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Ett hållbart chef- och ledarskap? 

Om chefers arbetsvillkor inom socialtjänsten 

 
Katrine Koutakis 

 

Socialtjänstens verksamhet har de senaste åren främst blivit uppmärksammad 

via forskning och medier utifrån en problematisk psykosocial arbetsmiljö, 

arbetsrelaterad ohälsa och personalomsättning. Denna studie fokuserade på 

chefers psykosociala arbetsmiljö inom socialtjänsten. Frågor om vad som ger 

upphov till stress och frustration studerades liksom vilka dilemman chefer 

upplevde i arbetssituationen. Studien genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer med tio chefer inom socialtjänsten på enhetschefs-, 

verksamhetschefs- och socialchefsnivå. Cheferna återfanns inom tre olika 

kommuner i Mellansverige. Analysen identifierade fyra typer av stressorer 

respektive fyra typer av dilemman i chefers arbete. Resultatet visade att det 

råder bristande arbetsvillkor och förutsättningar för ett hållbart chef- och 

ledarskap inom socialtjänsten. Resultatet visade också att chefer upplever ett 

starkt kollegialt stöd men ett bristande organisatoriskt stöd. Studiens resultat 

tyder på att det behövs mer forskning kring hur styrningsdoktrinen New 

Public Management (NPM) påverkar chefers och deras medarbetares 

arbetsmiljö och hälsa inom socialtjänsten samt hur styrningen kan utvecklas. 

 

 

 

 

 

Keywords: leadership, New Public Management, work conditions, work 
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Inledning 
Tidigare forskning har visat att anställdas hälsa påverkas av den psykosociala arbetsmiljön på 

en arbetsplats (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990; Lundqvist, 2013; 

Theorell, 2012). Den psykosociala ohälsan ökar också i stort sätt över hela arbetsmarknaden 

(Försäkringskassan, 2015). Socialstyrelsen (2003) har konstaterat att ohälsa ökar framför allt i 

yrken som kräver många relationer med och ansvar för andra människor. De som drabbas av 

psykisk ohälsa är ofta hårt arbetande och lojala medarbetare som är mycket värdefulla på sina 

arbetsplatser.  

Enligt Drakenberg (1997) befinner sig mellanchefer i en svår position i organisationer och 

förväntas klara av motstridiga krav. Mellanchefer blir också enligt henne hårt utsatta genom 

granskningar av massmedia, politiker och kunder/brukare samtidigt som de har krav på 

effektivitet och budget i balans. Detta har bekräftats av Thylefors (2016) som hävdade att 

mellanchefer har en position som innebär krav både uppifrån och nerifrån i organisationer. 

Dessa chefer slits ofta mellan över- och underordnades motstridiga krav; medan underordnade 

kräver resurser för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter försöker överordnade begränsa 

resurserna med syfte att hålla budget och genomföra besparingar. Även Thulin Skantze (2006) 

har visat att mellanchefer har en påfrestande roll. Hennes studie visade också att det som hade 

störst betydelse för dessa chefers stress och frustration handlade om otydligheter i 

beslutsordningen och att beslutsordningen inte följs då högre chefer inte respekterar 
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underordnades rätt att fatta egna beslut. Studien visade också att orsaker till varför individer i 

organisationen gör lite som de vill har med otydlighet i styrningen att göra. Otydlig styrning 

menade Thulin Skantze (2006) i förlängningen leder till att särintressen och informella 

maktstrukturer bildas vilket kan leda till medarbetares ohälsa.  

Kopplingen mellan den psykosociala arbetsmiljön och människors psykiska och fysiska 

hälsa har, som tidigare nämnts, uppmärksammats under många år. Enligt Theorell (2012) har 

chefer och ledarskap en viktig betydelse för medarbetares välbefinnande, stress, prestation och 

engagemang på en arbetsplats. Att ha en chef som ställer upp, visar intresse och finns 

närvarande i verksamheten har betydelse för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Elmholdt, 

Dauer Keller och Tanggaard (2015) hävdade att chefer genom sitt ledarskap kan påverka 

trivseln positivt och på så vis bidra till medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Ledarskapet 

innebär enligt dem att inspirera, göra arbetet meningsfullt och väcka medarbetares ambition 

och passion. De betonade också att chefer behöver ha kunskap om vad som främjar respektive 

hämmar trivsel på en arbetsplats, att de faktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor samt har intresse 

och energi att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats mår.  

För att chefer ska kunna främja medarbetares hälsa behöver de ha rimliga arbetsvillkor för 

att utöva chefs- och ledarskap inom organisationen. Det finns en mängd forskning om vilka 

faktorer som skapar god arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Däremot finns inte lika mycket forskning om chefers arbetsmiljö och 

förutsättningar för arbetstillfredsställelse och hållbart arbetsliv (Lundqvist 2013; Nyberg 2009; 

Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010;). Enligt Nyberg (2009) är detta beklämmande då 

chefers roll i att skapa en god arbetsmiljö har stor betydelse på en arbetsplats. Chefers 

arbetsmiljö är också minst lika viktig att studera då chefer som känner god 

arbetstillfredsställelse har större förutsättningar att i sin tur positivt påverka sina medarbetares 

arbetsmiljö.  

Förutsättningar för att utöva chefskap behöver stå i paritet med kraven för uppdraget. 

Härenstam, Björk och Corin (2013) har likställt en organisation vid en skuta som måste vara 

rustad för sitt uppdrag. Enligt dem får även den mest kompetenta och erfarna kaptenen problem 

att ta en bristfällig skuta i hamn. En chef som saknar organisatoriska förutsättningar och 

tillräckliga resurser för sitt uppdrag löper stor risk att misslyckas. Chefer liksom medarbetare 

behöver ha tydliga roller, uppdrag och spelregler att förhålla sig till samtidigt som 

organisationens struktur behöver vara flexibel och föränderlig för att kunna anpassas till 

rådande förhållanden.  

Utifrån denna bakgrund har föreliggande studie undersökt den psykosociala arbetsmiljön 

inom socialtjänsten med fokus på chefers förutsättningar för att utöva chefs- och ledarskap, det 

vill säga hur förutsättningarna såg ut för ett hållbart chefskap inom socialtjänsten. Studien har 

undersökt chefers upplevelser av stress och frustration samt dilemman som kan uppstå i deras 

arbetssituation. Studiens teoretiska referensram har utgjorts av arbetslivsvetenskaplig teori och 

forskning om psykosocial arbetsmiljö samt kritisk organisationsteori och forskning om de nya 

styrsystem i offentlig sektor som benämns New Public Management (NPM).  

Nya styrsystem - förändrade arbetsvillkor för välfärden? 
Omfattande reformer har sedan slutet av 80-talet påverkat den svenska välfärdssektorn. I stort 

sett all slags offentlig verksamhet har berörts av rationaliseringar och omstruktureringar, denna 

förändring har inom forskningen sammanfattats och benämns som ”New Public Management” 

(NPM). Till viss del handlar dessa förändringar om besparingar för att balansera statens eller 

kommunernas ekonomi, men de flesta av de senaste decenniernas förändringar är en följd av 

att det införts helt nya styrningsideal som gjort att styrningen istället för att vara inriktad på 

resurser och processer ska ha fokus på mål och resultat (Hasselbladh & Bejerot, 2008). Detta 
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har inneburit att nya styrformer och organisationsstrukturer har ersatt de etablerade sätten att 

styra och organisera den offentliga sektorn. Hasselbladh och Bejerot (2008, sid 9) refererade 

till Hood (1995) som har sammanfattat NPM: s typiska drag: 

- Införande av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som delar upp tidigare sammanhållna 

förvaltningar i mindre, organisationsliknande enheter. 

- Interna marknader; enheter ”köper” och ”säljer” sina tjänster till andra enheter eller beställare. 

- ”Kostnadsmedvetenhet”; ständig rationalisering av drift och organisation för att göra verksamheten 

mer kostnadseffektiv. 

- Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt från personal- och lönepolitik 

till modeller för styrning av hela verksamheten. 

- Större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika nivåer. 

- Effektivitet bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål. 

- Fokus på ”kunder” och resultat. 

 

Enligt Hasselbladh (2008) har huvuddragen i förändringarna i NPM ofta beskrivits och liknat 

de väl kända styrpraktikerna som råder i det privata näringslivet. NPM har också enligt honom 

bidragit till att den offentliga sektorn har blivit mer företagslik; målstyrning, 

resultatuppföljning, marknadsorientering och decentraliserat ansvar är centrala förändringar. 

Enligt Hood (1995) utgår NPM ifrån att offentlig sektor och det privata näringslivet kan styras 

och organiseras utifrån samma principer, det vill säga utifrån ett universellt och värdeneutralt 

organisationsperspektiv som passar alla kontexter. Men enligt Thylefors (2016) har dock 

förutsättningarna för att styra i den offentliga sektorn visat sig varit helt annorlunda. Sektorn är 

i stor utsträckning beroende av offentlig finansiering, är i större utsträckning än näringslivet 

reglerad av lagar och förordningar samt har som mål att producera social välfärd. Detta gör att 

chefer inom offentlig verksamhet har en mer komplex arbetssituation då det allt som oftast 

handlar om människors vård, omsorg och utsatthet. Dessutom har enligt Bejerot och Astvik 

(2010) den offentliga sektorns intressenters (brukare, patienter, anhöriga) krav förändrats då de 

utifrån samhällsförändringar tvingats bli alltmer medvetna kunder. Detta kan enligt författarna 

leda till att personal ställs inför moraliska dilemman och att de ibland tvingas handla mot sina 

egna värderingar för att inte riskera att bli rättsligt anmälda. Anställda kan dessutom på grund 

av krav på strama ekonomiska ramar tvingas fatta beslut som inte gynnar eller uppfyller 

vårdkvaliteten utifrån lagar och förordningar eller patienters behov. Dessa dilemman och 

motstridiga krav har enligt Bejerot och Astvik (2010) visat sig påverka medarbetares 

psykosociala arbetsmiljö på ett negativt och ohälsosamt sätt då de sätts i svåra moraliska 

ställningstaganden. Samtidigt har Astvik och Melin (2013) funnit att ansvaret att hantera 

obalanser mellan krav och resurser har flyttats neråt i organisationen vilket inneburit att det är 

enskilda medarbetare inom socialtjänsten som tvingas hantera dessa. Denna decentralisering av 

ansvar tvingar medarbetare till strategier som på olika sätt äventyrar deras egen hälsa eller får 

betydelse för kvaliteten på arbetet. 

Enligt Härenstam (2005) har införandet av NPM med decentraliserat resultat- och 

kostnadsansvar, interna marknader och den ständiga kampen för att kostnadseffektivisera 

verksamheterna lett till att anställda inom offentlig sektor upplever sämre 

arbetstillfredsställelse. Kraven har ökat samtidigt som resurserna har minskat. Målstyrning och 

nedmonteringen av stora enheter har även enligt Rasmussen (2004) lett till att operativa chefer 

har fått budget- och verksamhetsansvar vilket tidigare låg på förvaltningsledningsnivå. Denna 

utveckling har också enligt Rasmussen inneburit motstridiga drag, å ena sidan har det stärkt 

operativa chefers inflytande på vissa områden men å andra sidan har dessa chefer lämnats med 

ansvaret att uppnå vissa krav men inom en fast ekonomisk ram. Men enligt Bejerot och 

Hasselbladh (2013) har det ända sedan 1990-talet varit en vedertagen ståndpunkt bland politiker 

och ledning i den offentliga sektorn att det är möjligt att förbättra resultat och genomföra samma 

prestationer, trots neddragningar av personal och mindre resurser i verksamheten. 
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Tidigare forskning har däremot visat att det finns skillnader i hur styrningen av verksamheter 

inom välfärdssektorn uppfattas bland chefer. Kommuner och landsting är de mest 

könssegregerade sektorerna på svensk arbetsmarknad, nästan 80 procent av alla 

kommunanställda är kvinnor och arbetar främst inom hälsovård, skola och socialtjänst medan 

de tekniska verksamheterna inom välfärdssektorn domineras av män (SCB, 2010). Forsberg 

Kankkunen (2009) har visat hur förutsättningarna skiljer sig för chefer inom kommunernas 

förvaltningar beroende på om de är traditionellt manliga eller kvinnliga verksamheter. Det 

visade sig att både manliga och kvinnliga chefer på de tekniska verksamheterna inom 

kommunerna har större möjligheter att synliggöra och få erkännande för sina arbetsuppgifter i 

den rådande ekonomiskt styrda styrningsdoktrinen. Hon menade att regler, procedurer och 

planering ovanifrån är mer anpassade att styra verksamheter som har produkter och tjänster av 

en mer standardiserad art samtidigt som de som styr har lättare att förstå och relatera till dessa 

arbetsuppgifter. Chefer från de tekniska verksamheterna kunde också på ett lättare sätt 

förhandla sig till en balans mellan krav och förutsättningar genom sina närmare kontakter med 

politiker och högre tjänstemän än chefer inom omsorgs- och utbildningsverksamheter. 

Omsorgsuppgifter var däremot svåra att avgränsa, mäta och planera och är mer komplexa vilket 

gjorde de svårare att kommunicera till högre ledning med standardiserade styrformer. Dessutom 

visade Forsberg Kankkunen (2009) att chefer som försökte ifrågasätta beslut i omsorgs- och 

utbildningsverksamheterna fick tillbaks problemen och påtalat, från chefer och politiker på 

högre ledningsnivåer, att det var deras eget ansvar att själva lösa dem inom beslutade ramar. I 

de tekniska verksamheterna var det ofta det raka motsatta förhållandet, där uppfattade cheferna 

inte att resurserna var knappa, det visade sig snarare att de i större utsträckning kunde äska 

ytterligare medel av nämnder vid behov och genom det kringgå kravet på budget i balans. 

Arbetsvillkor, stress och hälsa inom socialtjänsten 
Arbetsmiljöproblematiken inom socialtjänsten har på senare tid uppmärksammats allt mer runt 

om i landet och inte minst av medarbetarna själva. Men denna arbetsmiljöproblematik är dock 

inte ny. Under åren 2002-2004 handlade 71 procent av de arbetssjukdomsfall som anmäldes av 

socialsekreterare anmälningar om sociala och organisatoriska faktorer (Arbetsmiljöverket, 

2005). En studie som inriktade sig på socialsekreterares arbetsmiljö 2005-2006 konstaterade 

stora brister i den psykosociala arbetsmiljön när det gällde risken för hot och våld, hög 

arbetsbelastning samt stress (Arbetsmiljöverket, 2007). Detta resultat visade sig även stämma i 

en senare studie där 79 procent av socialsekreterare och kuratorer svarade att de upplever sin 

arbetssituation som psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2012). Enligt Tham och Meaghers 

(2009) studie skiljde sig också socialsekreterarnas arbetssituation gentemot andra högutbildade 

yrkesgrupper inom kommuner och landsting, till exempel lärare, kuratorer, sjuksköterskor. 

Socialsekreterare är i högre grad än andra yrkesgrupper utsatta för hög arbetsbelastning, högt 

krav på lärande, rolloklarheter, rollkonflikter, lågt innovativt klimat och obalans mellan arbete 

och privatliv. Aktuella siffror från Försäkringskassan (2015) har visat att antalet nya sjukfall 

ökar i stort sett över hela arbetsmarknaden. Enligt rapporten har yrkesgrupper med krav på 

längre utbildning generellt lägre sjukfrånvaro, men från 2012 så kan man se den största 

ökningen av antalet sjuktal inom just dessa grupper. Psykologer och socialsekreterare ökar näst 

mest, 21 procent, vilket kan jämföras med genomsnittet, 10 procent, i hela landet. 

