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Ledares förutsättningar att driva hälsofrämjande arbete 

En studie inom Socialtjänsten 

Sandra Odenberg 

 

Med risk för långvarig stress bland anställda inom socialtjänsten, 

ställs höga krav på chefer i ett psykosocialt arbete. Då socialtjänst 

är ramstyrt, söker bistånd samt har svårigheter i prioritering av 

arbetet ställer detta frågan hur chefer upplever förutsättningen till 

det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Sex chefer inom en 

socialförvaltning har intervjuats. Intervjuerna analyserades genom 

en innehållsanalys med ett manifest fokus. Resultaten visar en 

homogen upplevelse att med rätt inställning finns förutsättningar 

för ett arbete som gynnar den psykosociala arbetsmiljön. Det finns 

möjligheter som medvetenhet, interventioner för stress och visioner 

samt att den psykosociala arbetsmiljön diskuteras i olika forum och 

har kontinuerlig uppföljning.  Dock fanns hinder som sociala 

aktiviteter, arbetsbelastning, rekrytering och lokaler. Bristande 

resurser och bristande stöd från kommunalt styre motverkar 

interventioner på organisationsnivå för att förebygga stress och 

ohälsa på arbetsplatserna.  Resultaten tyder på att det behövs mer 

forskning för bättre vägledning och prioritering av den 

psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten.  

 
 

Keywords: occupational health, psychosocial work, health 

management, intervention, work related stress 

Inledning 

Forskning visar att anställda inom socialtjänsten löper stor risk för långvarig arbetsrelaterad 

stress, och den psykosociala arbetsmiljön i socialtjänsten framträder som problematisk vad 

gäller stress och hög arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2008; Astvik & Melin, 2012). Detta 

ställer stora krav på chefer inom socialtjänsten att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön 

och att åstadkomma ett hälsofrämjande arbete. Med tanke på att socialtjänsten är en 

organisation som har en hög arbetsbelastning där det finns få möjligheter till prioritering 

ställer det frågan hur cheferna upplever möjligheten att föra ett hälsofrämjande arbete för de 

anställdas psykosociala hälsa. I denna uppsats undersöks socialtjänst chefers erfarenheter av, 

och möjligheter till att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Psykosocial arbetsmiljö – vad påverkar ett arbetsrelaterat välmående? 

Arbetsrelaterad stress uppkommer när individer inte upplever sig tillräckliga eller att ha 

kontroll över förutsättningen att uppnå och hantera de krav som ställs i arbetet. Det kan ha 

olika orsaker som till exempel tidsbrist, arbetsbelastning och kunskapsbrist (Eurofound, 

2007). Le Blanc, de Jonge och Schaufeli (2009) uppger att indirekta och osynliga 

konsekvenser kan uppstå av arbetsrelaterad stress som exempelvis problem, konflikter, 

skadade relationer, ökad omsättning av personal, en förändrad bild av företaget, förändrade 
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värderingar samt att produktiviteten och kvaliteten blir påverkad. Härenstam, Marklund, 

Berntson, Bohlin och Ylander (2006) klargör behovet av vidare forskning i och med det 

förändrande arbetslivet för utveckling av begrepp, teoretiska modeller och metodiska verktyg. 

Vid förändring av de strukturer som har en stark inverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

måste dessa strukturer integreras samt synsätten på arbetsmiljön uppdateras för att skapa en 

möjlighet att utveckla dessa begrepp, modeller och metoder. Vid implementering av 

forskningsresultat i praktiken krävs kartläggning av arbetsuppgifter på dels en individuell 

nivå, förutsättningarna för arbetsuppgifterna på en organisationsnivå samt relationen mellan 

dessa två då de tillsammans utgör en individs arbetsmiljö.  

På uppdrag av regering och riksdag arbetar Arbetsmiljöverket för att granska om 

lagstiftningen gällande arbetsmiljö och hälsa efterföljs. Avsikten är att minska risken för 

olycksfall och ohälsa på arbetsplatser (av.se). Arbetet för den psykosociala arbetsmiljön följer 

mallen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), vari det beskrivs att det är viktigt 

att arbetsmiljöfrågorna får tillräckligt med plats för att tillfredsställas. En arbetsgivare har 

ansvaret att tillgodose samtliga faktorer som påverkar hälsan på en arbetsplats och där 

inkluderas den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna skapa medvetenhet kring psykosocial 

arbetsmiljö finns i arbetslivsforskningen ett antal modeller som förklarar hur stress och ohälsa 

men även lärande motivation etcetera, påverkas av olika förhållanden i arbetet.  

Modeller för arbetsrelaterad stress 

Det finns olika dimensioner av arbetsrelaterad stress och flera olika teoretiska 

förklaringsmodeller av stress på grund av olika vetenskapstraditioner och perspektiv. Det 

finns dock en gemensam utgångspunkt: stress kan ses som en stimulus, en respons, samt som 

en medierande process mellan stressor, stimulus, och reaktion, respons. För en bred förståelse 

av stress är det därför en fördel att beakta olika modeller (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 

2009). Arbetsrelaterad stress definieras som en upplevd inkongruens i kraven på arbetsplatsen 

och de individuella resurserna som ger verkan i kognitiva, emotionella, fysiska eller 

beteendemässiga symptom eller konsekvenser. Individer påverkas olika av stimuli och hur en 

person blir stressad kan förklaras med genetiska karakteristika som innefattar bland annat, 

kön, hur en människa är konstruerad och vilken fysik den har. Förvärvade karakteristika 

påverkar stresskänsligheten och innefattar vilken social status, vilken utbildning och förmågor 

som en person har. Den sista betydande aspekten för stress är dispositionell karakteristika som 

gäller en individs copingstrategier, preferenser och vilket typ av beteende en person har. 

 De modeller som Le Blanc, de Jonge och Schaufeli (2009) utgår från vid arbetsrelaterad 

stress har likheter men olika antaganden kring vissa komponenter. Modellerna berör på olika 

sätt individuella egenskaper, affektiva aspekter samt situationsbundna aspekter som 

exempelvis hur arbetet är utformat. De krav som finns i relation till arbetet samt hur graden av 

upplevd kontroll i arbetssituationen ser ut är centralt vid stress. Exempelvis utgår 

Processmodellen från att olika arbetskrav ger olika stressreaktioner som är beroende av 

personliga och situationsbundna faktorer. Vilka förutsättningar som finns på en arbetsplats är 

en viktig komponent för psykosocial hälsa vilket ingår i bland annat Vitamin modellen som 

utgår från att mental hälsa har en relation till psykologiska miljömässiga faktorer. De 

egenskaper och förutsättningar ett arbete har är därmed betydelsefullt för den psykiska hälsan 

och jämförs som likvärdig med vitaminer för den fysiska hälsan. I krav-kontroll-stöd 

modellen är kontroll och stöd påverkande faktorer för hälsan. Detta är endast några exempel 

på hur stress kan se ut och kan skildra hur synen inom forskningsområdet ter sig. Genom att 

se hur arbetsrelaterad stress uppkommer och vad den består av skapas möjligheten att finna 

områden för arbete mot minskad stress.  
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Ledarskap för att främja den psykosociala arbetsmiljön  
 

Eurofound (2007) arbetar för att främja den psykosociala hälsan på arbetsplatser i Europa och 

har tagit fram 10 punkter för detta. Tyngdpunkt läggs på ledares påverkan genom bland annat 

att skapa ett engagemang bland medarbetare i processen för att minska stress. Alla ska 

inkluderas vid exempelvis en förändring för att minska stressen och därmed successivt delta. 

Det ska skapas struktur gällande uppgifter och ansvar samt utformas en snäv tidsplan. Olika 

åtgärder vid arbete för den psykosociala arbetsmiljön är fördelaktigt och arbetsrelaterad stress 

ska behandlas som en vanlig fråga på agendan. För att genomföra ett arbete för en god 

psykosocial arbetsmiljö blir därmed ledaren en nyckelperson och ledarskapets roll bör därför 

uppmärksammas.  

Ledarens roll i arbetsmiljöarbetet handlar delvis om chefers beteenden. Offermann och 

Hellman (1996) visade i en studie om relationen mellan ledarbeteende och underordnade att 

en ledares beteende kan påverka huruvida anställda blir stressade. Det kan antas vara 

stressande med ledare som ger anställda mer ansvar, men resultaten visade att tillåtande ledare 

som delegerade och gav ansvar inte var stressande för arbetsgruppen utan gynnade snarare 

medarbetarna. Författarna menar att utbildning av ledare är gynnsamt för att utveckla kunskap 

om sina ledarskapsbeteenden och dess betydelse för stress, genom ett känslomässigt stöd och 

delegering av rättigheter till medarbetarna ökar möjligheten till minskning av stress och kan 

då tillgodoses för mer effektiva stressinterventioner. Att underlätta arbetet, utveckla ledarens 

tillgänglighet för medarbetarna, team-orienterat arbete samt att skapa förtroende mellan chef 

och medarbetare var fem relevanta områden för att minska stress hos personalen. Enligt 

förklaring påverkar inte ledarens beteende direkt ledarna själva men kan få avgörande 

konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön, och detta kan då användas vid utformning av 

riktlinjer för stressinterventioner. Utöver de fem punkterna påvisades socialt stöd vara en 

viktig indikator (Offerman & Hellman, 1996) vilket även La Rocco och Jones (1978) 

påvisade i studien av stöd bland anställda och ledare samt relationen till stress i arbete. 

Resultaten indikerar att stöd har en positiv effekt på arbetet och reducering av stress som ger 

bättre självbild, arbetstillfredsställelse samt en minskad personalomsättning.  

Det finns dilemman som exempelvis otydliga riktlinjer, ramverk och bristande prioritering 

som behöver beaktas i forskning om psykosocial riskhantering och det behöver utformas ett 

exempel för psykosocial riskhantering. Jain, Leka och Zwetsloot (2011) talar för att arbeta 

efter corporate social responsibility - CSR, eller socialt ansvar, vilket bygger på att främja den 

psykosociala arbetsmiljön. Det är inte helt enkelt då ramverket för psykosocial riskhantering 

inte är helt tydlig varken för ledare eller anställda och då påverkar organisationer. Utifrån 

resultaten understyrks att då innebörden av socialt ansvar inte är uppenbar då är viktigt för 

arbetsmiljön. Tvetydigheten kan ha bidragit till att den främjande politiken för den 

psykosociala hälsan inte finns, trots att själva tanken om socialt ansvars betydelse för 

arbetsmiljön och dess effekt i arbetet var godtagen. Därför krävs tydligare riktlinjer och 

definitioner av den psykosociala arbetsmiljön och stress för att underlätta arbetet med att 

minska stress.  

