 

 Finns det möjlighet till återhämtning på arbetet.  

Meningsfullhet 
 Upplever du att det finns möjlighet att påverka din arbetsmiljö. På vilket sätt? 

 Upplever du din arbetsroll som meningsfull. Isåfall, på vilket sätt? 

 Finns det någon faktor som är extra drivande/motiverande i din roll som 

enhetschef.  

    Utveckling 

 Finns det några åtgärder inom organisationen som du anser skulle kunna 

förbättras. 

 Vad är det bästa med att vara enhetschef? 

Avslutningsvis 
 Är det något ni vill tillägga? 

 Har ni något styrdokument som vi får ta del av i studien? 

 

 

 