Thams (2007) studie om socialsekreterares arbetsvillkor stämmer väl överens med den bild 

som beskrivs ovan. Studien omfattas av 309 socialsekreterare som arbetar med barn och 

ungdomar inom Stockholms län. Psykosomatiska symtom och sömnsvårigheter visade sig var 

vanliga hos socialsekreterarna och det var vanligast hos nyanställda medarbetare. Resultatet 

visade att 54 procent av de som deltog i studien hade varit på sin arbetsplats i två år eller mindre 

och 48 procent av dem hade för avsikt att sluta sina arbeten. Anledningarna till avsikten att sluta 
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var för höga krav, hög arbetsbelastning, hög svårighetsgrad i arbetet och känslan av att inte 

räcka till kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Det uppseendeväckande resultatet var dock att det 

inte var den höga arbetsbelastningen som var det viktigaste skälet, utan det viktigaste skälet till 

varför de tänkte sluta var istället organisationens oförmåga att värna om dem som medarbetare, 

det vill säga att de inte kände att ledningen var mån om deras hälsa och välbefinnande. Det 

handlade också om att de inte tyckte att organisationen belönade dem för väl utfört arbete.  

Otillräckliga resurser i förhållande till kraven i arbetet, det vill säga ohanterliga 

arbetsförhållanden, bekräftas av fler studier vara orsaken till ohälsa och varför medarbetare 

inom socialtjänsten väljer att lämna sina yrken. Astvik och Melin (2012) identifierade olika 

mönster av copingstrategier hos personal inom den sociala välfärdssektorn. De visade att 

personalen hanterar obalans mellan arbetskrav och arbetsresurser på olika sätt och att 

konsekvenserna ofta får negativ påverkan på den egna hälsan. De som i huvudsak använde sig 

av kompensatoriska och kvalitetssänkande strategier var också de som hade störst risk för 

ohälsa. Dessa strategier var att arbeta mer intensivt, skippa lunch/fika, ta med sig arbete hem 

och ta på sig mer arbete än vad de egentligen hade utrymme för. Denna grupp visade även ha 

sömnproblem, arbetade trots att de var sjuka samt valde att ta ut semester istället för 

sjukskrivning i större utsträckning än de andra yrkesgrupperna i studien. Studien visade att 

socialsekreterare var överrepresenterade i användandet av dessa strategier. Astvik och Melin 

(2013) visade också i en uppföljande studie att socialsekreterare tvingas hantera obalans mellan 

krav och resurser genom att tillämpa strategier som antingen leder till att de riskerar sin egen 

hälsa eller kvaliteten i arbetet. Även Aronsson, Astvik och Gustavssons (2013) studie visade 

att socialarbetares arbetssituation är mer ogynnsam än andra yrkesgruppers. Studien 

identifierade tre kluster, ”återhämtade eller pigga”, ”mellangrupp” och ”ej återhämtade”. Bland 

de ”ej återhämtade” var socialsekreterarna överrepresenterade. Det visade sig att det var många 

riskfaktorer för ohälsa och att arbetsvillkoren ledde till ökad ansträngning, sömnsvårigheter och 

utvecklande av kompensatoriska strategier för att hantera arbetet. De ”ej återhämtade” 

rapporterade också betydligt mer ohälsa men trots det inte högre sjukfrånvaro, men däremot 

mer sjuknärvaro.  

Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette och Ahlborg (2008) undersökte hur chefer i politiskt 

styrda organisationer uppfattar sina möjligheter att förebygga och hantera sin egen och sina 

medarbetares stress. Det visade sig att de försöker hantera problem och motstridiga krav genom 

att vara stötdämpare eller en stabiliserande faktor för att i sin tur skydda sina medarbetare. 

Konsekvenserna av den rådande styrningen blev även för operativa chefer att klara av mer men 

med mindre resurser, hantera bristande styrning och samordning samt att bli ensam ansvarig 

för att lösa situationer och problem som uppkommer. Från underordnade upplevde chefer stress 

på grund av att de får hantera en instabil personalsituation, hantera underställdas frustration, 

driva verksamheter med brist på kompetens och förtroende samt kravet på att ständigt vara 

tillgänglig. 

Arbetsmiljö för välfärdens chefer 
Den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten har utifrån forskning visat sig på olika sätt 

vara problematisk (Arbetsmiljöverket, 2012; Astvik & Melin, 2012; Försäkringskassan, 2015; 

Tham & Meagher, 2009). Flera rapporter har bekräftat chefers symtom på stress och ohälsa 

inom välfärdssektorn och att dessa symtom kan kopplas till deras villkor i arbetssituationen 

(Dellve & Wikström, 2006; Forsberg Kankkunen, 2006; Lundqvist, 2013). Enligt Härenstam et 

al. (2013) har högre chefer och experter i stabsfunktioner inom offentlig sektor genomgått en 

professionalisering under den senaste tiden som har bidragit till en ökning av standardiserade 

system för styrning, administration, uppföljning och kontroll. Detta har i sin tur lett till att 

administratörer inom verksamheterna, som har som syfte att ge stöd till chefer, istället blivit 
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ytterligare kravställare på operativa chefer. Enligt dem har antalet experter i stabsfunktionerna 

vuxit samtidigt som de operativa cheferna har fått svårare att få deras stöd.  

I en debattartikel i branschtidningen Chef skrev Dalsvall och Lindström (2012, sid 54): 

”Chefer blir ofta administrativa slasktrattar och ägnar alltmer tid åt olika rapporter, 

uppföljningar och småfrågor som inte minst HR pepprar dem med”. Enligt dem behöver HR-

specialister i högre grad stötta operativa chefer för att de ska kunna orka med sina dagliga 

arbetsuppgifter, hinna vara närvarande för sina medarbetare och i högre grad kunna ägna sig åt 

verksamhetsutveckling. Thylefors (2016) har varit inne på samma linje och skrivit om chefer 

som containers och framhöll att en container måste tömmas då och då. Även hon vidhåll i detta 

sammanhang att chefer behöver ha tillräckliga resurser och organisatoriska förutsättningar för 

att klara av sina uppdrag.  

Kommunala mellanchefer och första linjens chefer ansvarar för, i förhållande till chefer i 

näringslivet, ovanligt många anställda (Wallin, Pousette & Dellve, 2013) vilket kan tyda på att 

arbetsvillkoren för ledarskap inom kommunala verksamheter har brister och att chefers sociala 

stöd och relationer till medarbetare på så sätt försvåras. Enligt Björk (2013) råder det inom 

välfärdssektorn dessutom ett komplext styrningslandskap där chefer och anställda behöver 

orientera sig utifrån kundorientering, uppföljningar, komplex lagstiftning och budgetar i balans. 

Detta blandas med att de behöver förhålla sig till de många olika aktörer som vill vara med och 

utöva inflytande över verksamheterna, dessa aktörer är politiker och andra tjänstemän, brukare, 

medborgare och professionella grupper. Det är enligt Björk nödvändigt att politiker, 

stabsfunktioner och strategiska chefer ser över hur operativa chefer kan få bättre möjligheter att 

utföra sina arbeten då många idag, på grund av arbetsförhållandena, tvekar att ta ett uppdrag 

som operativ chef i kommuner och landsting.  

Forskning har visat att det råder stor rörlighet på chefsposterna inom offentlig sektor. Mellan 

åren 2009-2011 deltog 537 chefer i en studie, av dessa hade 122 slutat som chef under samma 

tvåårsperiod. Studien visade att de vanligaste anledningarna till varför chefer inom offentlig 

sektor valde att sluta var bristande förutsättningar i organisationen för att göra ett bra jobb, 

bristande balans mellan mål och medel, för höga krav och för hög arbetsbelastning samt en 

känsla av otillräcklighet (Skagert, Dellve & Ahlborg, 2012). En annan studie (Stengård, 

Berntson, Dellve, Härenstam, Skagert, Pousette & Wallin 2013) visade dock att skälen till att 

vilja sluta som chef skiljer sig mellan kvinnor och män. För de kvinnliga cheferna handlade 

orsakerna om bristande förutsättningar i organisationen, brister i arbetsvillkoren, bristande 

balans mellan mål och medel, för höga krav samt för hög arbetsbelastning. Bland männen var 

de vanligaste orsakerna till varför de ville sluta som chefer inte kopplat i första hand till 

resursbrist utan till bristande stimulans i arbetet. 

Balans mellan arbetskrav och arbetsresurser 
Forskning har visat att styrningen i offentlig sektor bland annat har varit fokuserad på 

kostnadseffektivisering genom minskade resurser och att detta har lett till att kraven i arbetet 

har ökat (Bejerot & Hasselbladh, 2013; Härenstam, 2005). Många inom välfärdssektorn arbetar 

nu under villkor som kan karaktäriseras av en obalans mellan krav och resurser. Nedan 

presenteras olika begrepp av arbetskrav och arbetsresurser och dess innehåll som är vanligt 

förekommande i arbetslivet. Ett annat centralt begrepp i den hälsoinriktade 

arbetslivsforskningen är socialt stöd vilket även presenteras närmare nedan. 

 

Arbetskrav. Arbetskrav avser de fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska aspekter av 

ett arbete som kräver fysiska eller psykiska insatser eller ansträngningar. Exempel på arbetskrav 

kan vara hög arbetsbelastning, en ogynnsam fysisk arbetsmiljö, krävande interaktion med 

kunder/klienter, övertidsarbete, motstridiga krav eller andra missförhållanden på en arbetsplats 
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(Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Arbetskrav kan även enligt Karasek 

(1979) innefatta intellektuella krav, hög svårighetsgrad i arbetet, konflikter, känsla av hot och 

att ständigt vara tillgänglig. Enligt Crawford, LePine och Rich, (2010) har arbetskrav olika 

inverkan på medarbetares engagemang och kan därför uppfattas som både utmanande eller 

hindrande. Utmanande krav kan enligt författarna i en arbetssituation ses som något som 

medarbetaren själv kan kontrollera och kan leda till lärande och personlig utveckling. 

Hindrande krav kan istället ses som stressande och okontrollerbara. De menar att upplevelse av 

hindrande krav riskerar att leda till negativa känslor, mindre engagemang och hög ansträngning 

i arbetet. 

 

Arbetsresurser. Arbetsresurser innefattar de fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska 

aspekter som på olika sätt hjälper medarbetare att nå målen eller på annat sätt ger stöd till att 

uppfylla de krav som ställs. Resurser kan även ses som stimulans för personlig utveckling och 

lärande. Exempel på arbetsresurser är delaktighet, karriärmöjligheter, feedback, uppskattning, 

tydlig arbetsroll, socialt stöd och kompetensutveckling (Demerouti et al., 2001).  

Arbetsresurser kan vara funktionella, det vill säga uppfylla en viss funktion, till exempel ett 

eget kontor istället för kontorslandskap för att skapa arbetsro. Men arbetsresurser kan också ses 

som något som minskar arbetskrav och dess fysiska och psykiska kostnader, till exempel 

tillräckligt med personal eller kompetensutveckling. Vidare kan arbetsresurser enligt Bakker 

och Demerouti (2007) delas upp på olika nivåer; organisationsnivå (lön, 

utvecklingsmöjligheter, säker anställning, information); interpersonell nivå (ledarskap, 

medarbetarskap, socialt stöd); position (rollklarhet, delaktighet i beslut) samt uppgiftsnivå 

(varierande arbete, meningsfullhet, feedback). 

Arbetsresurser behöver enligt Bakker och Demerouti (2007) inte heller bara motverka 

jobbkrav utan kan ses som viktiga på en arbetsplats utifrån sin egen rätt för att medarbetare 

genom dem kan känna uppskattning. Resurserna kan på så vis vara ett skydd mot ohälsa och ha 

betydelse för medarbetares hälsa och engagemang. Exempelvis kan dessa handla om 

demokratiska beslutsvägar, delaktighet, kontroll, utvecklingsmöjligheter, transparant 

organisationskultur samt tydliga mål. 

 

Socialt stöd som arbetsresurs. Enligt Passer (2009) är socialt stöd en av de viktigaste 

resurserna som en individ har att tillgå och förlita sig till och bara själva vetskapen om att det 

finns personer att vända sig till för att få stöd och hjälp minskar risken för utmattning och stress. 

Socialt stöd i arbetslivet är även enligt Karasek och Theorell (1990) en av den viktigaste 

resursen för att motverka stress. Socialt stödperspektivet kom framförallt in i 

arbetslivsforskningen genom House (1981) som delade in socialt stöd i fyra kategorier; 

värderande, emotionellt, informativt och instrumentellt stöd. Det värderande stödet är relevant 

för vår egen självvärdering vilket kan förklaras som att vi använder andra människor för att 

spegla vår egen person och värdera oss själva på olika sätt. Det emotionella stödet ses som ett 

av det viktigaste stödet och gynnar våra mänskliga behov som gemenskap, trygghet och 

uppskattning och ges i form av empati, kärlek, omtanke och tilltro. När vi får tillräcklig och 

nödvändig information för att kunna utföra våra uppgifter eller lösa problem så får vi 

informativt stöd, detta kan ges genom exempelvis rådgivning eller feedback. Det instrumentella 

stödet är enligt House (1981) ett praktiskt stöd till en person som gör att personens belastning, 

energi och tidsåtgång minskar.  

House, Landis, och Umbersons (1988) studie visade att socialt stöd inte bara har att göra 

med hur många relationer en person har utan att det finns någon eller några personer att anförtro 

sig till och känna närhet till har betydelse. Detta har bekräftats av Holt-Lunstad, Smith och 

Layton (2010) internationella forskningsgenomgång. Den visade att socialt stöd är viktigt för 

att individen ska kunna upprätthålla en livsbalans och att sociala relationer har en avgörande 
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roll för människans hälsa och dödlighet. Dessutom framkom att sociala relationer är viktigare 

för en individs hälsa än att leva ett hälsosamt liv, det vill säga att äta hälsosam mat och att 

motionera. Enligt resultatet ökade individers överlevnad med 50 procent hos de som upplevde 

att de hade goda sociala relationer.  

Sammantaget har en mängd forskning visat att socialt stöd har en positiv inverkan på 

individers hälsa både privat och i arbetslivet. Dock har större delen av forskningen enligt 

Viswesvaran, Sanchez och Fisher (1999) ägnat sig åt att söka svar på hur det sociala stödet är 

relaterat till hälsa. Olika hypoteser om sociala stödets inverkan på en människas arbetsmiljö har 

testats. Ett resultat utifrån Viswesvaran et al. (1999) metaanalys konstaterade både direkta och 

indirekta effekter men också att många studier haft en design som gör att det inte går att dra 

slutsatser om hur olika typer av stöd, stödkällor och olika hälsoutfall samspelar. 