För ett framgångsrikt psykosocialt arbetsmiljöarbete krävs enighet om prioritet på alla 

nivåer i organisationen. Både La Rocco och Jones (1978) och Leka, Griffiths och Cox (2003) 

förklarar att det finns risk att stress har en negativ inverkan på organisationen, och att det 

sociala ansvaret har en betydande roll och bör prioriteras högre (Jain, Leka & Zwersloot, 

2011). Genom att prioritera den psykosociala hälsan på arbetsplatser skulle det inte bara 

gynna individer, utan ge vinning till företag och organisationer, bidra till lägre kostnader, 

samt kräva mindre nedskärningar. På så sätt skulle arbetsplatserna bli mer stabila i ett 

långsiktigt perspektiv. För att detta ska bli möjligt krävs det utformning av riktlinjer för 
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psykosocialt risk-ledarskap, samt att de riktlinjer som används blir tydligare för att kunna 

tillämpas på bästa möjliga sätt. Eurofond (2007) påvisade att enigheten i den psykosociala 

arbetsmiljön skulle gynnas genom att utgå från ett socialt ansvars-perspektiv, det krävs att 

ansvaret finns internt om det ska kunna användas externt. Det måste därför finnas en 

gemensam politik mellan beslutsfattande och arbetsplatser. Jain, Leka och Zwetsloot (2011) 

förklarar att stödet behöver utvecklas för att hjälpa ett ledarskap gällande psykosocial 

arbetsmiljö. Detta möjliggörs genom att tydligt definiera och integrera arbetsmiljöaspekter i 

planer, strategier och processer. Ansvaret och medvetenheten hos alla parter behöver därför 

utvecklas då det föreligger ett ömsesidigt beroende för att kunna utveckla den psykosociala 

arbetsmiljön inom en organisationskultur. Utveckling kan ske genom att exempelvis se 

arbetsrelaterad hälsa i ett resursperspektiv framför ett skyddsperspektiv. Skyddsperspektiv 

används ofta i ledarskapsanspråk och beror dels på att psykosocialt risk-ledarskap vanligtvis 

utgår från direkta problem vilket gör att relevansen i antaganden blir otydlig och därmed även 

ledarskapet. Vid ett otydligt ledarskap skapas svårigheter då stödet är viktigt för anställdas 

hälsa. Leka, Jain, Widerszal-Bazyl, Zolnierczyk-Zreda och Zwertsloot (2011) konstaterar att 

utveckling kan ske genom arbetsstandarder med intention att skapa skydd för anställda och 

möjligheter till att gå längre i ledarskapet för den psykosociala arbetsmiljön. Lagstiftningen är 

inte tillräckligt tydlig i dessa frågor och skapar hinder i planer för psykosocial arbetsmiljö och 

ger därmed avsaknad av vägledning. Till hjälp för detta har PAS1010 utvecklats inom EU 

som organisationer kan ansöka om och skall fungera som ett vägledande ramverk för 

förebyggande arbete för den psykosociala arbetsmiljön. Förväntningarna är att det ska vara ett 

komplement för nationella strategier och ge hjälp i åtgärder för de länder som på grund av 

bland annat bristande kunskap innehar luckor i psykosocial riskhantering. Detta är så pass nytt 

att det inte finns forskning på om målen uppnåtts. Därmed leder ledarens roll vidare till vilka 

åtgärder som kan åtas för en god psykosocial arbetsmiljö.  

 

Interventioner för reducering och hantering av arbetsrelaterad stress 

I arbetet för att minska eller hantera stress på en arbetsplats finns det olika typer av 

interventioner (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009). En intervention kan förklaras som en 

form av strategi eller åtgärd för att nå det mål som satts upp. Cifre, Salanova och Rodriguez-

Sánches (2010) pekar på i sin studie av effektiviteten i stressinterventioner vikten av 

interaktion mellan teori och praktik. Det krävs en teoretisk bakgrund vid implementering av 

en åtgärd, men det är lika viktigt med praktiska åtgärder för att förbättra interventioner, inte 

minst med tanke på de förändrande arbetsförhållandena. Bond och Bunce (2001) gjorde en 

studie av stressinterventioner med syfte att förändra arbetet för att öka kontrollen i arbetet hos 

anställda och att se vad det har för betydelse för psykisk hälsa, självskattad förmåga, samt 

sjukfrånvaro. De fick stöd att kontroll i arbetet är bra för den psykiska hälsan och författarna 

förklarar att stressinterventioner är viktiga och borde prioriteras.  

Det finns tre nivåer av interventioner. Den första nivån, organisationsbaserade 

interventioner syftar till att ändra arbetssituationen och på så sätt minska stressen. Genom 

denna form av intervention angrips själva problemkällan vilket bidrar till att de anställdas 

negativa reaktioner minskar. Vid en organisationsbaserad intervention läggs tyngdpunkten på 

diagnoser av arbetsförhållande och att ta bort eller minska stressorer på arbetsplatsen. 

Minskningen av stressorer kan ske genom att förbättra arbetsbelastningen genom att bland 

annat se över arbetets innehåll och hur arbetsfördelningen ser ut. Det kan handla om 

rollförtydligande, förbättring av schema, kommunikation, beslutsfattande, eller att stärka ett 

konflikthanterande ledarskap. Med hjälp av karriärvägledning, ledarskapsutveckling och 

socialisering på arbetsplatsen finns möjligheter till en förbättrad relation mellan anställd och 
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organisation. Genom hälsorelaterade program som ser till arbetsmiljö och hälsa kan i sin tur 

tjänster institutionaliseras (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009).  

Den andra nivån riktar sig mot interaktionen mellan organisation och individ. 

Utgångspunkten är då att se till relationen mellan individerna och stressorer i arbetet som kan 

möjligöra att individernas sårbarhet minskar. Förhoppningen är att förbättra individers 

hanteringsförmågor samt öka medvetenheten hos anställda. Detta kan ske bland annat genom 

träning av interpersonella förmågor, strävan efter att utveckla en bild av arbetet som är 

realistiskt, balanserande av det privata och arbetsrelaterade. Att bistå med såväl emotionellt 

som instrumentellt stöd på arbetet med hjälp av exempelvis coachning, stödgrupper, 

karriärplanering är till godo för detta. Här kan det också handla om att bistå med exempelvis 

handledning för att ta itu med centrala problem i arbetet och på så sätt stärka medarbetarnas 

resurser (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009).  

Den tredje nivån av interventioner riktar sig till individen. Här kan man till exempel 

förstärka individuella resurser så som copingstrategier för stress. Interventioner på ett 

individuellt plan berör individers medvetenhet om stress och egna reaktioner. Det kan handla 

om försök att minska individers ohälsa genom bland annat att uppmuntra hälsosamma 

levnadsvanor med rätt kost och motion, eller att lära ut strategier för kognitiva beteenden samt 

avslappning. Att öva upp egenkontroll kan göras genom att försöka lära känna de signaler och 

symptom som föreligger vid negativ stress, till exempel genom att föra en dagbok över stress. 

Didaktiskt stressfokuserat ledarskap syftar till att ge information som rör medvetenhet och 

omhändertagandet av självet (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009). 

Härenstam et al. (2006) beskriver att interventioner vid stress kan vara problematiska i och 

med skillnaden som finns mellan praktik och forskning. Det beror på att relationen mellan 

individers hälsa och arbetsförutsättningar är multidimensionell och komplex, med andra ord 

det finns olika faktorer och nivåer i organisationen som påverkar arbetsrelaterad stress. Därför 

behövs det kartläggas hur dessa nivåer med olika parter, relationer dem emellan och andra 

möjliga påverkansfaktorer ser ut. Det är även viktigt vid forskning att klargöra för vilken nivå 

i organisationen som har fokus vid en kartläggning. Allt detta har betydelse för att få goda 

resultat av stressinterventionen. Detta kan vara en vägledning för tillvägagångssättet gällande 

stressinterventioner.  

Genom att undvika att se olika roller som enskilda parter, exempelvis ledare och anställda, 

och istället se till relationerna finns möjlighet att förstå samtliga roller bättre. Det går att få 

kunskap kring enskilda förutsättningar och hur olika parter är beroende av varandra, vilket 

dels är en vägvisning till vidare forskning och dels förmånligt i förståelsen och lärandet för 

hur anställdas situation för hälsa ser ut. På så sätt kan kommunikationen mellan anställda och 

ledare få möjligheter att förbättras och öppna för en dialog (Härenstam et al, 2006). 

Leka, Jain, Zwetsloot och Cox (2010) förklarar att inom EU har den psykosociala 

riskhanteringen utvecklats i politiska sammanhang genom arbetsmiljölagen. Däremot krävs 

vidare forskning där övergripande utvärdering och systematisk analys behövs göras för att 

fylla luckan i området gällande medvetenhet, prioritering och praxis. Det är viktigt att 

undersöka utveckling och genomförandeprocesser för att kunna se vad som har varit mer och 

mindre framgångsrikt, därför bör inte fokus ligga på endast effektiviteten av interventionerna. 

Genom att vidga kunskapen och synsättet möjliggörs samarbete mellan länder i EU samt 

utveckling av lärandet inom psykosocial riskhantering. Interventionerna som har funnits på en 

policynivå förklaras som betydelsefulla och för att ta steget vidare behövs utveckling med 

grund i sociala processer och samråd av initiativ och genomföranden. Mikkelsen och 

Gundersen (2003) menar att interventionen i sig skapar möjligheter till förändring även om 

målet inte uppnås i och med att problemområden och stress observeras. Det är en förutsättning 

att kunna göra något på sikt då det skapar medvetenhet. Leka et al. (2010) förklarar att 



6 
 
 
 

behovet är stort för utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön på dagens arbetsplatser 

och att detta är vägen dit. Sammantaget handlar det om dialog och prioritering. Vuori, 

Toppinen-Tanner och Mutanen (2012) gjorde en undersökning av 17 olika organisationer 

inom offentlig sektor. Ett program med interventioner för utveckling av medarbetares 

karriärplanering och beredskap utformades. Mätning av effekten gjordes direkt efter 

interventionen samt efter sju månader. Den ena hypotesen fick signifikant effekt som visade 

att medarbetarnas depressiva symptom minskade efter interventionen och vid uppföljningen. 