 

Chefer och stödresurser. Flera rapporter från välfärdssektorn har bekräftat chefers symtom 

på stress och ohälsa kopplat till arbetsvillkor (Dellve & Wikström, 2006; Forsberg Kankkunen, 

2006; Lundqvist, 2013). Människor finner enligt forskning stöd och hjälp i relationer till andra, 

men hur tar sig tillgången till socialt stöd i uttryck hos en individ i en chefsbefattning? Dellve, 

Andreasson och Jutengren (2013) har i sin studie undersökt vilket stöd som chefer inom vården 

anser sig behöva för att kunna utöva ett bra och hållbart ledarskap. Det visade sig att stress och 

överbelastning hindrar att en balanserad arbetsnärvaro ska kunna uppnås och att chefernas egen 

hälsa, arbetsförmåga och vilja att fortsätta sitt uppdrag hör ihop med hållbarhet. Deras resultat 

visar även att den personliga inställningen till chefsuppdraget har stor betydelse för att dämpa 

stress, få en distans till uppdraget samt att långsiktigt främja hälsan. De chefer som hade kortast 

erfarenhet av ledarskap hade störst behov av stöd såväl från arbetsplatsen som från privata 

relationer. Studiens resultat visade också att stöd i privatlivet hade stor betydelse för alla ledare 

för att på lång sikt kunna upprätthålla ett hållbart chefs- och ledarskap. Lundquist (2013) visade 

också att det sociala stödet är viktigt för chefer men att chefer ofta väljer att ta emot stöd från 

arbetskollegor endast när det gäller specifika arbetsrelaterade problem. För problem av en mer 

privat karaktär väljer chefer i större utsträckning än medarbetare att söka stöd utanför sin 

arbetsplats. Anledningar till detta visade sig vara att man som chef inte vill visa sig svag, 

förstöra sin image eller att tappa i anseende bland sina medarbetare. 

Enligt Dellve, Jutengren och Ahlborg (2014) behövs bättre förutsättningar för chefers 

hållbarhet inom välfärdssektorn för att minska problemet med chefsrörligheten. En operativ 

chef som har fler än 30 underställda eller inte så lång chefserfarenhet så har, enligt dem, extra 

stödresurser en positiv betydelse för chefens stress och hälsa. Även tidigare studier av Dellve 

och Wikström (2006) har visat att chefer inom välfärdssektorn önskar mer organisatoriskt stöd 

för avlastning i administration och personalfrågor samt ökade personalresurser att sätta in för 

extra insatser vid perioder av överbelastning. 

 

Arbetsmiljölagstiftning i Sverige. Den omfattande forskningen om riskfaktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön avspeglas också i den rättsligt reglerade delen av arbetsmiljöarbetet. 

I mars 2016 trädde den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i kraft 

(Arbetsmiljöverket 2015). Föreskriften syftar till att i enlighet med svensk 

arbetsmiljölagstiftning förhindra att människor blir sjuka på grund av arbetsrelaterad ohälsa. I 

föreskriften framgår att sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och 

depressioner är symtom som kan uppstå vid brister i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. De arbetsrelaterade orsakerna som ligger till grund för dessa problem är enligt 

föreskriften främst ohälsosam arbetsbelastning, psykiskt påfrestande arbete, kränkande 

särbehandling och arbetstidens förläggning. Denna nya föreskrift betonar även vikten av balans 

mellan krav och resurser i arbetet och en tillfredsställande organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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Den förtydligar också arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbete som alla 

arbetsgivare är skyldiga att bedriva. 

Arbetsvillkorens betydelse för hälsa och välbefinnande i arbetet  
Arbetsvillkoren på en arbetsplats är som tidigare nämnts en viktig faktor för människors hälsa. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) har genomfört en granskning för att 

se om det finns stöd för samband mellan en persons arbetsvillkor och psykosociala ohälsa. 

Resultatet visade att det fanns övertygande vetenskapligt stöd för dessa samband. Det visar på 

så sätt att vi har stor kunskap om att ogynnsamma arbetsmiljöer påverkar personers hälsa 

negativt samt att hälsofrågor behöver tas på stort allvar på arbetsplatser. Nedan presenteras tre 

olika arbetspsykologiska modeller som i forskningen har varit vanligt förekommande i att mäta 

aspekter av den psykosociala arbetsmiljön. Även tidigare forskning knuten till dessa respektive 

modeller redovisas. 

 

Krav-kontroll-stöd modellen. En vanligt förekommande modell inom det psykosociala 

arbetsmiljöområdet är Karaseks (1979) krav-kontroll modell. Modellen består av två 

dimensioner av arbetssituationen, arbetskrav och kontroll i arbetet och visar sambandet mellan 

en individs upplevda arbetsmiljö och negativa hälsotillstånd. De två viktiga dimensionerna av 

arbetsmiljön, krav och kontroll, ger i modellen fyra kombinationer av effekter av arbetsmiljön 

(passiva arbeten, spänd arbetssituation, avspänd arbetssituation och aktiva arbeten). Enligt 

modellen handlar det inte bara om att höga eller låga krav i arbetet kan minska stress om man 

upplever kontroll över arbetet eller inte, det vill säga hur stort besluts- eller handlingsutrymme 

man har. Modellen hävdar också att individer med hög kontroll (stort handlingsutrymme) klarar 

av högre krav genom att via kontrollen kunna planera, påverka och även delegera sitt arbete. 

Det omvända gäller med litet handlingsutrymme. Särskilt anspänt arbete som innebär höga krav 

och låg kontroll ökar risken för psykisk ohälsa (Karasek, 1979). 

Krav-kontroll modellen har senare vidareutvecklats med en tredje dimension, socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). I krav-kontroll-stöd modellen tas även hänsyn till det stöd som 

individen upplever på arbetsplatsen från till exempel medarbetare och chefer. I denna modell 

betonas också interaktioner och relationer på arbetsplatsen. Socialt stöd ses i modellen som en 

skyddande arbetsmiljöfaktor som kan motverka negativa hälsoeffekter av höga krav och låg 

kontroll i en arbetssituation. 

 

Ansträngning-belöningsmodellen. Ytterligare en balansmodell inom den 

arbetslivsvetenskapliga forskningen som också påvisar vikten av människors balans för att 

uppnå en god hälsa introducerades av Siegrist (1996) och benämns effort-reward imbalance 

(ERI) Model, ansträngning - belöningsmodellen på svenska. Denna modell betonar 

medarbetares behov av belöning snarare än kontroll och stöd och har fokus på vad arbetet eller 

arbetsrollen kan erbjuda individen. Individens ansträngning måste vara i paritet med 

motsvarande belöning från arbetsgivaren. Här kan ansträngning betraktas som en individs 

prestation eller ansträngning i förhållande till krav och skyldigheter. Belöning är inte bara 

materiella (lön, bonus) utan kan också vara psykologiska och sociala och kan handla om 

uppskattning, avancemang eller erkännande (karriärmöjligheter, anställningstrygghet, status). 

Modellen visar att en obalans mellan en individs möda eller ansträngning och mottagen 

belöning ökar risken för stress och ohälsa.  

De två modellerna, krav-kontroll-stöd modellen och ansträngning-belöningsmodellen, har 

använts i tusentals studier världen över de senaste 20–30 åren. De Jong, Bosma, Peter och 

Siegrist (2001) visar i en studie att låg kontroll i förhållande till höga krav är förknippat med 

ohälsa samt att hög ansträngning i samband med låg belöning har negativa konsekvenser för 
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anställdas hälsa. En forskningsöversikt (Van Vegchel, de Jong, Bosma & Schaufeli 2005) 

visade att det fanns tydliga samband med att anställda som upplevde hög ansträngning 

tillsammans med låg belöning riskerade ohälsa och utbrändhet. 

 

Krav-resurs modellen. Trots att omfattande empirisk forskning har visat ovanstående 

balansmodellers giltighet har dock kritik riktats mot de båda. Enligt Demerouti, Bakker, 

Nachreiner och Schaufeli (2001) finns kritik mot krav-kontroll-stöd modellen utifrån att det är 

få studier som stödjer den aktiva och den passiva delen av modellen. Enligt Bakker och 

Demerouti (2007) har större delen av forskningen varit begränsad till några givna variabler som 

kanske inte har relevans för alla typer av arbeten, dessutom att större delen av studierna har 

varit inriktade på negativa variabler, till exempel utbrändhet, ohälsa och stress. De menade 

också att forskning har visat stöd för ”bufferthypotesen” det vill säga att kontroll respektive 

stöd i arbetet har en buffrande påverkan på kraven men endast delvis kan mildra dem. 

Begränsningen i modellerna ligger således i att på förhand specificera vad som är den främsta 

stressorn respektive viktigaste skyddet.  

En vidareutveckling av dessa två modeller har utifrån denna kritik gjorts och benämns Job 

Demands-Resources (JD-R) Model (Demerouti et al., 2001). Krav - resurs modellen tar hänsyn 

till att flera olika arbetsresurser kan fungera som buffertar gentemot arbetskraven, det vill säga 

inte bara kontroll, stöd eller belöning. I modellen antas stress uppstå i obalansen mellan höga 

arbetskrav och bristande arbetsresurser, det specificeras således inte på förhand vilka de 

viktigaste arbetskraven och arbetsresurserna är och på så vis är det mer flexibelt. 

Krav-resurs modellen utgår ifrån att när arbetskraven är höga så ökar anställdas upplevelse 

av utmattning men däremot inte engagemanget. När det saknas arbetsresurser så minskar 

engagemanget hos den anställde, men inte utmattningen. Modellen visar också att om arbetet 

både har höga arbetskrav och bristande arbetsresurser så riskerar både utmattning och brist på 

engagemang att uppstå. Arbetsförhållandena kan då utgöra en risk för att medarbetare utvecklar 

utbrändhet (Demerouti et al., 2001). Individer som upplever utbrändhet hävdade också Bakker, 

Demerouti och Verbeke (2004) minskar deras självförtroende och prestationsförmåga. 

Arbetsresurser kan enligt dem istället främja medarbetares engagemang och minska utmattning, 

sjuknärvaro och sjukfrånvaro. 

Det är många empiriska studier som har testat krav-resurs modellen och således kan styrka 

dess giltighet och att det råder en dynamisk relation mellan individers och arbetets krav och 

resurser i arbetet, samt att en balans mellan dessa faktiskt har en positiv påverkan och betydelse 

för anställdas hälsa. I en studie med anställda på ett telekomföretag kunde Bakker, Demerouti 

och Schaufeli (2003) visa att jobbkrav var de viktigaste aspekterna för medarbetares upplevda 

ohälsa och som i sin tur ledde till sjukskrivning. Det enda som ökade engagemanget hos 

medarbetarna utifrån kraven visade sig vara jobbresurser som socialt stöd, coachande ledarskap, 

återkoppling samt eget inflytande över tidsstyrningen av sitt arbete. En studie inom 

hälsokostindustrin visade att arbetskrav hade tydliga samband med utbrändhet och 

sjukskrivningar medan jobbresurser som självständighet och socialt stöd var betydande för 

medarbetares hälsa och engagemang i organisationen (Bakker, Demerouti, De Boer & 

Schaufeli, 2003). Hakanen, Bakker och Schaufeli (2006) fann i en studie på en finsk skola 

liknande resultat. Utbrändhet bland lärare visade sig hänga ihop med jobbkraven i lärarnas 

arbetssituation och resurserna i arbetet hjälpte till att skapa engagemang. Det visade sig att 

jobbresurserna minskade lärarnas upplevelser av elevernas dåliga uppförande och hjälpte 

lärarna att upprätthålla sitt engagemang. En studie med över åttahundra offentliganställda 

(Balducci, Schaufeli & Fraccaroli, 2011) visade att arbetskraven som handlade om hög 

arbetsbelastning, rollkonflikter och mellanmänskliga krav associerades med missbruk och 

ohälsa. Medan jobbresurser som socialt stöd, befordringsmöjligheter och tydlig 

organisationsstruktur var förknippade med engagemang och en högre skattad hälsa bland 
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medarbetare. Studien visade också att den negativa inverkan som jobbkraven förde med sig 

försvagades av jobbresurserna. 

Syfte och frågeställningar 
Via arbetslivsforskningens kunskapsrön kan det konstateras att individer behöver en god balans 

mellan krav och resurser för en god hälsa. En tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö kan 

relateras till både en god hälsa bland medarbetare och en positiv inverkan på effektiviteten i en 

organisation. Ovanstående forskningsgenomgång visar att medarbetares psykosociala 

arbetsmiljö inom socialtjänsten har stora brister samtidigt som införandet av New Public 

Management (NPM) inom den sociala välfärdssektorn har lett till att anställda fått sämre 

arbetstillfredsställelse då kraven har ökat samtidigt som resurserna har minskat. Därför finns 

behov av att undersöka hur chefer inom socialtjänsten upplever sin arbetsmiljö då de både har 

ansvaret för att realisera krav från överordnade och andra intressenter samtidigt som de är 

ansvariga för sina medarbetares arbetsmiljö.  

Syftet med denna studie var att få kunskap om chefers upplevelser av sin psykosociala 

arbetsmiljö inom socialtjänsten. Studiens inriktning har främst varit att undersöka dessa chefers 

upplevelser av vad som skapar stress och frustration och vilka dilemman i arbetssituationen 

som kan ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. 

Studiens syfte preciserades i följande frågeställningar: 

 Vad skapar stress och frustration i chefers arbete inom socialtjänsten? 

 Vilka dilemman har betydelse för chefers psykosociala arbetsmiljö inom socialtjänsten? 

Metod 
Studien är genomförd utifrån en fenomenologisk hermeneutisk ansats med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Studiens syfte och frågeställningar har varit styrande i 

valet av metod. För att söka svaren på studiens frågor användes en kvalitativ intervjustudie med 

en fenomenologisk hermeneutisk ansats. Den kvalitativa forskningen använder enligt Creswell 

(2013) den ontologiska utgångspunkten och det epistemologiska synsättet där det förstnämnda 

handlar om att det i princip finns lika många verkligheter som det finns människor i världen. 

Det sistnämnda synsättet innebär att forskaren samlar in kunskap där utgångspunkten är att det 

är respondenternas egna subjektiva upplevelser som är det verkliga och det som undersöks. En 

kvalitativ studie används enligt Langemar (2008) för att nå förståelse för ett fenomen och 

beskriva det som framkommit, inte att förklara det. Kvale (1996, sid 3) skrev ”If you want to 

know how people understand their world and life, why not talk to them?” Att vilja ta reda på 

hur människor upplever sin värld och några fenomen är enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

(2011) nog med anledningar till varför forskare behöver intervjua människor med just denna 

specifika upplevelse.  

Fenomenologisk hermeneutisk ansats 
Enligt grundaren av fenomenologin, Husserl, kan vi inte fånga det riktiga fenomenet, bara 

människans upplevelse av det. Den fenomenologiska metoden söker genom kvalitativ data 

beskriva fenomen så som det erfars i den enskilda människans levda verklighet och livsvärld. 

Förståelsen sätts inom fenomenologi i parentes och uppmärksamheten riktas istället på själva 

innehållet och meningen i det specifika fenomenet (Bengtsson, 2001). Forskare inom 

fenomenologi har inriktat sig på att försöka förstå de underliggande gemensamma erfarenheter 

som respondenterna har av ett fenomen, detta för att utveckla en djupare förståelse av särdragen 

i deras upplevelser. Den fenomenologiska inriktningen beskriver därmed flera individers 
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erfarenheter av ett fenomen och fokuserar på vad de gemensamt har för upplevda erfarenheter 

av fenomenet. Beskrivningen består då ofta av ”vad” de har erfarit och ”hur” de upplevde 

erfarenheten (Creswell, 2013). Det kan beskrivas som en typ av undersökning som har som 

syfte att förstå essensen eller kärnan av en människas upplevelse.  

Hermeneutik betyder enligt Kvale (1997) utläggnings- och förklaringskonst och innebär att 

man söker djup förståelse, innebörder och meningar genom att tolka vad som sägs eller skrivs. 

Enligt Ödman (2007) är hermeneutikens mål att skapa förståelse för ett studieområde eller ett 

studieobjekt, detta genom att studera det i sitt meningssammanhang, det vill säga den värld som 

människan befinner sig i. Begreppet hermeneutik kommer från grekiskans ord hermeneuein och 

betyder ”att tolka”, genom att forskaren tolkar det som framkommer skapas en större förståelse. 

Enligt Ricoeur (1993) råder det ett ömsesidigt förhållande mellan fenomenologi och 

hermeneutik. Inom fenomenologin betonas att individers medvetande alltid är riktat mot något 

specifikt och att det specifika har en mening, medan man inom hermeneutiken betonar att 

meningen inte är given, utan behöver tolkas. Genom att tolka människors berättelser av 

upplevelser och erfarenheter kan forskaren således enligt Ricoeur (1993) tydliggöra innebörden 

och sedan förmedla den vidare till andra. Detta har även bekräftats av Cohen, Kahn och Steeves 

(2000) som menar att man i en hermeneutisk fenomenologisk ansats tolkar en underliggande 

innebörd hos ett fenomen och att tolkningsprocessen strävar efter att få en egen rik förståelse 

och en gemensam bild av människors levda erfarenhet eller livsvärld. Inom denna metod 

prioriteras enligt författarna inte frågor om kunskap som förvärvats genom tankevärlden, utan 

snarare den kunskap som omger människan och dennes upplevelse av sin omgivning i en viss 

kontext. 

I denna studie innebär detta att jag, i dialog med respondenterna och utifrån deras utsagor, 

har tolkat det som framkommit och försökt få en egen förståelse av vad det innebär att arbeta 

som chef inom socialtjänsten utifrån studiens två forskningsfrågor. Därefter har jag försökt 

beskriva och förklara detta. 

Urval och deltagare 
Enligt Creswell (2013) bör respondenterna vara noggrant utvalda och givetvis ha upplevt 

fenomenet som står i fokus för studien. Då studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser 

av deras arbetsmiljö inom socialtjänsten så behövdes just dessa personer intervjuas vilket gjorde 

att urvalet av respondenter var tämligen snäv. För att få kontakt med presumtiva respondenter 

kontaktades via telefon tre olika kommunernas kundtjänster vilka erbjöd god hjälp med namn 

och kontaktuppgifter till chefer på olika nivåer inom respektive kommun. Efter kontakt 

etablerats och träffar bokats med några av cheferna hänvisade vissa även vidare till andra chefer 

som också kunde kontaktas. Detta förfarande brukar benämnas snöbollsurval (Creswell, 2013) 

och innebär att forskaren intervjuar de personer som finns tillgängliga och som förmedlas via 

någon annan, detta kan ses som ett lättare sätt för forskaren att få tillgång till fältet. Urvalet 

skulle också enligt Bryman (2011) kunna beskrivas som ett tillgänglighetsurval då forskaren 

väljer de studieobjekt som finns tillgängliga att intervjua, då de annars kan vara svåra att få tag 

på. Men även som ett lämplighetsurval då respondenterna valts ut beroende på vilken hierarkisk 

nivå de befinner sig på som chef inom socialtjänsten samt att de sitter inne med den specifika 

kunskap som efterfrågas för studiens syfte. Av de totalt femton chefer som blev tillfrågade att 

delta i studien, tackade tio ja till deltagande. De som tackade nej angav skäl som tidsbrist eller 

också uteblev svar på mail, trots påminnelser.  

Studiens respondenter bestod av tio chefer inom socialtjänsten från tre olika kommuner i 

Mellansverige. Respondenterna arbetade på olika hierarkiska nivåer och utgjordes av fem 

enhetschefer, fyra verksamhetschefer och en socialchef, sju är kvinnor och tre är män. Sju av 

dessa chefer hade socionomexamen, en magisterexamen i sociologi, en förskollärarexamen och 
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en beteendevetarexamen med personalinriktning. Respondenterna hade arbetat som chef inom 

socialtjänsten inom spannet 3-30 år. 

Datainsamlingsmetod och material 
Studiens datainsamlingsmetod var, som tidigare nämnts, semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuerna är enligt Langemar (2008) den vanligaste typen av intervju 

inom den kvalitativa forskningen där en diskussion kring ett visst eller vissa teman förs. 

Intervjuformen möjliggör att respondenterna kan prata ganska fritt kring de teman som berörs 

och respondenternas subjektiva upplevelser kan fångas. Denna typ av intervju möjliggör också 

att forskaren kan ställa följdfrågor vilket också gjordes då utsagor och beskrivningar behövdes 

förtydligas eller exemplifieras. 

Studiens intervjuguide utformades utifrån de komponenter som återfinns i de teoretiska 

referensramar och som låg till grund för studiens utförande. Tre temaområden behandlas: 

arbetskrav, arbetsresurser och upplevelse av stress och frustration. Under varje temaområde 

följde ett antal underfrågor för att göra det möjligt att få information om hur de intervjuade 

upplever sin livsvärld. Det var också viktigt att det fanns utrymme för flexibilitet i frågorna för 

att de intervjuade skulle kunna utveckla sina svar och en fördjupning i svaren skulle kunna vara 

möjlig. Även för att jag skulle kunna följa upp intressanta teman som framkom. Innan 

intervjuerna genomfördes en provintervju med en person som innehar en enhetschefstjänst 

inom en annan organisation, detta för att pröva och ytterligare finslipa frågorna.  

Intervjuerna genomfördes mellan juni - oktober 2015 och spelades in och transkriberades 

ordagrant. Intervjuerna varade mellan 43 minuter till 1 timma och 14 minuter. Det utskrivna 

intervjumaterialet omfattades av totalt 96 sidor text. 

Etiska överväganden 
Grundläggande etiska frågor för de personer som är inblandade i forskning handlar om fyra 

huvudkrav; frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2013). Studien är 

gjord i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill säga utifrån 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla 

respondenter erhöll först skriftlig information om studiens syfte samt informerades om de etiska 

principerna. Citaten som återfinns i studien är valda och presenterade utifrån 

konfidentialitetskravet. Det gäller även de aktuella kommunerna som deltog i studien, vilka inte 

är igenkänningsbara.  

Analys och tolkningsprocess 
Analysen i föreliggande studie har syftat till att förstå empirin utifrån det som Creswell (2013) 

kallat själva essensen eller kärnan av en människas upplevelse och att finna utmärkande drag 

och beskrivningar av kärnan i det som studerats. Analysförfarandet har följt det som Langemar 

(2008) och Bryman (2013) kallat för en tematisk analys där teman har identifierats utifrån 

studiens två frågeställningar och med hjälp av nyckelord färgkodat den transkriberade texten. 

Texten har först lästs i sin helhet ett flertal gånger för att få förståelse för materialet, därefter 

har den lästs i enlighet med Langemars (2008) analysförslag, det vill säga en gång för varje 

nyckelord och där allt som ansetts relevant för just det nyckelordet fick en egen färgkod. I 

utgångsläget fanns tio olika koder gemensamt för hela empirin. Ursprungskoderna var 

dilemman, stress, frustration, resurser, krav, inflytande, socialt stöd/relationer, styrning, 

meningsfullhet och hantering. Då och då gick dock innehållet i varandra så justeringar fick 

göras under tidens gång vilket ledde till att vissa av koderna dels kunde slås ihop till 

gemensamma färgkoder och dels delas upp utifrån studiens två frågeställningar. Utifrån 
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koderna identifierades slutligen totalt åtta olika teman vilka också har kommit att ändrat 

benämningar under skrivandets gång utifrån hur väl de representerar dess innehåll. I Tabell 1 

sammanfattas de teman som analysen resulterade i. 

 

Tabell 1 

Sammanfattning av tematisk analys. 

 Teman 

Stressorer Motstridiga krav 

 För hög arbetsbelastning 

 Bristande inflytande och kontroll 

 Otillräckligt stöd 

  

Dilemman Ansvar utan mandat 

 Förvaltning snarare än utveckling 

 Budget före kvalitet 

 Verksamhetens krav kontra arbetsmiljöansvaret 

 

Studien är till störst del deduktiv då teorierna som valdes ut till studien gjordes före insamlandet 

av det empiriska materialet, detta arbetssätt är även enligt Bryman (2011) det vanligaste inom 

samhällsvetenskapliga studier. Men som Bryman skriver så kan en forskares syn på teorin 

ändras av olika anledningar och vilken uppsättning av data som passar till en teori kan visa sig 

först efter att datainsamlingen är gjord, vilket var fallet i denna studie. Därför har studien även 

ett induktivt inslag då ytterligare forskning lades till i teoridelen efter att datainsamlingen var 

klar för att på så sätt bättre spegla studiens resultat. Tidigare forskning som tillkom efter 

datainsamlingen var bland annat den som to upp aspekter av hur socialtjänsten styrs samt om 

hur stress påverkar hälsa. 

  



15 
 

Resultat 

Stressorer i chefers arbetsmiljö inom socialtjänsten 
 

Motstridiga krav. I intervjuerna framkom att politikerna i respektive kommun formulerar de 

övergripande målen för de kommunala verksamheterna. Målformuleringarna som syftar till att 

styra socialtjänstens verksamhet var enligt cheferna mycket högt ställda och utgörs av visionära 

mål vilket också är i enlighet med principer för styrning av kommunala verksamheter i Sverige. 

Dessa mål ska sedan brytas ned i mer verksamhetsnära mål vilket också görs i stor utsträckning 

enligt cheferna. Men målen upplevdes av flertalet chefer som ”otydliga”, ”luddiga” och ”helt 

ogörliga”. Man upplevde dessutom att de saknar ”verklighetsförankring” och att målen är ”helt 

överambitiösa”. Flera menade också att när målen är så pass visionära och generella så är det 

svårt att veta vad de egentligen innebär för just deras verksamhet. En målformulering som till 

exempel ”Medborgare i kommunen ska känna sig trygga” menade man kan innebära många 

olika arbetsområden på olika plan och att bryta ned ett sådant mål på enhetsnivå är svårt. Att 

kommunen talar till alla medborgarna med samma mål skapar enligt flertalet intervjuade 

otydlighet i styrningen och vad de inom socialtjänsten förväntas arbeta med. 

 
Ofta får man ju använda skohorn för att få till någonting vettigt som mål för den egna 

verksamheten. När målen uppstår så är de inte helt verklighetsförankrade. Det är svårt att ha 

generella mål för alla grupper i samhället och sedan att alla verksamheter kan jobba med dem. 

Det är för mig helt orealistiskt.  

 

Flera av cheferna upplevde även att det är ett för stort antal mål som de förväntas uppfylla och 

såg det som orimligt att uppnå alla mål utifrån de resurser de har att tillgå. När resurserna inte 

räcker till behövs prioritering av vilka mål som är viktigast. I en av kommunerna i studien är 

det politikerna som gör denna prioritering, men cheferna i de andra två kommunerna vittnade 

om en näst intill obefintlig prioritering från politikerhåll. Det får konsekvensen enligt dem att 

de i sin roll som chef själva tvingas prioritera målen eller att det ibland blir ”slumpen som 

avgör” vad som blir gjort eller vad som blir bortprioriterat. Även andra omständigheter kan 

göra att de tvingas prioritera vissa mål före andra, till exempel påtryckningar från media. Men 

enligt dem själva får de egentligen inte prioritera alls, då deras uppdrag är att alla mål ska 

uppfyllas.  

Flera chefer menade också att de behöver få veta vad de ska sluta arbeta med i takt med att 

det kommer nya krav och arbetsuppgifter uppifrån utan att motsvarande resurser tillkommer. 

Men enligt dem finns det sällan någon som vet vad som inte ska göras när frågor ställs om det. 

Anledningar till detta tror de är att det är så många målformuleringar så att till och med 

politikerna har glömt bort vad de egentligen har formulerat för mål och hur målen förhåller sig 

till varandra. 

 
Jag upplever en hopplöshet, jag skulle ju önska att politikerna kunde våga prioritera. Vad är det 

de har tänkt att vi ska fokusera på? Det blir så många variabler så då blir det hopplöst för mig 

när vi liksom inte ens har näsan över vattenytan. 

 

Några beskrev att de saknar en tydlig uppfattning om vilka mål de egentligen förväntas arbeta 

mot och huruvida de uppnår dem eller inte. De menade att det är mängden mål de förväntas 

arbeta emot som skapar otydlighet och obegriplighet. Dessutom tenderade målen att gå i 

varandra, så det är svårt att veta vilka mål de jobbar mot och vilka de inte jobbar mot.  
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Det är helt överambitiöst. Det är så mycket att förhålla sig till och att med klokhet försöka göra 

något urval. Man får försöka tala om för politikerna att det inte går, att det inte är klokt. Men det 

brukar ju oftast inte leda till något annat än att de tycker att vi ska göra det ändå. 

 

Flera chefer upplevde att det också finns en otydlighet i vilka krav som ställs på deras roll som 

chef, hur mycket de förväntas klara av inom sin tjänst och vilka befogenheter de har att fatta 

beslut. Det framkom också att det finns en otydlighet i hur stor arbetsbörda de kan lägga på sina 

medarbetare längst ut i linjeorganisationen. Kraven på medarbetare, oavsett hierarkisk nivå, 

inom socialtjänsten upplevs bero på hur stort inflödet till socialtjänsten är, det vill säga hur stor 

efterfrågan av stöd från samhället är och hur stora eller små de befintliga resurserna för 

socialtjänsten är. Det finns med andra ord inte uttalat hur mycket en medarbetare faktiskt ska 

kunna klara av inom socialtjänsten utan upplevdes av cheferna variera beroende på hur stor 

”pressen” på verksamheten är.  

 
Om kommunen säger att det är den här rutan som du ska fylla och det här förväntas av dig, då 

hade det varit enklare. Om det då är en rimlig ruta för en person att fylla då är det ju jag som är 

problemet om jag inte mäktar med. Men det är ju för flummigt och arbetsmängden bara ökar, det 

är ju väldigt många chefer som upplever att det är väldigt, väldigt tufft.  

 

Utifrån intervjuerna blev det tydligt att det finns flera olika kravställare/uppdragsgivare till 

socialtjänsten, dels på övergripande nivå men även till vissa enheter inom socialtjänstens 

organisation. Dessa kravställare upplevdes av chefer inte heller alltid vara så samspelta och att 

det är svårt att veta vem eller vilka som går före den ena eller den andra kravställaren eller 

uppdragsgivaren. När det gäller den högsta styrningen upplevde flertalet chefer att kravställarna 

är många och att samordningen mellan dessa brister. Beslut tas i olika ledningsgrupper, 

nämnder, samverkansorgan som ofta har kommunalråd och höga förvaltningschefer som också 

tar beslut, i fullmäktige och det upprättas handlingsplaner av diverse parlamentariska grupper. 

Det uppstår situationer där ”kung slår knekt”. Ett exempel som togs upp var att 

programnämnden säger att det här måste göras vilket innebär att det kanske inte spelar så stor 

roll om driftsnämnden har sagt något annat. Därtill kommer budgetdirektiv och fackförbundens 

åsikter. Dessa motstridiga krav i styrningen upplevdes av chefer som frustrerande och 

stressande. Socialtjänsten styrs ju även av lagar och riktlinjer vilka alltid behöver tolkas och 

dessutom kan och bör tolkas på olika sätt beroende på omständigheter vilket komplicerar bilden 

ytterligare.  