Författarna menar att dessa resultat stärker möjligheten och effektiviteten i att öka 

arbetstagares resurser för att hantera sin egen karriär i organisationen och på sikt påverkar det 

den psykosociala hälsan positivt. Undersökningen visade att interventionen inte hade samma 

effekt på utmattning och utbrändhet och förklaras verka bero på att de är mer beroende av 

arbets- och karriärmiljö samt situation. Vuori, Toppinen-Tanner och Mutanen (2012) förklarar 

att resultatet går i hand med tidigare forskning som pekar på att utmattning får positiv 

påverkan av förändrade arbetsförhållanden, organisation och rutiner. På så sätt understryker 

det att det finns ett behov att samordna resurser, interventioner, organisatoriska lösningar så 

att det blir en naturlig del av det vardagliga arbetet.  Detta stämmer överens med de resultat 

som Cheng, Kogan och Hin-man Chio (2012) fick fram i sin undersökning att medarbetarnas 

stressymptom minskar om de genom interventioner utvecklar strategier för att hantera krav i 

olika stressiga situationer. Författarna talar för interventioner som ser både till individ och 

olika nivåer i organisationen för att utveckla copingstrategierna till att vara mer flexibel i 

användningen, och på så sätt skapa en större förståelse hos medarbetarna för situation samt 

olika möjligheter att hantera krav.  
 

Socialtjänstens arbete och dess arbetsmiljö 

Socialtjänsten arbetar på uppdrag för det svenska välfärdssystemet och mål finns uppsatta i 

socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2003; SoL). Enligt socialtjänstlagen är syftet att ”på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, -aktiva deltagande i samhällslivet” (SoL). I detta ska utveckling 

av enskilda och gruppers resurser gynnas efter överseende med människors ansvar för den 

egna och omgivningens sociala situation.  

Ternelius, Ohlsson och Henriksson (2007) inom arbetsmiljöverket gjorde mellan 2005-

2006 en undersökning av socialsekreterares arbetsmiljö och såg över om de åtgärder som 

förebygger arbetsrelaterad ohälsa fullgjordes. Resultaten visar att det finns kommuner och 

stadsdelar som för ett aktivt arbete för arbetsmiljön, men att de även finns kommuner som 

brister i rutinerna för detta. Det finns risker i våld och hot för socialsekreterare då arbetet 

innehåller klientkontakt både på arbetsplatsen men även i form av hembesök. Arbetsmängd 

och stress i och med låg möjlighet till prioritering samt begränsade resurser påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön samt möjligheten att känna sig professionell i sin yrkesroll. Detta 

skapar en bild av hur arbetsmiljön kan se ut och varför stress kan uppkomma inom 

socialtjänsten. Arbetsmiljöverket pekar på att det finns krav som inte uppfylls, men 

understryker problematiken i detta då socialtjänsten är en verksamhet som har många 

riktlinjer och lagar att tillgodose i sitt arbete. Ytterligare en viktig ståndpunkt som 

uppmärksammas är att rapporten fokuserade på socialsekreterare, men samtliga personer i 

verksamheten bör ses till för att kunna skapa förbättringar i arbetsmiljön. Detta ställer därmed 

krav på cheferna att se till att medarbetarnas psykiska hälsa inte far illa av det påfrestande 

arbetet.  
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Syfte 

 
Forskning visar att den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för medarbetares stress 

och hälsa (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009). Samtidigt är området diffust och det finns 

kanske inte alltid kunskaper och resurser att åtgärda brister i den psykosociala arbetsmiljön 

för att på så sätt komma till rätta med stress och ohälsa bland anställda. Socialtjänsten är en 

verksamhet som i studier framträder som särskilt problematisk vad gäller den psykosociala 

arbetsmiljön och arbetsrelaterad stress och ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2008; Astvik & Melin, 

2012). Föreliggande studie syftar till att undersöka chefer inom socialtjänsten med fokus på 

deras uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön och ett hälsofrämjande arbete, samt 

deras förutsättningar att arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö och därmed den psykiska 

hälsan hos medarbetarna. Uppsatsens syfte går att bryta ner i tre frågeställningar: 

1) Hur ser chefernas uppfattning och definition ut av den psykosociala arbetsmiljön? 

2) Vilka konkreta interventioner används utifrån de tre nivåerna som beskrivs i inledningen? 

3) Vilka förutsättningar finns till att föra ett arbete för den psykosociala arbetsmiljön? 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien bestod av sex personer vilka arbetade som chefer inom 

socialförvaltningen i en kommun i Mellansverige. Deltagarna arbetade i samma 

ledningsgrupp som tillsammans hade olika ansvarsområden. Kriteriet för deltagande i studien 

var att cheferna skulle vara verksamma i en ledningsgrupp inom socialtjänsten och därmed 

kan urvalet ses som ett målinriktat urval. Socialförvaltningen bestod av olika verksamheter, 

varav en var omorganiserad och utformad sedan ett år tillbaka. Avdelningarna varierade i 

storlek och områden. Deltagarna var från 40 år och uppåt, män och kvinnor med en skiftande 

och gedigen arbetserfarenhet och utbildning. Samtliga hade utbildning på universitetsnivå och 

antal år inom socialtjänsten varierade från 13 år upp till över 30 år. Erfarenheten av ledar- och 

chefsrollen varierade från sju upp till över 30 år. Syftet med att deltagarna valdes inom 

samma förvaltning var att få en kontextuell förståelse av hur det kan se ut inom en 

socialförvaltning. Deltagarna utgör tillsammans en heterogenitet i urvalet genom sina olika 

ansvarsområden, erfarenhet och utbildning. Därmed kan resultatet ge en helhetsbild av hur det 

kan se ut i en socialförvaltning.  

 

Material 

Studien genomfördes med hjälp av individuella intervjuer då det är ett bra sätt att grundligt 

undersöka subjektiva upplevelser och erfarenheter av ett komplext fenomen, då det finns 

utrymme till att skapa en mättnad inom olika områden. Intervjun genomfördes med hjälp av 

en semistrukturerad intervjuguide där tonvikten var mer åt öppna frågor. Anledningen till 

detta var för att ha intervjufrågor som var nära knutna till forskningsfrågan och kunna leda 

samtalet efter dessa, samtidigt som möjligheter till följdfrågor och utrymme för 

intervjupersonernas berättelser och associationer skulle finnas.  

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor som rörde arbetet i ledningsgruppen och inom 

avdelningen samt hur samarbete och syn på arbetsmiljö såg ut. Därefter följde frågeområden 

om arbetsklimatet gällande stress, den personliga samt organisatoriska synen på psykosocialt 

arbetsmiljöarbete, hur ansvar föreligger i det psykosociala arbetsmiljöarbetet, samt ett sista 

frågeområde gällande exemplifiering och vidareutveckling av stress. Exempel på 
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intervjufråga för området vad gäller arbetsklimatet för stress är ”Finns det en medvetenhet om 

stress i ledningsgruppen?”. När det gäller den egna synen på stress ställdes frågan där 

deltagaren ombads att beskriva hur den anser att ett gott arbete för psykosocial arbetsmiljö ska 

se ut, med anledning att få information om hur värderingar och klimat ser ut hos deltagaren 

och inom organisationen. Därför efterfrågades en beskrivning av hur synen på ett gott arbete 

för den psykosociala arbetsmiljön var för att få en insikt i hur cheferna ser på arbetsmiljö och 

vad de anser är viktigt i det arbetet. Det underlättar då att få en insikt i vilka förutsättningar 

som anses vara relevanta och sen kunna se hur dessa förutsättningar upplevs se ut i praktiken. 

Detta är relevant då psykosocialt arbete och stress kan vara diffust och ha många olika 

innebörder. På så sätt sker genom det andra frågeområdet en sorts definiering av deltagarna 

vad som är väsentligt i arbetet för den psykosociala arbetsmiljön. Det tredje frågeområdet 

riktades mot hur stressarbetet på arbetsplatsen ser ut och berördes genom att deltagaren 

uppmanades beskriva en specifik händelse där stress hanterats. Genom att exemplifiera går 

det att fästa beskrivningarna av förutsättningarna i en händelse som underlättar för en bättre 

förståelse av upplevelsen. Sedan ställdes frågor som berörde ansvaret för den psykosociala 

arbetsmiljön. Då berördes synen för hur stödet samt medarbetaransvaret ser ut. Till sist med 

syfte att vidareutveckla det tidigare beskrivna fokuserades frågor kring hur cheferna upplevde 

sig ha möjligheter till ett arbete för en god psykosocial arbetsmiljö, samt exemplifiering av 

detta. Deltagarna ombads vid det avslutande frågeområdet att exemplifiera först en specifik 

situation där de känt sig tillräckliga i stresshantering av medarbetare. Sedan bads deltagarna 

beskriva en situation där de känt sig otillräckliga. Genom dessa frågor skapades 

förutsättningen att förstå och få förklaring till hur förutsättningarna som deltagarna beskrivit 

ter sig. 

Intervjuerna varade mellan 45-55 minuter och spelades in. Transkriberingen gjordes 

selektivt då viss text bedömdes vara utsagor som låg utanför studiens frågeställningar och den 

texten sammanfattades bara i grova drag, medan all text som var relevant för studiens 

frågeställning transkriberades ordagrant. Det utskrivna materialet omfattar totalt 78 sidor. 

Procedur 

Sex av åtta personer i en ledningsgrupp inom en av Mellansveriges socialförvaltningar 

kontaktades med ett missivbrev (se appendix) genom e-post. De anställda inom 

ledningsgruppen som inte kontaktades berodde på att dessa inte uppfyllde målkriterierna med 

att inte vara enhetsledare samt att en av dem var en kontakt för rekrytering av deltagare. 

Hälften av deltagarna tackade ja via e-post och de deltagare som inte svarade på missivbrevet 

kontaktades per telefon. Samtliga deltagare tackade ja till medverkan och datum för intervju 

bokades in. Intervjuerna skedde på respektive deltagares kontor. Deltagarna fick först 

information kring syftet med undersökningen och informerades om de etiska förutsättningarna 

rörande konfidentialitet och anonymitet, att deltagande är frivilligt och att de har rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande, etcetera. Deltagarna erbjöds att ta del av den färdiga 

uppsatsen och samtliga hade önskemål om att få läsa slutresultatet.  

 

Databearbetning 
 

Analysen genomfördes utifrån en form av innehållsanalys med fokus på det manifesta 

innehållet. Valet av analysmetod gjordes med grund i att få en förståelse av chefernas 

konkreta upplevelser och erfarenheter. Inledningsvis lästes materialet igenom ett flertal 

gånger och relevanta områden markerades som motsvarade undersökningens frågeställning. 

Under tiden skrevs centrala ord och meningar ned som tillhörde detta. Därefter gjordes en 
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meningskoncentrering. När meningskoncentreringen var färdig började begrepp att 

abstraheras.  