 
Problemet är att man samordnar ju inte besluten, så om jag ska göra någonting som står i den 

här planen då omöjliggör det att göra det som står i den här planen o.s.v. Ska jag vara ärlig, jag 

har inte full koll på alla olika områden som vi förväntas jobba emot, för de finns på så många 

ställen och det tas beslut på så många olika håll, så det går inte att ha en överblick. 

 

Ett annat exempel som togs upp var att förvaltningen bestämmer hur en enhet ska arbeta utifrån 

att det finns en stark politisk vilja i en specifik fråga men samtidigt säger en jurist som 

rådgivande expert i förvaltningen något helt annat utifrån vad lagstiftningen säger i samma 

fråga.  

 
Här är det två bilder som krockar och vi får båda till oss hela tiden, men hur och vad ska vi 

prioritera, hur ska vi göra? När vi för upp den här frågan vidare i förvaltningen, för den kan vi 

ju inte lösa själva, så får vi inte några riktiga svar. Det här blir dubbla budskap och det är 

jättesvårt att veta hur vi ska hantera det på enhetsnivå. 
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För hög arbetsbelastning. Samhällets behov av hjälp och stöd från socialtjänsten har ökat 

dramatiskt den senaste tiden, detta vittnade samtliga respondenter om. Det har skett en stor 

förändring i form av ökat inflöde av ärenden och anmälningar men också förändringar i 

arbetsuppgifter och utmaningar som har med den stora flyktingströmmen och ensamkommande 

flyktingbarn att göra. Trots detta var den samstämmiga upplevelsen bland cheferna att 

resurserna inte på långa vägar har ökat i samma utsträckning som kraven, de vittnar om en 

alldeles för ”snäv budget” och en för ”låg personalstab” för att kunna möta denna förändring i 

efterfrågan som skett.  

Arbetsmiljön beskrivs som mycket ansträngd och pressande och flera av cheferna upplevde 

påfrestning och frustration i takt med att ärenden läggs på hög på grund av otillräckliga resurser. 

Socialtjänstens arbete kan i många stycken enligt cheferna ses som en akutverksamhet där saker 

inte kan vänta utan bedömningarna behöver göras snabbt men samtidigt behöver arbetet ske 

rättssäkert och noga dokumenteras. Det talades om situationer där det ”pumpar in anmälningar” 

och chefer som får ägna sig åt att ”springa runt och försöka hitta någon personal” som kan ta 

hand om ärendena. 

 
Jag kan inte kontrollera vad det är för typ av människor som kommer till oss och hur stora 

behoven är, det är nästan som med snöröjningen, man vet aldrig hur mycket det kommer att snöa. 

 

Chefer upplever också en tidspress utifrån den ökande mängd krav på leverans av skrivningar, 

dokumentation och uppföljningar som har med andra interna processer och till andra 

verksamheter att göra. Det är en betydande ökning i arbetet utifrån att det krävs mer nationell 

statistik, utövas mer granskningar och tillsyn, målen ska vara mätbara och följas upp, budget 

och kostnadseffektivitet står i centrum och nya lagförslag kommer tätt. Detta kräver också enligt 

dem mycket organisation och personalresurser. 

 
Vi har upprättat en kvalitetsutvecklartjänst för annars läggs ju all dokumentation på alla chefer 

eller på mig. Men vi gör det inom befintlig budgetram för jag kan inte upprätta tjänster om jag 

inte har råd att ha dem. 

 

Intervjuerna tyder på att ju högre upp cheferna befinner sig i hierarkin desto mer dokumentation 

krävs i deras tjänster. Viss dokumentation är inplanerad i årscykeln över vad som ska 

rapporteras in och när vilket gör att det finns möjlighet att planera dessa arbetsuppgifter. Andra 

krav på dokumentation och diverse underlag kräver ofta mycket snäva tidsramar. Men underlag 

behöver ju ofta komma från verksamheter längre ner i organisationen vilket gör att dessa 

arbetsuppgifter var mycket påtagliga även på enhetschefsnivå. Många av enhetscheferna 

menade att även de behöver leverera underlag med snäva deadlines, ibland från den ena dagen 

till den andra. 

 
Jag kan få besked om att jag ska fixa underlag till nästa vecka eller ibland ännu snabbare. Men 

jag har ju redan planerat min arbetsdag och måste då lägga mitt arbete åt sidan för att det är 

någon annan där uppe som måste ha det här just nu. Det är en stor frustration. 

 

Svårighetsgraden i arbetet beskrevs som mycket hög. Många av cheferna menade att det är ett 

utmanande arbete där flertalet av dem kontinuerligt möter nya frågor som de inte riktigt vet hur 

de ska hantera. Många av cheferna såg detta som själva tjusningen i arbetet och att de 

utmanande arbetsuppgifterna gör att de trivs med sitt arbete och att de stimuleras av att agera 

som problemlösare. Många såg det dock som problematiskt när dessa komplexa 

problemlösningar i allt för hög utsträckning kombineras med hög tidspress och brist på resurser. 

Komplexiteten i arbetet har enligt cheferna att göra med att de har så stort ansvar över 

människors liv och att deras beslut kan handla om liv och död för deras klienter vilket gör att 
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det är svåra frågor att ta ställning till. Så kombinationen att under tidspress ta svåra beslut utifrån 

lagar, regler och riktlinjer upplevs som en stressfaktor hos många chefer.  

 
Man får ta mycket problem både personalmässigt, från klienter och andra myndigheter. Man blir 

ställd till svars varför man inte gör på det ena eller andra sättet och det är svåra ärenden, mycket 

svåra. Man har så stort ansvar över många, många människors liv. 

 

Många av cheferna oroade sig för att de själva och deras medarbetare genom korta och snäva 

deadlines blir trötta och inte hinner vara tillräckligt eftertänksamma och kan på grund av det 

riskera att göra ett sämre arbete. En av cheferna beskrev rädslan som ”att det blir fort men inte 

bra”. Följden blir att det i förlängningen kan drabba deras klienter på ett negativt sätt genom att 

besluten inte blir helt genomtänkta eller att de riskerar att ta felaktiga beslut. 

 
Jag kan vara rädd för att något tragiskt ska hända våra klienter, det är det värsta, det är det 

absolut värsta, för när det är såhär så finns det ju risker att vi inte är tillräckligt uppmärksamma. 

Det är svåra beslut och det kan hända hemskheter.  

 

Bristande inflytande och kontroll. Några av cheferna på den högre nivån menade att de kan 

påverka sin egen och sina medarbetares arbetssituation medan andra chefer på samma nivå men 

i andra kommuner, menade att de har små möjligheter att påverka. Chefer på enhetsnivå 

upplevde att de kan påverka genom att fördela arbetsuppgifter, påverka hur arbetsuppgifter ska 

utföras och säga sina meningar i ledningsgrupper. Men flertalet chefer talade om en 

uppgivenhet när det gäller brist på inflytande och handlingsutrymme på de områden som 

verkligen skulle ha störst mening för deras verksamhet och för sin personal. Deras åsikter och 

invändningar är inte alls välkomna när det gäller ekonomi och resurser, man menar att så fort 

dessa frågor diskuteras är det inte alls högt i tak inom socialtjänsten. 

 
En del frågor är det ju hur högt i tak som helst kring men det är inte lika högt i tak i de frågor 

som handlar om resurser och verksamhetsutveckling, man blir lite ensam i det, det blir liksom 

min sak med mina chefer. 

 

Det krävs enligt chefer väl underbyggda underlag, statistik och uppföljningar för att förändring 

ska kunna komma till stånd och många pratar om en ”tröghet” när det gäller att få igenom 

förändringar. Det vittnades om att cheferna kan få driva förslag till förändring i ”åratal utan 

resultat”, detta i synnerhet när det handlar om resursfrågor. Att producera underbyggda 

underlag är också mycket resurskrävande vilket flera menar är anledningen till varför de inte 

ens påbörjar ett förändringsarbete, trots behov.  

Chefer i en av kommunerna upplevde att politiker har förtroende och tillit till dem som 

tjänstemän och drar nytta av deras kunskap och kompetens. Men chefer i de andra kommunerna 

gav uttryck för en önskan att politiker skulle dra mer nytta av kunskaperna från medarbetare 

inom socialtjänsten för att förbättra olika områden. Flera chefer hyste också ett visst tvivel om 

politikerna ens vill ha deras kunskaper och att det kan vara anledningen till varför de inte 

efterfrågas.  

 
Det är så att vi har massor av kunskaper och vi måste hitta ett sätt att samla dem. För då skulle 

vi kunna vara en hjälp i samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt. Jag hade önskat att man 

frågade efter det också, men jag är inte säker på att man vill ha svar. Jag är inte säker på att man 

vill, men jag skulle önska. 

 

En motsägelsefull styrning, i meningen många och höga krav tillsammans med en budget som 

ofta upplevs som ”för slimmad” och inte gå ihop, gav upphov till stress och frustration bland 



19 
 

cheferna. De menade att de tvingas arbeta med uppdrag och lagstiftning inom befintliga resurser 

vilket blir ett stort problem. Flera beskrev att det leder till att de ofta tvingas arbeta med känslan 

av att inte ha kontroll över situationen och att de inte kan göra ett gott arbete utifrån att inte 

kunna uppfylla kraven. De uppgav att de ofta känner sig otillräckliga. 

 
Vi ställs ju inför fullbordat faktum att lösa situationen och när man då inte har full koll på läget 

då känns det djäkligt frustrerande. Det är inte vi som styr, det är någon annan eller något annat 

som styr. För vi vill ju göra ett bra jobb såklart och när känslan kommer att vi närmar oss 

gränsen för att inte göra det, då känns det inte bra och det gör mig nervös. 

 

Otillräckligt stöd. Ett stort stressmoment för cheferna handlade om att försöka uppnå de mål 

som socialtjänsten är ålagd att nå utifrån befintliga resurser. Samtidigt upplevde de att de har 

för knappa personalresurser för uppdraget och dessutom svårt att behålla den befintliga 

personalstyrkan. Denna problematik gällde framförallt de chefer som ansvarar för 

socialsekreterare. Chefernas upplevelse var, i likhet med forskningens, att deras personal har 

en mycket ohälsosam arbetssituation och att de av den anledningen söker sig ifrån yrket. 

Cheferna vittnade även om att socialsekreterare söker sig till bemanningsföretag eller känner 

sig tvungna att byta arbetsplats för att på så sätt höja sina löner. Denna situation gör att chefers 

arbetsmiljö blir ansträngd då de förlorar mångårig kompetens bland sina medarbetare och får 

ägna mycket tid till kompetensförsörjning. 

 
Mitt största bekymmer handlar om att ha en verksamhet där vår personal känner att de kan växa 

och stanna kvar. Det måste finnas utrymme för att möta människor på ett rimligt sätt, det är svåra 

saker och det måste också finnas utrymme att både administrera, reflektera och hämta andan. De 

måste kunna ha en helt annan balans. 

 

Problematiken angående nyrekrytering är också omfattande för socialsekreterares chefer. Man 

menade att det är alldeles för få sökanden som uppfyller kravprofilerna på utannonserade 

tjänster. Dessutom beskrev ett flertal av cheferna att de vet om att bekymmer redan uppstår på 

högskolor/universitetet med studenters avhopp på socionomutbildningar. Konsekvenserna av 

att erfaren personal flyr socialtjänsten tillsammans med svårigheter i kompetensförsörjningen 

blir att många nyutexaminerade socionomer med knappa erfarenheter tvingas ta stort ansvar 

redan från början av sin anställning. Den erfarna personalen förväntas också ansvara för 

inskolningar av nyanställda vilka ofta är unga nyutexaminerade socionomer. I intervjuerna 

framkom att denna personalsituation ger upphov till stress och frustration över att stabiliteten i 

arbetet är mycket skör och att unga nyanställda riskerar att få en för tuff start och att de därför 

kanske inte orkar fortsätta inom yrket. 

 
Förut var det ju lättare att få personal. Nu är det ju svårare, jag har ju mycket färre sökanden på 

mina tjänster nu, och på barn och familj är det ju ännu färre. Vi har tappat nästan alla våra 

erfarna socialsekreterare de sista fem åren. Det är bara de unga kvar. De är jätteduktiga och gör 

sitt bästa, men de har ju igen erfarenhet. 

 

Problematiken med socialsekreterares arbetssituation och de kunskaps- och kompetensglapp 

som uppstår på grund av ovan beskrivna omständigheter påverkar inte bara de drabbade 

enheterna utan även andra enheter inom socialtjänsten. Chefer som arbetar på utförarenheter 

inom kommunens socialtjänst, som har som uppgift att ge stöd och vård till klienterna menade 

att socialsekreterares utredningar ofta har betydande brister och ibland visar sig vara helt 

felaktiga. Dessa chefer hävdade att de i sin tur får ägna mycket tid till att på nytt utreda vad för 

typ av stöd/vård klienter egentligen behöver när de väl kommer till ”utförarsidan” inom 

socialtjänsten.  
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De flesta chefer upplevde att de får stöd av och har goda relationer med närmaste chef och 

andra medarbetare inom organisationen. Däremot menade flera att relationerna påverkas till det 

sämre när tidspressen ökar. När resurserna är knappa ökar stressen och då hårdnar också 

klimatet i organisationen. Flera av cheferna liknade arbetssituationen vid ”katten på råttan”, det 

vill säga att de jagar varandra uppifrån och ner i organisationen och att stressen påverkar 

relationerna på ett negativt sätt. Upplevelsen var att när det är som mest arbetsamt för en del i 

organisationen, exempelvis för socialsekreterarna, så sipprar det ut i resten av organisationen 

och det blir ”stopp överallt”.  

Flertalet chefer upplevde att de ofta känner sig ”ensamma” och ”utsatta” i sina chefsroller, 

att de ska stå till svars för många frågor och blir satta att lösa problem på egen hand, trots att de 

inte har möjlighet att varken förändra kraven eller utöka resurserna. Det talades också om att 

det i chefsrollen ingår att ”skydda organisationen både uppåt och nedåt” på så vis att man inte 

för ner frågor som inte ska ner och tvärt om. Flera sa också att chefsrollen kräver att de döljer 

sin egen stress för att inte föra vidare den till andra medarbetare.  

 
Jag tror att jag utåt sätt beter mig ganska så vettigt. Det är som den där bilden med anden ”Above 

the surface calm as a duck, under the surface paddling like hell”. Jag inbillar mig det i varje fall 

men jag ser säkert jättestressad ut, går fort och slår klackarna i korridorerna, jag är ju inte mer 

än en människa. 

 

Många av cheferna menade att de skulle behöva ett ökat stöd i form av specialistkompetens; 

juridisk kompetens, utredare och verksamhetsutvecklare. Många av cheferna efterfrågade även 

assistenter som kan utföra enklare arbetsuppgifter, dessa betydelsefulla tjänster menade flera 

chefer har rationaliserats bort under de senaste åren vilket har fått som följd att dessa 

arbetsuppgifter har lagts på chefer. Flera av cheferna efterfrågade även stöd i form av 

handledning eller coachning i deras roll som chef då de ofta upplever behov av att ”bolla svåra 

frågor med någon utomstående”. Det kan vara svårt att vända sig till närmaste chef i alla frågor 

då det ibland kan handla just om problem i relationen dem emellan.  

Dilemman i chefers arbete inom socialtjänsten 
 

Ansvar utan mandat. När styrningen är otydlig och motsägelsefull och kraven är för höga 

utifrån resurserna så måste operativa chefer lösa situationen med de medel som finns. Det 

framgick av intervjuerna att chefer på egen hand tvingas utveckla egna rutiner, arbetssätt och 

finna egna prioriteringar för att förhålla sig till styrningssystemet och resurstilldelningen. 

Motstridigheter i styrningen tvingar på så vis chefer att ta beslut utan uttalat mandat. 

En enhetschef som arbetar på utförarsidan menade att de har för många ärenden och för få 

resurser för att hjälpa alla barn som står i kö. Ofta har dessa barn också haft olika handläggare 

som gjort utredningarna och varje handläggare tycker att det är just ”deras” barn som behöver 

prioriteras. Dessa motstridigheter gör enligt chefer att enheten själva måste prioritera, trots att 

det kanske borde vara en annan prioritering om någon hade helhetsbilden och kravställarna var 

samspelta. Det kan handla om vilken familj eller vilket barn som ska få socialtjänstens stöd och 

hjälp före en annan familj eller något annat barn. Det kan även handla om vad för 

samhällsgrupper som ska prioriteras före andra.  

 
Vi har bestämt på vår enhet att om det är otydligt och vi inte får svar uppifrån, då kommer vi 

alltid att prioritera det som vi själva finner är bäst, det vill säga de minsta barnen, det blir vårt 

sätt.  
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Dessutom var upplevelsen att man inte har svaren högre upp i organisationen heller och därför 

inte får några riktiga lösningar på problemen. De får alltså lösa situationen efter bästa förmåga 

och helt enkelt jobba på som vanligt ”tills någon säger något annat” i brist på svar och tydlighet 

uppifrån. 

 
Man kan hantera otydliga krav genom att vara tillräckligt ”vig verbalt” och få det att se ut i skrift 

som att man gör vissa saker för att uppnå något, fast man egentligen gör det för att uppnå 

någonting helt annat. Sedan får man ju prioritera och det kan ju vara att nu lägger jag de här 

grejerna åt sidan och så hoppas jag att jag inte får smisk för det, om någon överhuvudtaget ens 

upptäcker det. För det är ju så att även de som hittar på uppdragen inte kan komma ihåg alla. 

 

Dilemmat för chefer blir utifrån dessa förutsättningar att de således som tjänstemän tvingas ta 

beslut som de inte har mandat till. Det blir på så vis inte de folkvalda politikerna som i 

förlängningen ansvarar och beslutar om vad kommunens resurser ska gå till och till vem utan 

besluten tas på tjänstemannanivå, trots att det inte är avsiktligt eller görs med fri vilja.  

 
Ibland vet jag inte riktigt om det finns någon bra koppling mellan huvud och svans, men på ett 

sätt är det väl ganska bra om verksamheterna kan använda sina instrument, utveckla och jobba 

på, så kan väl vi brottas här uppe med de här målen. 

 

Operativa chefer är ansvariga för att uppfylla kraven men saknar mandat att säga ifrån om 

åtaganden. Chefer menade att kraven uppifrån organisationen gör att de tvingas driva på sina 

medarbetare med mer och mer arbetsuppgifter, trots vetskapen om att de redan är överbelastade 

och trots rädsla för att medarbetare kan drabbas av utmattningssyndrom och i förlängningen bli 

sjuka och sjukskrivna. Enhetschefer beskrev hur frustrerande det är att inte ha mandat att säga 

ifrån om ytterligare nya arbetsuppgifter till enheten utan istället tvingas introducera och fördela 

dessa på deras redan överbelastade medarbetare. Denna frustration kom även från högre chefer 

inom socialtjänsten. 

 
Det är pressande till max och jag pressar på mina chefer och de pressar på sina medarbetare 

och det innebär att det blir knallrött i våra medarbetarenkäter när det handlar om 

arbetsbelastning. Personalen uttrycker det och facket är inkopplat. Jag förstår vad personalen 

säger, jag ifrågasätter inte det, men jag är rätt bakbunden. 

 

För att uppfylla kraven och sitt ansvar som chef framkom strategier som att de får ”nalla på sina 

egna värderingar” när det gäller att driva sig själva och sina medarbetare. Flera menade att de 

arbetar övertid för att hinna, ”driver saker emot sin egen vilja”, ”vänder ut och in på både sig 

själv och på sina medarbetare” för att kompensera för bristande balans mellan krav och resurser. 

En strategi är att ”försöka tänka positivt och att vi kan fixa det här genom andra lösningar” men 

också att ”skärma av och bygga upp en barriär” för att inte ta på sig någonting personligen och 

sänka sig själv i kraven. Flera menade också att det ibland ”bara är att följa beslut trots att man 

själv finner att det är fel” för att inte ”skada sig själv”. 

 
Det blir krav att prestera som man många gånger känner att det här är inte möjligt egentligen, 

fast man gör det ändå. Man nallar på ens egna värderingar för att man vet att det inte finns andra 

lösningar. Lagstiftningen, budget och verklighet går inte ihop. Det finns inte ens de resurserna i 

kommunen och samhället i stort, även om det borde göra det. 
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Förvaltning snarare än utveckling. Verksamhetsutveckling är en stor och viktig 

arbetsuppgift för chefer och flertalet av de intervjuade såg stora behov av att utveckla 

organisationen. En ansträngd arbetssituation, brist på personalresurser och en hög 

svårighetsgrad i arbetet är dock anledningar till varför de menade att de istället fastnar i det 

operativa arbetet och inte hinner eller mäktar med att arbeta med verksamhetsutveckling i 

den grad som det skulle önska. Även kombinationen brist på personalresurser och 

organisationens krav på gedigna underbyggda utredningar som underlag för förändringar är 

anledningar till varför de menade att de har små möjligheter att driva verksamhetsutveckling.  

 
Det sätts mål men de är ju väldigt luddiga och de ska brytas ned på vägen, men vad är vårt 

uppdrag? Hur kan vi utvecklas? Vad är prioriterat? Istället blir det väldigt mycket såhär 

”business as usual”. Vi driver ju personalen istället för att utveckla, vi driver på med mer och 

mer och mer, det finns ingen balans, det är så olyckligt.  

 

Detta dilemma menade chefer leder till att de tvingas till ett förvaltande av verksamheten trots 

behov och vilja att i högre utsträckning arbeta med utvecklings- och förändringsarbete. Flera 

menade också att det finns omfattande behov att förändra i organisationen och att mer möjlighet 

till utveckling i förlängningen skulle leda till ökad kostnadseffektivitet och till en mer gynnsam 

arbetsmiljö för både dem själva som chefer och för deras medarbetare. 

 
Vi har organiserat verksamheten så här och det är bara en organisation, det går att ändra på. 

Jag tycker att vi kan samverka effektivare och hitta sätt som också gör det mer stimulerande för 

de flesta, oavsett var man befinner sig i organisationen. Men det blir liksom aldrig föremål att 

börja titta på det, vi fastnar i det operativa. 

 

Budget före kvalitet. Chefer upplever förändringströghet i verksamheten. För att få en 

förändring till stånd krävs noggranna undersökningar, underlag och goda underbyggda 

argument. Däremot upplevdes förändringar ske i förhållandevis snabb takt när det föreligger 

ekonomiska incitament för förändringar. Flera av cheferna vittnade om att det är budgeten som 

styr hela verksamheten. När ekonomin är förhållandevis god så är upplevelsen att man jobbar 

på som vanligt, ”allt rullar på” och ”folk hämtar andan” medan man så fort ekonomin blir sämre 

behöver få förändringar på organisationsnivå till stånd. Upplevelsen var att det endast är befogat 

att göra förändringar eller att utveckla organisationen i förhållande till dålig ekonomi. 

 
Det blir sådär att nu är det panik för nu är ekonomin dålig, nu måste vi lösa det, och då blir det 

alltid prioriterat medan andra saker oftast hamnar i skymundan. När det är dålig ekonomi då blir 

det så att allt vi ska göra eller utveckla är i förhållande till den dåliga ekonomin istället för att 

se; vad är det vi behöver vidareutveckla för att ha en bättre verksamhet som kanske genererar att 

vi på sikt får en bättre ekonomi? 

 

Chefer upplevde också att det blir en kortsiktig styrning av verksamheten som beror på att det 

är ekonomin som står i fokus. Upplevelsen är att istället för att ha långsiktiga mål och uppdrag 

att arbeta emot så är det istället fram till nästa bokslut.  

 
Visst är det så att vi lever i en värld där ekonomin är viktig, men ibland stirrar vi så mycket på 

ekonomin så att vi glömmer bort att vi har med människor att göra. Det är jätteolyckligt och gör 

att man tar död på det engagemanget som ändå finns att utveckla och när det blir så tydligt att 

det blir de ekonomiska målen som hela tiden i praktiken går före så blir det frustrerande.  

 

När resurserna inte motsvarar kraven uppstår ofta dilemman i deras arbetssituation. I 

intervjuerna framkom att om kraven överstiger resurserna, exempelvis att det finns klienter som 

behöver en viss typ av insats som inte finns inom socialtjänstens egen verksamhet så behöver 
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den köpas in. Detta leder till en stor kostnad för ”externa köp”. Konsekvensen kan bli att de då 

tvingas skära ner på sina egna personalresurser för att kunna hålla budgeten. Detta arbetssätt 

bidrar också i förlängningen till att det blir ännu dyrare, då man inte har fått direktiv om att 

utöka den egna verksamheten och således kommer behöva köpa ännu mer vård i framtiden. 

Detta dilemma skapar stress bland chefer som upplevde svårigheter att finna lösningar på ”sina” 

problem utan att belasta budgeten för mycket. 

 
Mitt uppdrag är att hålla budget och ibland behöver vi köpa vård och då handlar det om många 

miljoner. Det är jättestressande för om vi ska hålla helhetsbudgeten så skulle det kunna få till 

konsekvens, vilket det har gjort från tid till annan, att vi måste avskeda vår egen personal. Alltså 

det hänger så dåligt ihop, det stressar mig något oerhört. 

 

Kraven upplevdes av chefer ofta som motstridiga utifrån de resurser som finns tillgängliga. 

Men näst intill alla chefer, oavsett hierarkisk nivå, upplevde dock att det är ett krav som i princip 

alltid är prioriterat och ständigt i centrum, och det är kravet att hålla budget. Detta uppdrag har 

även visat sig, utifrån intervjuerna, vara det som till allra största del stressar cheferna och får 

många att känna sig uppgivna, otillräckliga och frustrerade. När budgetmål inte kan följas krävs 

dessutom ”kreativitet” och ”stor kompetens i problemlösning” för att reda ut situationen. 

Dessutom krävs åtgärdsplaner och planering för hur det kan förebyggas i framtiden, vilket i sin 

tur genererar än mer arbete.  

 
Jag har att förhålla mig till en fast budget och en fast personalstab och förväntningarna på mig 

är att jag ska bedriva verksamheten utifrån mål, lagar och förändringsarbete. Samtidigt har vi 

ett inflöde av ärenden som handlar om barn, unga och vuxna som har det väldigt svårt. Det blir 

en paradox i det hela. Jag har alldeles för liten personalbudget i förhållande till denna mängd 

krav.  

 

Verksamhetens krav kontra arbetsmiljöansvaret. Socialtjänsten har som uppdrag att ge 

medborgare stöd och hjälp på olika sätt. För att åstadkomma det krävs kunniga och kompetenta 

medarbetare som trivs och mår bra och kan utöva ett gott arbete. Medarbetarperspektivet 

behöver således alltid vara i centrum samtidigt som de behöver uppfylla verksamhetens krav. 

Utifrån målformuleringar, lagar och riktlinjer har klienter rättigheter som ska uppfyllas och 

flera av cheferna menade att socialtjänstens begränsningar i resurser inte ska visas gentemot 

klienterna. Detta blir dock ett dilemma att handskas med som chef där man å ena sidan har krav 

som ska uppfyllas utifrån klienternas rättigheter medan man å andra sidan enligt 

arbetsmiljölagstiftning och för att uppnå en god arbetsmiljö behöver begränsa arbetsmängden 

hos sina medarbetare. 

 
Jag ska förhålla mig till kraven och samtidigt till medarbetarperspektivet, men vilken linje får 

man sedan köra som arbetsgivare? Det är klart att det är ett dilemma. För till sist så är det såhär 

att vi har brukare. Vi jobbar alla gentemot våra brukare och här får det inte synas att vi har 

begränsningar. Där blir mitt ställningstagande egentligen aldrig svårt, det får inte gå ut över den 

enskilde brukaren.  

 

Den psykosociala arbetsmiljön är som sämst när jag vet att jag driver mina medarbetare. Det 

innebär också en nervositet och rädsla över att vi fattar fel beslut och att det händer något tragiskt 

med våra klienter, det är det värsta, det är det absolut värsta. När det händer blir vi också så 

utställda och kan inte säga något, så det är så tragiskt på alla sätt. 

 

Forskning har tydligt visat att den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten är mycket 

ansträngd, både på chefs- och medarbetarnivå. Detta bekräftades även av chefer i denna studie. 

Trots denna ansträngda situation blev det dock tydligt att ett flertal av cheferna finner det 
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olustigt eller jobbigt att prata om detta offentligt. I slutet av intervjuerna tog flera chefer upp att 

det blev mycket negativt och uttryckte en rädsla för att det blev återgett med en för negativ bild 

av deras arbetssituation och för socialtjänsten i stort. En av cheferna inledde även intervjun med 

att förtydliga att det inte kommer komma några negativa kommentarer utifrån arbetssituationen.  

En chef menade att det är olyckligt att det talas öppet om arbetsförhållandena i socialtjänsten 

då det i förlängningen gör att det blir ännu svårare att rekrytera ny och behålla befintlig personal. 

Man menade att det är olyckligt att medarbetare inom socialtjänsten går ut och ”gör sig själva 

till offer” och ”målar ut socialtjänsten som en dålig arbetsplats”. Även att fackförbund driver 

dessa frågor offentligt menade denna chef skadar socialtjänstens anseende. Oro över att ”vi inte 

tänker på vad vi signalerar” och i förlängningen på så vis kommer ”urholka oss själva” framkom 

också i intervjuerna. 

 
Jag har lite svårt med offermentaliteten som jag kan tycka att hela krisen i socialtjänsten blir. Jag 

är livrädd att vi blir ett lärarfack, där vi säger: kolla vad hemskt det är, så har vi inte en människa 

som vill jobba här mer, så undrar vi, varför det blev såhär tråkigt? Hela SSR-debatten blir 

felvinklad, vi biter oss själva i svansen. Tycker inte att vi har tänkt för fem öre, för vi kommer att 

stå där och fråga, varför vill ingen vara barnutredare? Nej, för vi har talat om för dem att det är 

för djäkligt, man har en jättedålig arbetsmiljö, man stressar ihjäl sig. Tycker att det är tragiskt 

för så hemskt är det inte, sedan är det mycket, men det är mycket på många jobb. 