Analysen skedde utifrån de tre teman som är kopplade till de tre frågeställningarna i syftet. 

Det första temat undersökte chefernas uppfattning och definition av den psykosociala 

arbetsmiljön. Som analysverktyg i den andra frågeställningen användes modellen från Le 

Blanc, de Jonge och Schaufeli (2009) för att undersöka vilken nivå som interventioner för 

hantering av stress och psykosocialt arbetsmiljö upplevs röra sig inom. Modellen utgår från 

att stresshantering och psykosocial arbetsmiljö går att se utifrån en individnivå, en 

organisatorisk nivå samt en nivå som inbegriper relationen mellan individ och organisation. 

Dessa nivåer visade sig vara användbara i analysen av intervjumaterialet. Den sista 

frågeställningen som utgjorde det sista temat rörde hur upplevelsen av förutsättningarna för 

ett psykosocialt arbetsmiljöarbete ser ut. Som kategorier till temat fanns hinder och 

möjligheter. Resultaten redovisades i en tabell för varje tema (se appendix) för att tydliggöra 

hur olika kondenserade meningsenheter utformar olika koder.  

Resultat 

Hur ser uppfattningen och definitionen ut av den psykosociala arbetsmiljön?  
 

Ett öppet och tillåtande klimat. För en god psykosocial arbetsmiljö förklarades ett öppet 

och tillåtande klimat vara avgörande. Alla ska ha möjligheten att uttrycka sina åsikter och 

känslor, ha en frihet i arbetet i bästa mån, vara delaktig samt att påverka. Dock ska det ske 

med ansvar och uppriktighet. Samtliga chefer uppfattade att stress är något subjektivt då 

individer uppfattar saker olika, blir stressade av olika saker, upplever stress både negativ och 

positiv samt har olika sätt att hantera stress på. Det är inte bara arbetssituationen som påverkar 

en individs psykosociala mående på arbetet då livet har olika delar och innebörder. Därför 

förklarades det vara viktigt att cheferna hade kunskap om stress och hur olika individer 

hanterar stress, samt att ha redskapen för hantering och vägledning av detta som chef. 

Kunskap om stress som subjektiv skapar öppenhet och möjliggör att kunna tala om stress på 

ett sätt som berör alla medarbetare.  

 

”Det tycker jag att man på så sätt måste verka för, för att få ett tillåtande klimat där 

man kan känna att man kan säga vad man tycker och att det finns någon som lyssnar, 

stöttar och ger bekräftelse i det.” 

 

Stöd. Stöd och hjälpsamhet upplevdes vara en förutsättning för en god psykosocial 

arbetsmiljö. Genom forum för diskussion och möjlighet till stöd bildas ett skyddsnät och en 

systematik i arbetet som bör eftersträvas. Det ska finnas utrymme för medarbetare att kunna 

säga ifrån arbetsuppgifter som de upplever är övermäktiga eller för svåra. Då ska alla hjälpas 

åt att hitta en lösning, prioritera eller att hjälpa varandra vilket förklarades som följande av en 

av cheferna: 

 

”… om arbetsbelastningen blir för hög så hör man sig för helt enkel med kollegan: du 

har du möjlighet att hjälpa mig med det här idag för jag fixar inte riktigt det... bara att 

den möjligheten finns tror jag underlättar… sen finns det ju andra möjligheter med 

företagshälsovård att man kan få stöd att hantera vardagen, det kan ju vara både jobbet 

och det privata som är jäkligt jobbigt…  då har man möjlighet till stödsamtal och så… 

men så tänker jag att möjligheten finns, ibland behöver man ju sortera. Det behöver ju 

inte vara chefen som är bäst på det utan det kan ju också vara en kollega… det är 
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väldigt bra i vår grupp enligt dom här medarbetarundersökningarna ... alltså hur bra 

är ni på att hjälpa varandra i gruppen, där ligger vi väldigt högt, det tror jag är otroligt 

viktigt. Det säger ju en del… då litar man på varandra och vet att man kan få hjälp…” 

  

Individanpassning. Flera av deltagarna förklarade att det ibland krävs att chefen är rak och 

tydlig då medarbetare inte ser sina begränsningar eller är överambitiösa. I sådana lägen ska 

det finnas möjligheter att individanpassa arbetet. Det bör vara en rimlig arbetsbelastning och 

det ska finnas en bra och fungerande ledning.  

 

”en ideal verksamhet är att varje person - utifrån sin förmåga ska kunna ha möjlighet 

att arbeta med det man kan, och självklart alltid ett steg lite mer för det är på det sättet 

man utvecklas… man ska ha möjlighet och resurser att anpassa utifrån personens 

förmåga” 

 

Tydlighet. Uppfattningen var att kravet för en god psykosocial hälsa på arbetet är att 

uppgifter är tydliga och förutsägbara. Det är möjligt genom riktlinjer, rutiner och mål som alla 

tillsammans utvecklar och verkar för. Genom en tydlig struktur där alla är medvetna om 

förväntningar och uppgifter finns möjligheten att skapa frihet i arbetet. En auktoritärt styrd 

verksamhet förklaras vara hämmande. Genom diskussion och kommunikation finns potential 

till delaktighet och påverkan, vilket kräver god samverkan och samarbete. Förutsättning för 

samverkan och samarbete ansåg cheferna vara beroende av bra lokaler för såväl 

sammanträden som lokaler för att äta lunch och fika tillsammans. Dessa aspekter skapar 

tillsammans en förutsägbarhet som gör att tydligheten främjas. 

 

”Ja, det som jag tror är oerhört viktigt är att man har en bra modell för 

verksamhetsledning och styrning, utifrån den kan man känna att man som anställd har 

en tydlig del i en organisation, att man ingår i ett arbete där man kan förstå vilka mål 

man har och att man någonstans kan vara delaktig i och utvärdera om man har nått 

dom här målen och på så sätt få en känsla av delaktighet och möjlighet till bekräftelse 

… att man liksom är en viktig kugge i ett sammanhang … en annan del är att man har 

bra och kvalitetssäkrade rutiner och arbetsrutiner som möjliggör för var och en att hitta 

stöd för hur man ska hantera dom arbetsprocesser som finns…” 

 

Resurser. Resurser uppfattades som väsentligt för ett psykosocialt arbetsmiljöarbete. 

Exempelvis förklarades vidareutbildning, sociala aktiviteter samt små ting som en bulle till 

kaffet och ombonat på arbetsplatsen gynna den psykosociala arbetsmiljön. Det ska finnas 

möjlighet att tillsätta personal vid tung arbetsbörda då belastningen ska vara rimlig. 

Verksamheten bör ses över om det behövs en omorganisation. Det ska finnas möjlighet till 

kompetensutveckling genom utbildning. I arbetet finns mycket information och ny forskning 

som är fördelaktig att ta del av och tid blir därför en förutsättning för det. Tid för planering 

var även väsentligt. Inställning och kreativitet förklarades vara grundande för 

förutsättningarna oavsett hur ekonomi och omgivning ser ur. Dessa aspekter kan samtliga 

tillgodoses med hjälp av tillräckliga resurser. 

 

”… trevliga lokaler och lite trevligt omkring sig, det är ju inte fel så man känner att 

man liksom är värd nåt. Så det är viktigt också” 

 

”… ja men ofta det är ju så att när vi pratar om resurser till exempel, om det behövs 

några extra resurser i form av personal, när en del av arbetet ökar… ibland behöver de 
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inte bara ha extra stöd i form av personal ibland måste man omorganisera, där behöver 

du andra resurser som till exempel lokaler till att man kanske går en utbildning till att 

man kanske för in nån konsult till att jobba med att utveckla vår metod till exempel. Allt 

kräver ofta olika former av resurser.” 

 

Uppfattningen och definitionen av den psykosociala arbetsmiljön handlar sammanfattningsvis 

om att skapa ett öppet och tillåtande klimat där alla kan komma till tals och att det 

förekommer diskussion och förståelse av stress. Det ska finnas en rimlig arbetsbelastning och 

därför är individanpassning viktigt för detta. Tydlighet är avgörande för att skapa trygghet, ett 

bra ledarskap och förutsägbarhet som förklaras gynna den psykosociala arbetsmiljön. 

Resurser har en väsentlig betydelse för att kunna arbeta med den psykosociala arbetsmiljön 

samt att tillsätta personal vid behov.  

Vilka konkreta interventioner för stresshantering används? 

I analysen användes Le Blanc, de Jonge och Schaufeli (2009) modell för interventioner som 

analysverktyg och typen av interventioner delades upp i individ-, organisations- respektive 

interaktionsnivå.  

 

Individnivå. I intervjuerna framkom att enskilda medarbetare kan få individuell hjälp av 

företagshälsovården. Medarbetarna har rätt till tre samtal och om chefen anser att det behövs 

fler samtal kan medarbetarna få möjlighet till det. Cheferna förklarade att de uppmuntrar till 

friskvårdstimmar när det finns utrymme. Medarbetarsamtalen förklarades som en möjlighet 

att ge medarbetarna individuell handledning i och med att det sker med kontinuitet och har 

uppföljning av fasta punkter. I medarbetarsamtalen ses utvecklingsområden över som 

individuella mål utformas ifrån. På så sätt är varje medarbetares utvecklingsområde tydligt då 

det formuleras och sedan följs upp. I medarbetarsamtalen får medarbetarna möjlighet att få sin 

röst hörd som är en väg att nå ambitionen att alla ska kunna komma till tals. Cheferna 

försöker i den mån det går att ha handledning i det dagliga arbetet. Exempelvis har de samtal 

och vägledning i hantering av ärenden och arbetsbelastning vid behov. Dagliga samtal i 

korridoren och vid kaffeautomaten ses som värdefulla, ibland kan det räcka med att fråga hur 

någon mår på morgonen. Cheferna för dialog om hur stressen ser ut och om de anställda 

känner igen sina varningssignaler för att skapa en medvetenhet hos medarbetarna. I 

medarbetarundersökningen hade medarbetarna möjlighet att uttrycka sig, vilket vid ett tillfälle 

gav resultatet med ett utvecklingsområde gällande påverkan i arbetet. Medarbetarna fick då se 

över vad som var viktigt och hur deras möjligheter att påverka sitt arbete kan öka.  