 

Sett ur detta perspektiv uppstår ett dilemma mellan öppenhet om arbetsmiljöproblem och 

verksamhetens goda rykte. När medarbetare gör uppror i media eller driver arbetsmiljöfrågor 

via fackförbund förvärras och fördjupas personalproblematiken ytterligare genom att fler då 

skulle välja bort socialtjänsten som arbetsplats då svårigheterna uppdagas och blir kända.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att, utifrån senare tids forskning om stora brister i medarbetares psykosociala 

arbetsmiljö inom socialtjänsten, undersöka hur chefer inom socialtjänsten upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö och sina villkor för att utöva sitt chef- och ledarskap. Studien riktade 

främst uppmärksamhet på att undersöka vad som skapar stress och frustration samt vilka 

dilemman som kan uppstå i deras arbetssituation och som kan ha betydelse för deras 

psykosociala arbetsmiljö. Analysen identifierade fyra typer av stressorer i chefernas arbete 

respektive fyra typer av dilemman i chefernas psykosociala arbetsmiljö. Nedan skall resultaten 

diskuteras i relation till tidigare forskning.  

Stressorer 
Motstridiga krav. Enligt litteraturen (Drakenberg, 1997; Thulin Skantze, 2006; Thylefors, 

2016) befinner sig mellanchefer och enhetschefer i en utsatt position och får ofta utstå 

motstridiga krav. Studiens resultat visar i likhet med litteraturen att så också är fallet för chefer 

inom socialtjänsten. Det visade sig dock att de upplever motstridiga krav i flera olika 

bemärkelser, inte bara mellan underordnade- och överordnades krav, utan även utifrån aspekter 

som har att göra med hur socialtjänsten styrs. Dels genom motstridiga mål, oklarheter i vem 

eller vilka kravställare som faktiskt styr och dels oklarheter i deras egna och sina medarbetares 

roller, vilket kan tyda på att det i vissa fall inte verkar finnas någon gräns för vad en medarbetare 

i socialtjänsten ska mäkta med.  
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Denna motstridiga styrning skapar en arbetssituation där chefer tvingas orientera sig i ett 

komplext styrningslandskap med olika kravställare, högt ställda mål, svårtolkade lagar och 

förordningar samt rolloklarheter tillsammans med otillräckliga resurser. Denna upplevelse av 

styrningsproblematik har också Tham och Meagher (2009) visat stämmer in på hur 

socialsekreterare upplever styrningen. I likhet med Thulin Skantze (2006) visar föreliggande 

resultat också att otydlighet och motstridigheter i styrningen ger upphov till stress och 

frustration.  

Det råder således en omfattande obalans på flera olika områden i chefers arbetssituation som 

tydligt kan kopplas till de arbetspsykologiska balansmodellerna som beskrivits i studien. Dessa 

balansmodeller syftar till att förklara hur en obalans av faktorer i arbetsmiljön relateras till en 

individs stress, utmattningssymtom och i förlängningen ohälsa. Genom motstridigheter och 

otydligheter i styrningen minskar chefers kontroll över situationen vilket enligt Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell tillsammans med höga krav ökar risken för 

utmattning och ohälsa. Den kanske allra tydligaste kopplingen kan göras till krav-resurs 

modellen (Demerouti et al., 2001) på så vis att chefer i föreliggande studie upplever en 

uppgivenhet, frustration, stress och hopplöshet utifrån att det råder en så betydande obalans 

mellan arbetskrav och arbetsresurser i deras arbete. Modellen utgår enligt Demerouti et al. 

(2001) ifrån att när arbetskraven är höga så ökar anställdas upplevelse av utmattning men inte 

engagemanget, däremot, när arbetsresurser saknas så minskar engagemanget, men inte 

utmattningen. Det intressanta med studiens resultat är dock att den, tvärt emot modellen, visar 

att denna betydande obalans mellan krav och resurser inte verkar minska de intervjuade chefers 

engagemang och kämparanda utan snarare att de finner kompensatoriska strategier för att 

hantera situationen. Dessa liknar socialsekreterares hanteringsstrategier (Astvik & Melin, 

2013). Samtidigt uttrycker majoriteten av cheferna, i likhet med forskning (Dellve et al., 2013), 

en önskan om en bättre balans mellan krav och resurser. Det är dock viktigt att betona att 

tidigare forskning har visat att chefer inom välfärdssektorn väljer att sluta som chef av just 

denna anledning, det vill säga obalans mellan mål och medel och brist på organisatoriska 

förutsättningar för att göra ett bra arbete (Skagert et al., 2012).  

Man kan fråga sig om det skall ses som naturligt att arbetsgivaren försöker anställa individer 

som har kapacitet att hantera paradoxala arbetsförhållanden? Eller skall det ses som något 

arbetsgivaren inte har förutsett eller ens vet om och därmed är det en situation som drabbar 

individerna som är tillsatta för dessa uppdrag? 

 

För hög arbetsbelastning. Studien visar att chefer inom socialtjänsten upplever, i likhet med 

vad forskning visar om socialsekreterarna (Astvik & Melin, 2013), att de har en för hög 

arbetsbelastning. Chefer vittnar också om att den höga arbetsbelastningen i kombination med 

hög tidspress och svårighetsgrad ger upphov till frustration och stress över att inte kunna göra 

ett tillfredställande jobb och att det också riskerar att drabba rättssäkerheten för klienterna.  

Genom införandet av styrningsdoktrinen NPM har det skett en dramatisk övergång från en 

slags kollektiv styrning och kontroll av kvalitet som professionerna själva upprätthåller till en 

alltmer efterkontroll av verksamheterna (Hasselbladh & Bejerot, 2008). Dessa efterkontroller 

bekräftas av den föreliggande studien samt visar liksom tidigare forskning (Härenstam et al., 

2013) att dokumentationskravet har ökat markant och att det på grund av detta blivit allt svårare 

för chefer att få tid till att utöva sina kärnarbetsuppgifter. Denna utveckling har enligt chefer 

medfört att de fått allt mindre tid till att leda och styra, ge stöd till sina medarbetare och finnas 

närvarande i den operativa verksamheten.  

Enligt Elmholdt et al. (2015) kan chefer genom sitt ledarskap påverka medarbetares 

psykosociala arbetsmiljö. Det blir relevant att fråga sig vad dessa redovisade arbetsvillkor har 

för betydelse för chefers möjligheter att leda verksamheterna och även för övriga anställda i 

socialtjänsten? Har denna förändring i styrningen gjort att chefer inom välfärdssektorn istället 
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blir administratörer som är till för ledningsfunktioner högre upp i hierarkin snarare än för sina 

underställda och sina klienter? Om så är fallet kan denna utvecklande trend, med chefer som 

”administrativa slasktrattar” och containers (Dalsvall & Lindström, 2012; Thylefors, 2016) som 

har att göra med styrningen av socialtjänsten, hänga ihop med den ohälsa (Försäkringskassan, 

2015; Tham, 2007) som råder bland socialsekreterare?  

 

Bristande inflytande och kontroll. Genom NPM har välfärdssektorns målsättningar, ansvar 

och resultatkrav också förändrats (Hasselbladh & Bejerot, 2008). Målstyrningen ha lett till att 

det är politiker och organisationsledningar som formulerar övergripande mål och 

kvalitetskriterier för verksamheterna istället för de professionella. Denna förändring 

tillsammans med ekonomi- och kvalitetsstyrningen har således lett till att professionernas 

ansvar och självständighet har försämrats. Operativa chefer sägs genom införandet av NPM fått 

större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar (Hasselbladh & Bejerot, 2008; Hood, 1995), 

men den bild som framkommer i föreliggande studie ter sig något annorlunda. Snarare 

framträder bilden av att chefers arbete i hög grad är beroende av kommunikation och tydlighet 

uppifrån organisationen för att kunna lösa problem och svårigheter i vardagen. Samtidigt menar 

flertalet chefer att handlingsfriheten är bristande på så vis att arbetsuppgifter läggs på deras 

verksamheter utan att de som chefer kan säga ifrån, trots oro över sina redan överbelastade 

medarbetare. Dessutom framgår att frågor som handlar om brist på resurser inte är helt tillåtet 

att diskutera i organisationen. Forskning (Rasmussen, 2004) har bekräftat studiens resultat att 

operativa chefer fått större resultat och kostnadsansvar för sina enskilda verksamheter, vilket 

också ger upphov till stress och frustration, då ansvaret är kombinerat med lågt inflytande och 

låg kontroll över både arbete och tillgången till resurser. 

Enligt krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) finns ett samband mellan hur 

mycket en individ behöver arbeta för att uppnå målen och hur stort det egna utrymmet för beslut 

och handling är samt vilket stöd som finns tillgängligt. Resultatet i föreliggande studie visar att 

när kraven är för höga riskerar chefer att förlora kontrollen över arbetssituationen som i sin tur 

leder till stress och frustration. Det faktum att målen dessutom är otydliga gör att det är svårt 

att bringa ordning och kontroll över vad som faktiskt ska göras och inte samt att olika 

kravställare och intressenter har olika krav bidrar också till kontrollförlust i arbetet. Crawford 

et al. (2010) skiljer på utmanande och hindrande krav. Det förefaller rimligt att hävda, utifrån 

studiens resultat samt vad tidigare forskning visat (Skagert et al., 2012), att chefer inom 

socialtjänsten upplever mer av de hindrande kraven snarare än de utmanande i sina arbeten. 

 

Otillräckligt stöd. Studien visar att chefer upplever bristande administrativt stöd. Dessutom 

upplever flera chefer bristande organisatoriskt stöd och förståelse för deras utsatta position från 

chefer och andra som befinner sig högre upp i hierarkin. Frågor som ställs uppåt blir ibland inte 

heller besvarade eller tar lång tid att bli besvarade vilket leder till att chefer upplever sig 

ensamma i sitt ansvar att lösa situationen. Flera upplever sig vara ”bakbundna” och ”jagade” 

uppifrån genom höga krav och krav på kostnadseffektivitet. Samtidigt bekräftar cheferna bilden 

som också forskning visat (Tham, 2007) att de har en problematisk situation när det gäller 

kompetensförsörjning av socialsekreterare, vilka flyr socialtjänsten på grund av brister och 

missförhållanden i arbetsvillkoren. Detta kunskaps- och kompetensglapp i verksamheterna 

sätter chefer i svåra situationer. 

Socialt stöd har visat sig vara en av de viktigaste arbetsresurserna för att motverka arbetskrav 

och ”buffra” människors fysiska och psykiska hälsa (House, 1981; Karasek & Theorell, 1990; 

Passer, 2009). Stöd som resurs har även visat sig ha stor betydelse för chefers arbetsprestation, 

engagemang och hållbarhet i arbetet (Dellve et al., 2013) samt är viktig för hälsan som en 

betydande dämpande effekt på stress. Chefer upplever att arbetsmiljön på flera sätt är ohälsosam 

men samtidigt uppger samtliga att de trivs på sitt arbete och har goda relationer med närmaste 
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chef och andra kollegor. House (1981) delar in socialt stöd i fyra olika kategorier, värderande, 

emotionellt, informativt och instrumentellt stöd. Utifrån dessa kategorier visar resultatet att 

chefer framförallt framhäver att de upplever det emotionella stödet i sina arbeten, vilket också 

House menar är det viktigaste stödet för människor och gynnar våra mänskliga behov som 

gemenskap, trygghet och uppskattning. Socialt stöd brukar också ses som resurser i arbetet 

(Demerouti et al., 2001) vilka kompenserar för, hjälper till att behålla engagemanget samt 

mildrar arbetskraven. Frågan är om detta stöd är tillräckligt för ett hållbart chef- och ledarskap? 

Det förefaller nämligen vara brist på House (1981) övriga kategorier av socialt stöd i chefers 

arbete, specifikt det informativa och instrumentella. Resultatet visar således att det sociala stöd 

som de ger och får av varandra som kollegor är starkt medan det organisatoriska stödet brister 

inom socialtjänsten. 

Dilemman 
Ansvar utan mandat. Genom styrningsdoktrinen NPM blir chefer och medarbetare mer 

individuellt ansvariga för hur man handlar i förhållande till organisationens mål, ledning och 

ekonomi samt ansvariga att på egen hand hantera obalansen mellan krav och resurser (Astvik 

& Melin, 2013; Forsberg Kankkunen, 2009). Föreliggande studie tyder på liknande resultat, det 

vill säga att chefer lämnas ensamma att lösa situationer vilket får konsekvensen att de måste 

driva på sina medarbetare med mer och mer arbetsuppgifter utan mandat att säga ifrån. 

Problematiken som också uppstår när styrningen är otydlig, kommunikationen brister och 

det förefaller sig vara långt emellan beslutsfattare och operativa chefer och medarbetare, är som 

studien visar, att chefer på operativ nivå tvingas ta beslut som inte är förankrade i eller i enlighet 

med verksamhetens mål. Operativa chefer har ansvar att lösa situationen. Studien visar att 

chefer på grund av den rådande situationen ibland tvingas till lösningar och prioriteringar som 

de inte har mandat att fatta beslut om. 

 

Förvaltning snarare än utveckling. När obalans mellan krav och resurser råder tvingas chefer 

prioritera vad som är akut och vad som kan vänta. Chefer i studien ger beskrivningar om 

arbetssituationer där ”det pumpar in ärenden” och där de springer runt och försöker hitta en 

medarbetare som har tid för att ta hand om ärenden. Även beskrivningar om 

dokumentationskrav som tar stort utrymme i chefernas tjänster som gör att de har mindre tid 

för att leda och stötta sina medarbetare framkommer. Flera chefer vittnar om att de på grund av 

arbetsvillkoren fastnar i det operativa arbetet och på så vis inte når fram till att kunna arbeta 

med verksamhetsutveckling, vilket flertalet chefer menar skulle behövas arbetas med och som 

i förlängningen skulle göra att de utvecklar deras sätt att arbeta. Detta blir ett dilemma för chefer 

då de på så vis inte har möjlighet att effektivisera sitt sätt att arbeta för att dämpa 

konsekvenserna av att tvingas leda verksamheter med ständig brist på resurser. 

I linje med detta har studier visat att det råder en stor rörlighet bland chefer inom sektorn 

och att kvinnliga chefer i högre grad än män uppger att de slutar som chef på grund av bristande 

organisatoriska förutsättningar (Skagert et al., 2012).  

 

Budget före kvalitet. Studiens resultat visar att det på en mängd områden i chefer arbete råder 

motstridigheter och obalans som på olika sätt skapar hinder för att uppnå ett så kallat flow i 

arbetet. Cheferna vittnar om att de på flera betydande områden stöter på bekymmer som har 

betydelse för deras egen och sina medarbetares arbetssituation utan möjligheter att förändra 

dem. Men ett incitament uppges i organisationen alltid ha större företräde och ge fog för 

förändringar än andra, och det är ekonomin. Studiens resultat visar att de ekonomiska ramarna 

som chefer behöver förhålla sig till ofta upplevs som för strama för att samtidigt uppfylla den 

kvalitet som mål, lagar och förordningar samt klienters ökade kundmedvetenhet (Bejerot & 
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Astvik, 2010) ställer. Det blir således ett dilemma när organisationen styrs från ett håll (politiker 

och högre tjänstemän) utifrån ekonomiska frågor och från annat håll (lagar, förordningar, 

klienter) utifrån kvalitetsaspekter. Dock uppstår en paradox då det är politiker och högre 

tjänstemän som samtidigt sätter de högt ställda målen.  