 

Organisationsnivå. För att förstå stress är det angeläget att se till dess orsak. Cheferna 

beskriver att när problemen varken är situationsbundna eller individbundna, utan ett 

förekommande mönster så behöver strukturen ses över. De interventioner på 

organisationsnivå som inrättats för att eliminera eller minska stress är bland annat att 

tillsättandet av nya tjänster, omorganisering av verksamheter, utformning av tydligare 

riktlinjer och mål. Uppföljningar sker kontinuerligt för att se om verksamhetsplanen och 

målen efterföljs. Arbetsplatsen har ett lokalt samverkansavtal och arbetar efter ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM). Detta följs upp på arbetsmiljöträffar, arbetsplatsträffar och andra 

möten inom förvaltningen. Organisationen har även en relativt god relation till facket. 

Personal och arbetsmiljö är en huvudsaklig punkt som kontinuerligt följs upp. Ledningen i 

förvaltningen verkar för att få gehör för psykosociala arbetsmiljöaspekter av kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige genom sammanträden, uträttande av utredningar och 



12 
 
 
 

konsekvensbeskrivningar, samt sammanträden med socialnämnden som lyfter frågan vidare. 

Detta arbete fungerar väl inom förvaltningen och mestadels bra hos socialnämnden men inte i 

samma utsträckning på högre kommunalt styre.   

 

Interaktionsnivån. Resultaten tyder på att interaktionsnivån är den nivå med störst fokus. 

Samtal om stress sker genomgående genom dels olika sammankomster men strävan finns för 

vardagssamtal. Reflektionsutrymme försöker cheferna skapa i möjlig mån. Cheferna menar att 

genom att alla verkar för att arbetsmiljön ska bli god och stöttar varandra skapas goda 

förutsättningar. Inställningen beskrivs som en påverkande förutsättning för arbetsmiljöarbetet 

och därför försöker alla verka för ett gott klimat. Medarbetarundersökningen har varit 

vägledande i hanteringen av de utvecklingsområden som uppdagats. Arbetsgrupperna har 

tillsammans arbetat fram sätt att hantera utvecklingsområden och problem. På så sätt 

möjliggjordes deltaganden och medarbetarnas möjligheter att ge förslag på förbättring. Enligt 

cheferna visar skillnaden i resultaten från medarbetarundersökningen 2011 och 2012 att det 

har skett en positiv utveckling: 

”På måndag ska vi arbeta tre timmar med den men vi har haft det uppe på ett APT och 

då ser ju alla det - oj, vad bra det här blev... ja, och det är absolut inte min förtjänst 

utan det är vår tillsammans och det ger ju ett jäkla ... det binder ju ihop gruppen och 

det går att förändra…” 

Att ta emot och se över feedback från anställda och praktikanter ger vägvisning för hur läget 

är. När det har funnits problematik i organisationen eller arbetsgruppen har 

företagshälsovården används med goda resultat. Ledningsgruppen försöker följa upp och se 

över vad organisationen och medarbetarna behöver genom att vara lyhörda och föra 

diskussioner. En person inom förvaltningen är ansvarig för hjälp i utförandet och 

uppföljningen av det hälsofrämjande arbetet. Detta upplevs vara fördelaktigt och väl 

fungerande. Deltagarna trycker på preventionsarbete för att undvika att det går för långt. 

Enligt beskrivning har erfarenheten underlättat att se varningssignaler och mönster hos 

personal som indikerar på att sätta stop i tid. Dock finns inte alltid möjligheten att påverka, 

men det ska alltid finnas en ambition och åtanke.  

Vilka förutsättningar finns för ett psykosocialt arbetsmiljöarbete? 
 

Möjligheter. I intervjuerna förklarades en god medvetenhet och förutsättning för det 

hälsofrämjande arbetet. Inställningen till ett psykosocialt arbetsmiljöarbete förklarades som 

avgörande. Deltagarna upplevde att det finns en god modell för arbetsmiljöarbetet med 

ambitioner, planer, idéer, visioner och tydliga mål. Det lades stor betoning i att stödet för 

arbetet är starkt mellan medarbetare och ledning och det finns ett förtroligt ansvarstagande. 

Den ansvarige person som verkar för att arbetsmiljöarbetet och uppföljning vårdar 

arbetsmiljöfrågan väl. Frågan hanteras genom forum som exempelvis arbetsplatsträffar. De 

forum som utgör ett nätverk upprätthåller diskussion och medvetenhet, och skapar en 

systematik i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Möjlighet till företagshälsovård och 

friskvård förklaras som viktiga förutsättningar. Vetskapen om befintlig möjlighet till hjälp vid 

individuella problem eller gruppkonflikter är en god förutsättning som ger trygghet åt 

cheferna.  

 Genom medarbetarundersökningen finns en värdefull anvisning för den psykosociala 

arbetsmiljön och utvecklingsområden. Utifrån resultaten från undersökningen har 

diskussionsgrupper arbetat fram hanteringsmöjligheter till utvecklingsområden, och skapat 
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möjlighet till påverkan och delaktighet hos medarbetarna. Medarbetarsamtalen upplevs som 

en god förutsättning att fånga in hur varje medarbetare upplever arbetsmiljöfrågan. Genom 

dessa har förutsättningen funnits att arbeta med individuella mål och på så sätt skapat 

tydlighet och uppföljningsområden till nästa samtal. Att förvaltningen har fokuserat på att 

implementera tydliga riktlinjer och rutiner skapar en förutsägbarhet som möjliggör frihet inom 

ramen. Detta kan i sig skapa en trygghet som skildras i följande citat som berör rutiner för hot 

och våld: 

 

” … människor mår ju dåligt som vi har kontakt med… de kan ha dubbeldiagnoser, 

man har både psykiska problem och missbruk.  I en sån situation har jag som rutin att 

direkt sätta sig ner och prata om det… vad var det som hände, gå igenom vad sa den, 

vad sa du och sådär, och hur känns det, vad behöver du få för stöd… och då hitta sig 

själv i professionen… att kunna hantera det professionellt och inte ta åt sig… jag tror 

att det är svårt, jag tror man måste gå igenom det där några gånger för att… sen kan 

man stå lite stadigt…” 

 

På så vis kan medarbetare uppleva möjligheten att påverka arbetet och då bli effektiva och 

ansvarsfulla utan påtryckning. Då arbetet innebär en oförutsägbarhet genom bland annat akuta 

ärenden, men kräver en tydlig struktur, är det en fördel med heterogenitet i arbetsgruppen. De 

medarbetare som föredrar struktur hjälper till att upprätthålla den viktiga ramen för 

verksamheten, medan de medarbetare som tycker om akutstyrda ärenden och oförutsägbart 

arbete kompletterar det strukturerade arbetet på ett bra sätt. Det är till exempel bra med 

nyexaminerade kombinerat med de erfarna då nyexaminerade lätt kan vara akutstyrda och 

behöver lugnas ned. På så sätt möjliggörs att arbetet blir effektivt och att det lättare går att 

tillgodose olika behov och skapa delaktighet för alla parter. Detta skildras i följande citat: 

”Jag tycker att vi har förbättrat mycket och… det handlar ju om dialog och förståelse 

och jag tycker vi har ju haft krav på oss att dra ner kostnader… och är man öppen och 

informerar om det så tycker jag det, det är faktiskt, jag ska inte säga förvånande men 

det är starkt ändå hur pass mycket medarbetarna själva vill bidra till att, på olika sätt 

då kanske, bidra och bli effektivare, tänka på ett annat sätt, dra ner kostnader och 

komma med förslag… ja, det är häpnadsväckande hur mycket delaktighet man kan få 

även i såna sammanhang”. 

Möjligheter för ett psykosocialt arbete utgörs sammanfattningsvis av medvetenhet, 

diskussionsforum för psykosocial arbetsmiljö, delaktighet, påverkansmöjligheter, 

medarbetarsamtal, individuella mål, medarbetarundersökning, modeller för att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete, tydlighet i struktur och mål, möjligheter till företagshälsovård 

samt friskvårdstimmar.    

Hinder. Stress förklaras som subjektivt och kan skapa svårigheter att påverka vissa 

aspekter i arbetet. Det går inte att påverka medarbetarnas privatliv men det går att påverka 

medvetenheten och bemötandet av livets skeden. 

Otillräckliga resurser är ett genomgående upplevt hinder. Deltagarna upplever att 

otillräckliga resurser begränsar arbetet. Modeller, ambitioner och visioner saknas inte för det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet. I och med att socialtjänstens höga arbetsbelastning skulle det 

behövas fler anställda för hantering av arbetsinflödet. Det föreligger en dubbelsidig 

problematik i detta: det skulle behövas fler anställda men det förekommer ett stort 

rekryteringsproblem med att finna tillräckligt kompetent personal. Då medarbetarna är 
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överbelastade blir det problematiskt med tid för att ta in information och hålla sig uppdaterade 

på ny forskning och liknande. Det går inte att kräva av medarbetare att de ska läsa under ledig 

tid, men det blir en brist att inte medarbetarna har möjlighet att hålla sig ajour med ny 

forskning, nya metoder och nya riktlinjer när organisationen är till för samhället. Tidsaspekten 

upplevdes även ha en betydelse för ledningsgruppens möjlighet att arbeta ihop en ordentlig vi-

känsla i teamen och att kunna dra den nyttan av gruppen och kollegialt stöd som de skulle ha 

möjlighet till. 

Det fanns ett upplevt hinder rådande den fysiska miljön som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön: förvaltningens lokaler är i behov av upprustning då det inte möjliggör till sociala 

mötesplatser och sammanträden. Som förklaras kan det vid exempelvis klientbesök vara bra 

att det är snyggt och trevligt, men även för att känna ett värde i arbetet. Det ska finnas bra 

miljöer för möten som kan vara avslappnade och ostörda. Att kunna ha fikabröd till kaffet är 

en fördel för en trivsam miljö. När det gäller trivsamheten och samarbetet är sociala 

aktiviteter en viktig del som exempelvis julfester.  

Budgeten förklaras ha tagit mycket tid och varit ett stort hinder för den psykosociala 

arbetsmiljön. Det blir svårt vid bland annat medarbetarsamtal där ett individuellt mål kan 

inneburit att en person ska gå en utbildning. Men årets budget innebar att cheferna var 

tvungna att dra in alla utbildningar i förvaltningen. Vid lönesamtalen där personens mål ska 

ses över kan det bli problematiskt om personen inte ens fått möjlighet att uppnå sitt mål. 

Ytterligare en begränsning blir att nå verksamhetsmålen om det inte finns resurser vilket 

skildras genom följande citat: 

”… vi ska tänka friskt och prevention och vi ska tänka bättre arbetsmiljö… Första 

januari när vi får nya budgeten så ska vi börja titta på hur vi ska spara … det är ju 

kontraproducerande… istället för att vi som ledningsgrupp ska arbeta med 

verksamhetsutveckling och visioner så ska vi sitta och titta på hur vi ska spara några 

kronor här och där ... så har det sett ut dom här sista åren… och det är inte kreativt 

eller utvecklande, och framförallt så är det inte kostnadseffektivt”  

”Det är ett väldigt glapp mellan vision och verklighet, och verkligheten kostar också 

pengar och det handlar ju om att ha tillräckligt med personal, det är enda sättet att man 

kan eliminera den här stressen av för mycket ärenden. I marginalen kan man klart 

hjälpas åt och prioritera och strukturera och omprioritera men det är ändå marginellt 

så det är ett stort dilemma” 

På så sätt upplevdes en diskrepans mellan de krav som finns på socialtjänsten och de 

tilldelade resurserna. Dessa krav kommer inte endast från ett håll om att ge klienter det 

behövliga stödet utan också från övre nivå och samhälle. Enligt förklaring arbetar 

ledningsgruppen aktivt för att få gehör från politikerna. Upplevelsen var att politikerna är 

ointresserade och inte läser de konsekvensbeskrivningar som skrivits eller lyssnat på 

ledningsgruppen redogörelser. Flera av de intervjuade cheferna upplever att gamla fördomar 

lever kvar om att socialtjänstens arbete inte tillför något och därför inte behöver några större 

resurser. Detta förklarades i en intervju som: 

” … tyvärr får jag väl säga att dom inte är särskilt lyhörda… socialnämnden är i 

allmänhet ganska lyhörda men kommunstyrelsen gör ofta andra värderingar än dom 

som jag tycker att man borde göra när det gäller vår verksamhet … så att jag tycker att 

vanligtvis får vi för lite resurser … det är ju en väldigt entydig utveckling… alltså det är 

ett stegrande behov ifrån befolkningen. Vi får mer och mer uppdrag utifrån den 
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lagstiftning som gäller och man skärper lagstiftningen och det kommer nya lagar… och 

vi ska sköta det här, och vi ska göra det här på ett bättre sätt … vad man ser på dom 

utvärderingar som är gjorda så vi får ju hela tiden ökade krav på oss och det leder ju 

till att vi måste ha mera utrymme i budgeten för att kunna klara vårt uppdrag.” 

Socialförvaltningen ser sig själva som underbudgeterade och deltagarna förklarade att statistik 

påvisar att deras förvaltning är väldigt kostnadseffektiva. Kommunstyret har ifrågasatt hela 

verksamheten på grund av budgetunderskottet och därför har förvaltningen varit granskad. 

Detta har gjort att de anställda har varit ifrågasatta i sitt arbete och ställt krav på att påminna 

och motivera kring arbetets vikt vilket beskrivs i följande citat: 

”… men lika fullt så tillåter man att en förvaltning… alltså x antal personer… ska gå 

omkring och känna sig ifrågasatta i sitt jobb… och behöva hantera den frågan och sätta 

sig över den istället för att få credit för att man istället gör en massa nytta …” 

Upplevelsen är delvis delad då inte alla talade direkt om politikernas stöd, men om indirekta 

aspekter som budgetunderskott. Att det kan vara svårt att få gehör från politiker och att det 

finns en uppfattning om att socialtjänsten kan ha det lite sämre är något som förklaras som en 

tidigare erfarenhet och inte specifik inom socialtjänsten i den nuvarande kommunen.  

Hinder för ett psykosocialt arbete handlar sammanfattningsvis om arbetsinflöde, dåliga 

lokaler, tidsbrist, orimlig arbetsbelastning, svårigheter att prioritera, svårigheter att uppnå mål, 

rekryteringsproblem, bristande resurser och framförallt ett bristande stöd samt att 

förvaltningen varit ifrågasatt från det kommunala styret.   

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka chefers uppfattningar och förutsättningar för den 

psykosociala arbetsmiljön samt hälsofrämjande arbete inom en socialförvaltning. Resultaten 

visade att deltagarna hade en relativt likartad syn på vad den psykosociala arbetsmiljön 

innefattar och hur den ska drivas. I intervjuerna framkom en positiv inställning samt tro på 

betydelsen av ett psykosocialt arbetsmiljöarbete. Deltagarna talade om olika strategier för att 

hålla det psykosociala arbetsmiljöarbetet aktivt, samt att det finns bra idéer, modeller och en 

medvetenhet. De intervjuade cheferna var relativt eniga om vilka aspekter som uppfattades 

vara fundamentala för ett psykosocialt arbetsmiljöarbete. 

I det första temat gällande hur cheferna uppfattar ett gott psykosocialt arbetsmiljöarbete 

identifierades fem kategorier: individanpassning, resurser, stöd, tydlighet samt ett öppet och 

tillåtande klimat. Uppfattningen och definitionen är enhetlig med Le Blanc, de Jonge och 

Schaufelis (2009) syn på psykosocial arbetsmiljö samt att både situationsbundna och 

individuella aspekter ska tillgodoses. Det finns även stora likheter i Eurofonds (2007) punkter 

att främja den psykosociala arbetsmiljön genom att skapa delaktighet, ansvar, tydlighet och 

mål som alla är med och verkar för samt följer upp.  

I det andra temat med undersökning av konkreta interventioner för stress anger resultaten 

att hantering och förebyggande arbete av stress sker på de tre nivåer som analysen utgått från. 

Interaktionsnivån var den nivå som hade huvudsakligt fokus, och den organisatoriska nivån 

samt individnivån hade något färre exempel på interventioner för stress. Resultatet av hur 

deltagarna upplevde främjandet av det psykosociala arbetet berör både situationsbundna och 

individuella aspekter, vilket stämde överens med Le Blanc, de Jonge och Schaufelis (2009) 
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syn på hantering av arbetsrelaterad stress. Stress förklarades av deltagarna som subjektiv men 

att det är viktigt att se till strukturens utformning och påverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Det går att skildra aspekter i studien utifrån Offerman och Hellmans (1996) 

resultat att ledares beteende påverkar medarbetarna. Exempelvis gav ansvar mindre stressande 

effekter i och med att medarbetarna ökade sin känsla av möjlighet till delaktighet i arbetet. 

Även att förvaltningen varit granskad och ifrågasatt påverkar medarbetarna då det har pressat 

förvaltningen att hålla ihop och sätta sig över ifrågasättandet för att arbeta för sina ambitioner. 

Men det finns också positiva exempel. Den utveckling som har skett efter arbetet med 

resultaten från medarbetarundersökningen stämmer överens med Mikkelsen och Gundersen 

(2003) redogörelse att uppmärksammande av problem kan vara en god intervention i sig för 

att minska stress. Deltagarna förklarade att resultaten från medarbetarundersökningen visade 

att medarbetarnas känsla att kunna påverka ökade efter att frågan uppmärksammats. Detta 

stämmer därför med den enhetliga uppfattningen hos deltagarna att inställningen har en 

betydelse för förutsättningarna till arbetsmiljöarbetet, oavsett resurserna. Det visar även att 

förvaltningen arbetar med integrering av teori och praktik i och med att de undersöker, arbetar 

fram metoder och följer upp. 

Känslan av att kunna påverka kan också ses genom kontroll i och med det faktum att 

cheferna vågar ta i svårigheter, det bidrar till att det skapas en form av kontroll som 

underlättar hanteringen av problemen. Kontroll förklaras som betydande för den psykosociala 

hälsan på arbetet, och därför blir även interventioner för hantering av stress meningsfullt i och 

med att det genererar tydlighet och riktlinjer i svåra frågor. Att cheferna inger en känsla av 

kontroll för medarbetarna kan minska stressen i och med ledarbeteendens inverkan på 

arbetsgrupper (Bond & Bunce, 2001; Cifre, Salanova och Rodriguez-Sánches, 2010; 

Offermann & Hellman, 1996). Känslan av att kunna påverka har även att göra med de 

copingstrategier och resurser som medarbetarna har för att hantera krav och olika situationer 

(Cheng, Kogan & Hin-man Chio, 2012; Vuori, Toppinen-Tanner & Mutanen, 2012). Genom 

att utveckla medarbetarnas resurser skapas möjlighet att gynna den psykosociala hälsan. Detta 

skildrades i intervjuerna genom förklaringen att det sker ett arbete med individuella mål, 

individuell handledning och att de gemensamt tar fram arbetsmetoder.  

Utifrån studiens resultat och Le Blanc, de Jonge och Schaufelis (2009) modell går det att se 

att interventioner på de olika nivåerna, samt relationen där emellan, har en stor betydelse för 

den psykosociala hälsan inom förvaltningen. Interventionerna för stress på förvaltningen 

förklaras i stor utsträckning som fungerande. Dock i och med chefernas beskrivning av en 

obalans i krav och resurser tillsammans med resultatet att det framförallt är interventioner på 

interaktionsnivån som utförs, talar detta för att det inte sker ett tillräckligt arbete på 

organisationsnivån. Detta blir problematiskt då obalans mellan krav och resurser är en 

grundläggande orsak som kan leda till ohälsa och stress (Arbetsmiljöverket, 2008; Astvik & 

Melin, 2012; Eurofond, 2007; Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009). Resultaten indikerar att 

ledningen gör det som står i deras makt att göra. Då resultatet tyder på att interventioner på 

organisationsnivån inte är särskilt vanliga kräver det en förändring då de i första hand är 

inriktade för att förebygga stress. Genom utveckling av interventionerna på den 

organisatoriska nivån skulle det kunna underlätta möjligheter för medarbetarna att utföra 

arbetet på ett tillfredsställande sätt, finna en anpassad bemanning efter arbetsbördan, skapa 

tillräckliga stödstrukturer, och investera i liknande gynnande aspekter som minskar och 

förebygger risken för arbetsrelaterad stress. När brister förekommer på en nivå som inte 

ledarna har möjlighet att påverka indikerar det på ett problem och ansvar vid en politisk nivå.  

I det tredje temat om upplevelsen av förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande framkom 

det goda förutsättningar genom rätt insikt, inställning och förståelse för arbetsmiljön. 

Upplevelsen av hur det psykosociala arbetsmiljöarbetet faktiskt ser ut, tema tre, stämmer 
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överens med det första temat hur chefernas uppfattning och definiering av den psykosociala 

arbetsmiljön var. Det är viktigt att det finns en överensstämmande bild mellan vision och 

verklighet, således tema ett och tema tre, för att kunna föra ett gott psykosocialt 

arbetsmiljöarbete. Det fanns en god medvetenhet, bra modeller för arbetsmiljö som följs upp 

och utvärderas på olika sätt. Hur medarbetarna upplever den psykosociala arbetsmiljön följs 

upp i medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar och andra former av 

sammanträden. Detta skapar nätverk som undviker att den psykosociala arbetsmiljöfrågan 

glöms bort. På så sätt skapas delaktighet, möjlighet till påverkan samt utrymme för att komma 

till tals. Det som hindrade det hälsofrämjande arbetet var bland annat att det inte fanns 

tillräckligt med resurser, att det inte fanns möjlighet att påverka arbetsinflödet, 

rekryteringsproblem men framförallt att stödet från politikerna var svagt. Upplevelsen var att 

det saknas en förståelse för socialtjänstens arbete samt att de varit ifrågasatta i sitt arbete från 

politikernas håll. Detta har utgjort ett stort hinder och satt hög press på förvaltningen att hålla 

ihop verksamheten. Det hindrar även förvaltningen att uppnå uppsatta mål och det finns 

därmed en obalans mellan kraven på förvaltningen och möjligheterna att uppfylla dem.  

Oförenliga krav från olika nivåer kan skapa problematik i interventioner för att minska 

stress, och otydlig lagstiftning och standarder kan vara hämmande för ledares psykosociala 

arbetsmiljöarbete, vilket går i linje med resultatet gällande diskrepansen mellan krav, 

arbetsbörda och resurser (Härenstam et al, 2006; Jain, Leka & Zwetsloot, 2011; Leka, Jain, 

Widerszal-Bazyl, Zolnierczyk-Zreda, Zwertsloot, 2011). Det är inte tillräckligt att 

förvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete om inte den politiska nivån har 

en förståelse för arbetets vikt. Ett fungerande och starkt stöd gynnar en organisations självbild 

(La Rocco & Jones, 1978), vilket också kan vara förklaring till varför deltagarna upplevt 

svårigheter i att skapa ett gott klimat då förvaltningens arbete varit ifrågasatt, samt har arbetat 

under ett stort budgetunderskott. För en förbättring krävs mer resurser och lyhördhet från 

politisk nivå, samt att samtliga nivåer samverkar för gemensam medvetenhet och ansvar när 

det gäller den psykosociala arbetsmiljön (Jain, Leka & Zwetsloot, 2011). På så sätt är detta 

resultat enhetligt med Leka, Jain, Zwetsloot och Cox (2010) samt Ternelius, Ohlsson, och 

Henriksson (2007) förklaring att socialtjänsten skiljer sig i arbetsmiljöarbetet och det behövs 

mer vägledning av hur prioriteringen av arbetsmiljöarbetet bör se ut.  

Metoddiskussion 

Med syftet att undersöka hur chefernas subjektiva uppfattning samt förutsättningar för det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet såg ut, motiverades intervju som en god undersökningsmetod.  

Det var fördelaktigt att intervjuerna hade en semistruktur som gav möjlighet till följdfrågor 

och att leda samtalet vid behov, men även att deltagarna hade möjlighet att kommentera och 

ta upp sina associationer på eget initiativ. Eftersom att cheferna på den studerade 

förvaltningen intervjuades var och en för sig, var förutsättningen god för ett mättat material. 

En mättnad i resultatet fanns efter fem intervjuer. Den sjätte intervjun förtydligade och 

bekräftade det tidigare sagda. Därmed kan antalet deltagare antas vara tillräckligt för studiens 

syfte. Hade syftet varit att generalisera resultaten hade det krävts fler intervjuer och 

undersökning av fler förvaltningar inom landet. I en sådan studie skulle det vara värdefullt 

med en triangulering som innefattade såväl kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder för att få med olika parters upplevelser, och även statistiska mått på 

hur det generellt ser ut i socialförvaltningar (Jakobsson, 2011). I denna studie var inte syftet 

att undersöka förutsättningar för psykosocialt arbetsmiljöarbete generellt. Syftet var att 

undersöka hur det kan se ut i en förvaltning, och på så sätt var valet av flera individuella 

intervjuer på en och samma förvaltning en fördel.  



18 
 
 
 

Då Socialtjänsten är en verksamhet som arbetar på uppdrag för det svenska 

välfärdssystemet samt att de får delegering till sitt arbete kan olika kommuner skiljas i 

utformning (Socialstyrelsen, 2003; SoL). Som tidigare förklarats skiljer sig förvaltningarna i 

landet med avseende på kvaliteten i det psykosociala arbetsmiljöarbetet (Ternelius, Ohlsson, 

& Henriksson, 2007). I och med ovissheten gällande mellan vilka kommuner skillnaden 

föreligger, valdes deltagarna inom samma förvaltning för att skapa möjlighet att kunna säga 

något om hur upplevelsen av det psykosociala arbetsmiljöarbetet kan se ut. Hade deltagare 

valts från olika kommuner hade det funnits en risk att de haft olika arbetssätt och kvalitet i 

arbetsmiljöarbetet, och därmed begränsat möjligheten att besvara frågeställningarna. Då 

deltagarna förklarat att verksamheten har tydliga rutiner och riktlinjer för det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet, samt att arbetsmiljöverket är nöjda med deras arbetsmiljöarbete, kan det ge 

grund att anta att förvaltningen tillhör en av de kommuner som godkänts i det här arbetet. Det 

går därmed också att fundera över hur deltagarnas medvetenhet påverkar upplevelsen av 

arbetsmiljöarbetet. Om det förs ett kontinuerligt arbete kring psykosociala arbetsmiljöfrågor 

inom förvaltningen bör detta bidra till en medvetenhet, vilken beskrevs av deltagarna som 

hög. I och med skillnaden mellan olika län gällande arbetsmiljöarbetet väcker det undran över 

hur de förvaltningar som har en låg respektive hög medvetenhet, samt ett gott eller bristande 

arbetsmiljöarbete upplever förutsättningarna och om det finns en skillnad där emellan. 

Inverkan från kommuners politiker i disponeringen av resurser kan påverka hur det ser ut i 

socialtjänsten och därmed en eventuell skillnad mellan kommuner i upplevelserna av 

förutsättningarna. Därför kan det antas finnas en användbarhet av resultaten i och med att de 

pekar på att området skulle behöva vidare forskning.  

I och med att deltagarna blev ombedda att beskriva och definiera sin uppfattning av ett gott 

psykosocialt arbetsmiljöarbete, möjliggjordes goda förutsättningar för begreppsvaliditeten. På 

så sätt tydliggjordes hur deltagarnas uppfattning såg ut och underlättade därför för uppsatsens 

författare att kunna ta del av informationen på ett bra sätt. När det gäller den interna 

validiteten fanns en risk att deltagarna upplevde intervjuområdet känsligt och av den 

anledningen inte gav sanningsenliga svar. Social önskvärdhet kan vara en annan förklaring till 

att deltagarna eventuellt inte svarat sanningsenligt. Exempelvis skulle social önskvärdhet 

kunnat förekomma om det fanns många långtidssjukskrivna i någon av arbetsgrupperna, och 

att chefen inte skulle vilja berätta om det med rädsla för att bli tilldelad ansvaret för ohälsan i 

arbetsgruppen. Intervjuerna framstod dock som öppna och förtroliga eftersom att de 

intervjuade spontant tog upp mycket problem. På så sätt är inte risken för social önskvärdhet 

eller att deltagarna inte svarat sanningsenligt särskilt stor. En annan brist gällande den interna 

validiteten är att tidsramen var snäv och därmed har inte ett önskat utrymme för reflektion 

funnits. Hade mer tid funnits hade det exempelvis varit av godo att ta hjälp av en annan c-

student för att tillsammans kritiskt reflektera över materialet och göra jämförande analyser 

(Jakobsson, 2011). Detta skulle varit en fördel i tanke på hur Kvale och Brinkmann (2009, s. 

266) beskriver validitet: ”Validitet är inte bara en fråga om begreppsbildning och vilka 

metoder som används; forskarens person (Salner, 1989), inklusive hennes moraliska integritet 

(Smith, 1990), och särskilt vad vi har kallat praktisk visdom i vår diskussion av etik, är 

avgörande för bedömningen av kvaliteten hos den producerade kunskap.”. Därmed kan det ge 

förståelse för att validitet bör begrundas i en kvalitativ studie i och med risken för felaktiga 

tolkningar och risken att författaren påverkas av deltagarna. För att kunna kontrollera detta till 

viss del inom studiens tidsram har en egen kontroll av tolkningarna gjorts, och det 

transkriberade materialet lästes igenom ytterligare efter meningskoncentreringen utförts.  De 

olika intervjuerna jämfördes med varandra för att kontrollera att de var behandlade på samma 

sätt i analysen.  
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Det går att fundera över hur giltigheten i resultaten kan ha påverkats om det exempelvis 

nyligen tilldelats ett besked från politiker, eller att arbetsplatsen för kort tid sedan varit i 

kontakt med företagshälsovård. På så sätt kan det haft en inverkan i upplevelsen och synen på 

psykosocial arbetsmiljö som kan ha influerat deltagarnas upplevelse så att den vid intervjun 

varit starkare åt något håll än vanligt. Detta är frågor som alltid bör finnas i åtanke och är 

svårt att komma ifrån i den valda metoden, men med det heterogena urvalet inom 

målkriterierna, samt att cheferna arbetade med olika arbetsgrupper skapades möjligheten att 

hålla undan dessa risker till viss del.  

Det finns möjlighet till giltighet genom det faktum att deltagarna har en varierande 

erfarenhet där de arbetat inom andra kommuner i landet. Deltagarna drog paralleller till hur 

det varit i andra kommunala verksamheter och gjorde uttalanden med grund i den generella 

arbetserfarenheten, inte enbart grundad i den nuvarande förvaltningen. På så sätt går det att 

tala om en möjlighet till en analytisk generalisering, att det finns en rimlig möjlighet att 

resultaten inte bara gäller för den nuvarande förvaltningen (Jakobsson, 2011). Detta kan 

därmed ses som en vägvisare för att resultatet är användbart och påvisar att området behöver 

utforskas ytterligare.  

Sammanfattande avslut 

Avslutningsvis är det en väsentlig upptäckt att det finns en upplevelse att förutsättningar som 

medvetenhet, stöd, bra modeller och visioner för hur ett psykosocialt arbetsmiljöarbete ska se 

ut är goda, men att dessa begränsas av en låg förståelse från en politisk nivå och en stram 

budget. Att forskning visar att kommuner skiljer sig i arbetsmiljöarbetet (Ternelius, Ohlsson, 

& Henriksson, 2007) är väsentligt i samband med denna upptäckt att det behövs starkare 

riktlinjer och stöd för prioritering av psykosocial arbetsmiljö inom socialtjänsten för att bättre 

kunna hantera den höga arbetsbelastningen.  
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Appendix 

 

Tema 1: Hur definierar och uppfattar chefen vad som är centralt och viktigt för den psykosociala arbetsmiljön 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategorier 

Kommunikation är nyckel till en god arbetsmiljö.  Lyhördhet ska finnas 

i både ledning, bland medarbetare men även hos politiker. 

Dialog Ett öppet och 

tillåtande klimat 

 Alla är raka, tydliga och ärliga. Öppenhet 

Klimatet bör vara gott, öppet, varmt och tillåtande för att gynna den 

psykosociala arbetsmiljön.  Att trivas är viktigt för hälsan på arbetet. 

 

Gott arbetsklimat 

Det är viktigt att sätta ord på problem och sedan finna lösningar 

tillsammans i diskussion. Problem ska tas i direkt när de uppkommer. 

 

Problem 

Det ska finnas möjlighet till diskussion och att ta upp saker i olika 

sammanhang. Diskussionsforumen ska vårdas så att arbetsmiljöfrågor 

inte glöms bort. 

 

Diskussionsforum 

Det ska finnas ett stöd både i ledning och hos medarbetare och i politiskt 

styre. 

 Stöd Stöd 

 

Det ska finnas möjlighet till extern handledning vid behov. Extern handledning 

Stress är individuellt. Arbetet är endast en del av livet, det övriga livet 

kan inverka på arbetet. En ledare måste därför ha förståelse för livet och 

dess olika skeden. Stress kan vara både positiv och negativ. 

Stress är subjektivt 

 

Individanpassni

ng 

 

Det bör finnas möjlighet att anpassa arbetet efter individers 

förutsättningar. 

Anpassnings- 

möjligheter 

Verksamhetsmål bör vara tydliga och ska arbetas med kontinuerligt Arbeta med mål Tydlighet 

 
Det ska vara tydligt och det ska gå att veta vad som förväntas av var och 

en. Strukturen ska vara glasklar. På så sätt finns möjligheten att skapa en 

upplevelse av kontroll om alla vet vad som ska göras och förväntas.  

Största möjliga frihet inom ramen.  

Tydlighet 

 

Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt. Olika forum ska skapa ett 

skyddsnät som tillsammans nätverkar och försöker motverka 

möjligheten att saker ska kunna hamna mellan stolarna när det gäller 

psykosocial arbetsmiljö 

Systematiskt arbete  

 

Arbete ska ske gemensamt och alla ska känna att de är delaktiga, viktiga 

och har möjlighet att påverka.  Alla ska ta sitt ansvar och alla kan lita på 

det, det finns ett förtroende.  

Delaktighet 

 

Resurser ska vara anpassade till de krav som sätts på 

socialförvaltningen, samt att resurser ska motsvara de behov som finns i 

förvaltningen. 

Resurser 

Bra lokaler är en förutsättning för att kunna samverka, men även skapa 

en sammanhållning genom sociala utrymmen. 

Tid Resurser 

 

 

 

 

 

Det ska finnas tid för långsiktig och strategisk planering, reflektion och 

vägledning.  

Lokaler 

 

Det ska finnas möjligheter till utbildning Vidare utbildning 

 Vid hög arbetsbelastning ska det finnas möjlighet till att påverka arbetet 

eller tillsätta personal 

Öka personal eller 

omorganisera vid hög 

belastning 
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Tema 2: Vilka konkreta interventioner använder de utifrån modellen 

Kondenserade meningsenheter Kod Kategori 

Frågar medarbetare om de känner att de behöver samtal. Finns möjlighet 

till samtal för alla.  

Företagshälsovård 

 

Individnivå 

Använder medarbetarsamtal som en möjlighet till individuell handledning 

och forum för att tala om arbetsmiljö. 

Medarbetarsamtal 

 

 Arbetar tillsammans fram individuella utvecklingsmöjligheter och arbetar 

med dem som individuella mål som sedan följs upp.  

Individuella mål 

 

 Ger handledning i den mån de går. Samtalar om stress med individer. Vet 

de sina varningstecken för stress? 

Handledning 

Har gjort en omorganisering i verksamheterna vilket gjort att det blivit 

mer tydligt. 

Omorganisering 

 

Organisations-

nivå 

 Arbetat fram tydligare rutiner i verksamheterna. Tydligare riktlinjer 

 

Har uppföljningar minst en gång per år av arbetsmiljö.  

 

Uppföljningar 

Har stående punkter vad gäller arbetsmiljö och personal på exempelvis 

arbetsplatsträffarna.  

Kontinuerlig 

diskussionspunkt 

Tillsatt fler tjänster för att minska arbetsbelastningen. Tjänster 

Lägger fram till politikerna att det finns ett behov av mer resurser i 

förvaltningen. Ledningsgruppen arbetar ständigt för att få förståelse av 

politiker. 

Utredningar och 

konsekvensbeskrivningar 

Utvärdering av vad organisationen behöver. Utvärdering Interaktionsnivå 

Ger varandra stöd inom ledningsgruppen, till medarbetare samt 

medarbetarna stöttar varandra. 

Stöd 

 

Arbetar med resultaten från medarbetarundersökningen. Skapar 

diskussioner för delaktighet och känslan att det finns 

påverkansmöjligheter. Skapar största möjliga frihet inom ramen för 

förvaltningen.  

Medarbetar-

undersökning 

 

Letar efter utvecklingsområden hos var och en och jobbar med det 

tillsammans. Hittar utvecklingsområden i organisationen som alla ska 

bidra med åsikter och förslag till förbättring för.   

Utvecklings-områden 

Försöker skapa dialog kring ämnet i vardagen genom att vara lyhörd, 

vaksam och fråga. Skapa utrymme för återkoppling. 

Samtal om stress 

 Företagshälsovård har kopplats in vid krishantering och stöd.  Företagshälsovård 

Ser över prioriteringsmöjligheter tillsammans vid tung arbetsbörda. 

 

Prioriterings-möjligheter 

Med en god inställning och kreativitet finns förutsättningar till att arbeta 

med frågan trots bristande ekonomiska förutsättningar.  

Inställning 

 

Tar emot feedback från både anställda och praktikanter och försöker se det 

som vägledning i hur läget är och vad som går att utveckla. 

Feedback  

 

 En person är utsedd till ansvarig som hjälper och stöttar i arbetet för 

arbetsmiljön samt med utvärdering. 

Ansvarig person 
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Tema 3: Vilka förutsättningar finns för arbetet för den psykosociala arbetsmiljön?  

Kondenserad meningsenhet Kod Katego

ri 

 Samtal sker löpande och det finns en hög medvetenhet om stress. Kommunikation är en stor 

del av medvetenheten. 

Medvetenhet Möjlig-

heter 

 

 
Det finns bra idéer, tankar, planer och ambitioner för arbetsmiljöarbetet. Modell  

Stödet är starkt i organisationen när det gäller både ledning och medarbetare. Medarbetarna 

månar om varandra. 

Stöd 

Var och en tar ett ansvar som skapar möjlighet till arbetsmiljön. Ansvarsfullhet 

Stress följs upp i olika forum som tillsammans utgör ett nätverk med ambition att fånga in 

frågan . Exempelvis finns en systematik utifrån SAM och lokala samverkansavtalet, APT och 

fack mm.  

Systematiskt 

arbete 

Det finns en god inställning och en tro på att det är möjligt att påverka trots ekonomiskt och 

politiskt bristande stöd 

 Inställning 

 

Det finns en utsedd ansvarig för arbetsmiljön som hjälper till att vägleda cheferna och följa 

upp, vilket upplevs fungera bra.  

Ansvarig person 

Medarbetarsamtalen upplevs vara ett gott verktyg för att möta upp alla på ett bra sätt.  Medarbetar-

samtal 

Medarbetarundersökningen visar hur läget är, vilket visar på en utveckling framåt. Alla 

arbetar aktivt med utvecklingsområden – tar fram arbetssätt och aktiviteter som ska förbättra 

arbetsmiljön.  

Medarbetar-

undersökning 

Olika personligheter är en fördel i en organisation som kräver förutsägbarhet som ändå har 

mycket akutstyrt.  

Heterogenitet 

Alla olika former av handledning som bedrivs är bra. Kontinuerlig diskussion. Diskussion 

Företagshälsovård nyttjas vid behov och har varit bra Företags- 

hälsovård  

Alla har rätt till friskvård Friskvård 

De arbetar för att skapa så mycket frihet som möjligt inom en tydlig struktur. Frihet 

Måste dra in på sociala aktiviteter, Kan inte erbjuda utbildning som behövs, Svårigheter att nå 

individuella mål samt verksamhetsmål på grund av resursbrist. Finns inte ekonomiska 

förutsättningar att utveckla strukturen tillräckligt.  Oförutsägbarhet är inte bra och kommer ur 

ekonomisk osäkerhet och otydlig struktur. Finns inte ekonomiska förutsättningar att utveckla 

strukturen tillräckligt.   

 Begränsad anpassning till var och en. 

Resursbrist 

 

Hinder 

Arbetsbelastning och krav ökar, problematiken blir svårare i samhället. Arbetsinflödet går inte 

att påverka.  

Arbetsbelastning 

Det är svårt att finna kompetent personal Rekrytering 

 Arbetsbelastningen är inte rimlig, för att minska stressen skulle fler personal behövas. Personalbrist 

Tidsbrist skapar svårigheter att fördjupa sig i frågor tillräckligt samt att använda varandra i 

ledningsgruppen i den utsträckning de skulle kunna Finns inte tid till reflektion, Finns inte tid 

att läsa viktig information och ny forskning. 

Tidsbrist 

 

Stress är individuellt. Resten av livet påverkar stresskänslighet på arbetet. Subjektivstress 

Lokalerna begränsar samverkansmöjligheter samt sociala möjligheter Dåliga lokaler 

Att arbeta upp en vi-känsla är viktigt för tydlighet i organisationen. Är ett utvecklingsområde 

som inte har tillräckligt med tid 

Vi-känsla i 

ledningsgrupp 

Förväntningar är otydliga och stämmer inte överens med de tilldelade resurserna. Krav finns 

på fler nivåer, politiker, stat, arbetsmiljöverk, samhälle, klienter.  

 

Diskrepans i krav 

och resurs för 

socialtjänsten 

Ingen förståelse från politiker. Ifrågasatt arbete. Upplevelsen är att det varken finns lyhördhet 

eller intresse hos politiker. Fördomar lever kvar som antyder att socialtjänsten slösar pengar 

och inte har ett behov av resurser. 

 Bristande övre 

förståelse 

 

 