Studiens resultat visar att ekonomistyrningens dominans och övertag i frågor som rör 

utveckling, förändring och beslut utgör ett dilemma för operativa chefer. Samtidigt har politiker 

och ledningar i offentlig sektor enligt Bejerot och Hasselbladh (2013) ända sedan 1990-talet 

påstått att det är fullt möjligt att förbättra resultat och genomföra samma prestationer trots 

personalneddragningar och mindre resurser.  

 

Verksamhetens krav kontra arbetsmiljöansvaret. Studien visar att chefer slits mellan 

organisationens krav och deras arbetsmiljöansvar. Chefer upplever att deras medarbetare, i 

huvudsak yrkesgruppen socialsekreterare, har för hög arbetsbelastning och befinner sig i en 

ohälsosam psykosocial arbetsmiljö vilket också forskning slår fast att så är fallet 

(Arbetsmiljöverket, 2005, 2007, 2012; Bejerot & Astvik, 2010; Försäkringskassan, 2015; Tham 

och Meagher, 2009). Trots det menar flera chefer att de inte har något annat val än att fortsätta 

ge sina medarbetare mer och mer arbetsuppgifter på grund av krav från överordnade i 

organisationen. 

På senare tid har det talats om så kallade visselblåsare som på olika sätt via media vittnar om 

allvarliga missförhållanden på sina arbetsplatser. Det är en viktig rättighet för medarbetare att 

kunna få berätta om oegentligheter i sina arbetsförhållanden. Många av dessa visselblåsare har 

varit medarbetare från socialtjänsten, framför allt från yrkeskategorin socialsekreterare. Denna 

studie visar att detta fenomen oroar flertalet chefer. Genom att arbetsvillkoren i socialtjänsten 

blottas skapas ännu större svårigheter för enskilda chefer att bemanna sina verksamheter. 

Socialtjänstens generella personalproblematik blir på så vis ett enskilt chefsdilemma. Men utan 

kunskap om medarbetares arbetsförhållanden, som till synes bottnar i en styrnings- och 

resursproblematik, kan ingen förändring och förbättring komma till stånd. Att jobba på i det 

tysta och förhålla sig till oegentligheter i arbetsförhållandena löser inga problem, istället 

riskerar det att ytterligare förvärra medarbetares hälsa inom socialtjänsten samt uppfyllandet av 

klienters rättigheter. Det förefaller också rimlig att fråga sig om denna paradox som cheferna 

befinner sig i blir deras eget dilemma att lösa? 

Med tanke på den nya lagen (Arbetsmiljöverket, 2015) som ytterligare förstärker 

arbetsgivares ansvar för att faktorer i arbetsförhållanden inte ska orsaka medarbetares ohälsa, 

är det av största vikt att forskning och andra signaler om ohälsa inom socialtjänsten tas på största 

allvar. 

Metoddiskussion 
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier inom forskning för att kunna få en bild över 

kvaliteten på en studie. Enligt Bryman (2013) innebär reliabilitet att forskningsresultaten kan 

bli den samma om man upprepar studien medan validitet avser att kontrollera att man har 

studerat det som man hade för avsikt att studera. Bryman (2013) hänvisade till Lincon och Guba 

som menar att det är nödvändigt att finna termer och metoder som i kvalitativ forskning utgör 

alternativ till reliabilitet och validitet. De två grundläggande kriterierna som de föreslår är 

tillförlitlighet och äkthet. Med tillförlitlighet avses studiens trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera det insamlade materialet. Äkthet handlar om 

den rättvisa bild som avspeglas av det material som samlats in samt studiens autencitet. När det 

gäller tillförlitligheten och äktheten så har beaktanden i genomförandet av studien gjorts. 

Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som är den 

vanligaste formen av insamling av material i kvalitativa studier. Intervjuerna har utgått från en 
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intervjumall som har varit densamma för alla intervjuade chefer. Denna aspekt är enligt 

Langemar (2008) viktig utifrån att ett standardiserat sätt att samla in material är av vikt för att 

respondenterna ska få lika förutsättningar för att kunna berätta om sin upplevelse och livsvärld 

som är av intresse för studien. Vidare har intervjuerna spelats in och det empiriska materialet 

transkriberats ordagrant för att på så vis underlätta för analys. Dessa aspekter menar jag stärker 

trovärdigheten i materialet. Däremot har det under intervjuernas gång blivit nödvändigt att vara 

flexibel och kunna ställa följdfrågor eller frågor i syfte att förtydliga en del svar vilket har gjort 

att intervjuerna har tagit några olika riktningar som kan ha påverkat resultatet något. I den 

kvalitativa metoden ligger enligt Langemar (2008) styrkan i möjligheten att belysa den 

subjektiva och djupare förståelsen av ett fenomen. Det är även inom hermeneutisk forskning 

viktigt att respondenter får sväva iväg. För mig som tolkare av materialet har det varit viktigt 

att försöka skapa en förståelse för de bakomliggande faktorerna av respondenternas utsagor och 

personliga uppfattningar gällande deras arbetsvillkor. Samtidigt finns det utifrån Guba och 

Lincoln många olika beskrivningar och tolkningar av en och samma verklighet (Bryman 2013) 

så givetvis kan det av förklarliga själ finnas andra sätt att förstå och förklara den sociala 

verklighet som cheferna befinner sig i. Att identifiera de olika teman som analysen till slut 

resulterade i var stundtals svårt då jag upplevde att de gick i varandra. Som ett exempel så 

visade data att motstridiga krav skapade hög arbetsbelastning, men samtidigt blev det viktigt 

att de särskildes och tydliggjordes var för sig för att det fanns olika aspekter av dessa 

upplevelser hos chefer som var viktiga att belysa. Studiens begränsade tidsram kan ha inverkat 

på möjligheten till kritisk reflektion och hade kunnat stärkas om analys och tolkningsarbete 

kunnat göras med till exempel en annan student. Mot bakgrund av denna vetskap har noggrann 

genomgång av det transkriberade materialet, återkommande kontroller av materialet samt 

självreflektion av genomförda tolkningar gjorts. 

Gällande överförbarhet i studien återfinns en relativt god spridning av insamlingen av 

materialet på så vis att urvalet inte kan betraktas som homogent då respondenterna är av olika 

kön, har olika åldrar och har olika anställningstid inom socialtjänsten. Respondenterna har 

arbetat som chef i ett spann mellan 3 till 33 år, de återfinns i tre olika kommuner från olika 

avdelningar samt innehar olika chefsnivåer inom socialtjänsten. Resultatet hade dock kunnat ta 

en annan riktning om andra chefer hade intervjuats eller om intervjuerna hade gjorts vid en 

annan tidpunkt, då svaren delvis speglar den situation som respondenterna befinner sig i just 

då. Ett ökat antal deltagare hade naturligtvis ytterligare stärkt studiens överförbarhet men 

däremot upplevde jag att studieområdet efter den åttonde intervjun inte gav så mycket nytt. Det 

vill säga de intervjuer som gjordes mot slutet av studien inte bidrog med några direkt nya 

insikter eller nya fenomen utan snarare endast bekräftade det som hade belysts i tidigare 

intervjuer. Detta kan enligt Bryman (2013) tyda på att forskaren uppnått en ”teoretisk mättnad” 

och således behövs inga fler intervjuer göras för att fånga den livsvärld som var tänkt att 

studeras. Då det empiriska materialet bearbetats delvis genom tolkning så kan studiens resultat 

ses som en av flera tolkningar. 

När det gäller pålitligheten av studien har jag försökt vara så öppen och tydlig med hur alla 

faser av forskningsprocessen har gått till. Den föreliggande studien är gjord utifrån ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Vid användning av ett sådant urval finns risk att de respondenter som valt 

att ställa upp i studien i någon aspekt är lika varandra och olika de som har avböjt att delta 

(Langemar, 2008). Detta kan ha lett till att resultat har påverkats och blivit något missvisande i 

jämförelse med något annat urval, till exempel målinriktat urval. Urvalet är också snedfördelat 

mellan män och kvinnor vilket ur ett genusperspektiv är problematiskt, anledningar till varför 

det blev så är för att det just var de cheferna som tackade ja till att delta i studien. Det kan säkert 

också ha att göra med att fördelningen motsvarar den könsfördelning som existerar inom 

socialtjänsten.  
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En svaghet i studien är att skillnaderna i chefernas uppfattningar, dels utifrån vilken 

chefsnivå som de befinner sig på och dels utifrån de tre kommunerna, inte har skildrats. Dessa 

skillnader hade förstås varit intressanta att få fram för att sedan kunna dra slutsatser av vad till 

exempel de kommuner där det fungerar bättre gör för att uppnå det mer positiva i organisationen 

eller det omvända. För att få fatt i dessa skillnader hade dock studien behövt omfatta fler 

deltagare och kompletterande datamaterial.  

Studiens resultat kan framstå som entydigt negativa och att det som är bra, meningsfullt och 

stimulerande i chefers arbete och arbetssituation inte belyses. Då forskningsfrågorna handlade 

om att belysa stress, frustration och dilemman i chefers arbetsmiljö inom socialtjänsten blir en 

problembeskrivning en naturlig konsekvens. Studiens syfte handlade på så vis inte om att också 

belysa det som är positivt med att arbeta som chef inom socialtjänsten vilket det givetvis finns 

många aspekter av och som också framgår av de intervjuer som gjorts. Emellertid har inte detta 

varit denna studies fokus. 

Förslag till fortsatt forskning 
Styrningen av socialtjänsten genom styrningsdoktrinen NPM har visat sig ha stor betydelse för 

chefers arbetsvillkor. Mer forskning behövs om hur styrningsklimatet inom socialtjänsten kan 

förbättras för att på så vis uppnå en hälsosam arbetsmiljö för chefer och medarbetare samt en 

väl fungerande verksamhet. Vidare behövs forskning kring vilka stödfunktioner som bör 

utvecklas för att chefer ska kunna få mer tid till att arbeta med sina kärnuppgifter, det vill säga 

leda och styra och finnas till för sina underställda. I föreliggande studie framkommer till 

exempel chefers dilemman att de fastnar i det operativa arbetet och således får arbetet med 

verksamhetsutveckling stå tillbaka. Det vore också intressant att genom intervjuer med chefer 

studera vad de anser bör utvecklas i organisationen och om det stämmer överens med vad 

politiker och andra ledningsfunktioner inom kommuner menar bör utvecklas. Det är av vikt att 

välfärdssektorn, på bred front, arbetar med faktorer som skapar bättre villkor för ett hållbart 

chef- och ledarskap. 
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsinformation: 

Kön: 

Ålder: 

Genomsnittlig arbetstid per vecka: 

Yrkes- och utbildningsbakgrund: 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

Hur länge har du varit på samma arbetsplats? 

Hur länge har du arbetat som chef? 

Hierarkisk placering, antal chefer under resp. över dig? 

 

1, Kan du börja med att berätta lite kort om vilka uppgifter eller åtaganden som ingår i ditt 

chefsuppdrag? 

 

Arbetskrav: 

2, Hur skulle du beskriva kraven som ställs på dig i ditt arbete?  

 

3, Tycker du att ditt arbete innebär höga krav när det gäller mängden arbete som du förväntas 

klara av? Hur ser det ut med tidspressen i ditt arbete?  

 

4, Hur ser du på svårighetsgraden i ditt arbete, händer det att du har arbetsuppgifter som du inte 

riktigt vet hur du ska hantera?  

 

5, Har du klara och tydliga mål att arbeta mot som chef?  

 

6, Tycker du att du i huvudsak uppfyller dessa mål? (vilka ev. mål hinns inte med/tas inte om 

hand – varför?) 

 

7, Upplever du motstridiga krav? Vad kan de bestå i? Från vilka? Hur hanterar du dem? 

 

8, Finns det krav som du helst skulle vilja slippa? 

 

Arbetsresurser: 

9, Upplever du att du kan påverka din arbetssituation och vara delaktig i beslut som rör dina 

och dina medarbetares ansvarsområden? På vilket sätt? Om inte, hur upplever du det då? 

 

10, Är det något du känner att du skulle behöva kunna påverka i högre grad för att ditt arbete 

ska kunna bli bättre?  

 

11, Upplever du att det är högt i tak inom er verksamhet? (På vilket sätt det är/inte är högt i tak, 

föra upp till högre nivåer?) 

 

12, Vilka resurser är viktiga för dig för att du ska kunna utföra ditt arbete i förhållande till 

kraven?  

 

13, Upplever du att du har tillräckliga resurser för att utföra ditt arbete?  
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14, Upplever du att du får stöd i ditt arbete som chef? I så fall hur och ifrån vilka? Hur ser 

relationen ut med medarbetare och närmaste chef? 

 

15, När du stöter på problem i ditt arbete, vart eller till vem vänder du dig till då? Vilken typ av 

stöd och avlastning kan du få? Finns det någon typ av stöd eller avlastning du saknar eller skulle 

behöva mer av? 

 

Dilemman och stress: 

16, Kan du beskriva någon situation eller händelse när du upplevt stress eller frustration i 

arbetet. (Vad kan stressen hänga ihop med? Vad föregick? Vad bestod den av? Hur hanterade 

du det?) 

 

18, Kan du komma på ytterligare någon situation eller händelse när du upplevt stress eller 

frustration i arbetet? 

 

19, Tycker du att du stöter på dilemman i din arbetssituation som chef som har anknytning till 

hur verksamheten styrs?  

(Jag tänker på sådant som matchningen mellan budget du får och de behov ni förväntas ta hand 

om. Eller matchningen mellan de krav som ställs på er och de resurser ni har för att hantera 

kraven. Ditt ansvar kontra ditt mandat att ta hand om din verksamhet) 

 

20, Vad händer om kraven är högre än resurserna? Hur hanterar du det? (Att inte hålla budget, 

svårigheter att leverera kvalitet, ser alltid till att hålla budget trots större behov, vad händer om 

inte budget hålls?) 

 

21, Vad händer om medlen enligt budget är slut och ni får behov hos era klienter som kanske 

är kostsamma? 

 

Övrigt: 

22, Hur ser du själv på din psykosociala arbetsmiljö som chef inom socialtjänsten? 

 

23, Hur ser du på din egen hälsa i arbetet, tror du att du orkar med den här typen av jobb fram 

till pension? 

 

Något du vill tillägga angående din arbetssituation och/eller din arbetsmiljö? 

 

Något övrigt? 
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      Bilaga 2 

 

Hej!  

Jag heter Katrine Koutakis och en student på Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv på 

Mälardalens högskola. Jag är nu som student inne på min fjärde och sista termin och skriver en 

magisteruppsats i ämnet arbetslivsvetenskap.  

 

Hösten 2014 startade forsknings- och utvecklingsprogrammet VÄLKOM – Välfärdssektorns 

Långsiktiga Kompetensförsörjning. VÄLKOM tar avstamp i utmaningen med en långsiktig och 

hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn där det under kommande år kommer att 

finnas stora rekryteringsbehov. VÄLKOM undersöker bland annat hur kommuner och landsting 

kan bli mer attraktiva arbetsgivare och vilka orsakerna är till den höga personalomsättningen i 

yrken som exempelvis socialsekreterare och sjuksköterskor. Jag har sedan länge intresserat mig 

för arbetslivsfrågor av olika slag och särskilt i förhållande till arbetsvillkor och ledarskap. Med 

inspiration från forskningsprojekten inom VÄLKOM vid Mälardalens högskola är syftet med 

min uppsats att undersöka hur chefer inom socialtjänsten upplever sin arbetssituation och sin 

psykosociala arbetsmiljö. Det finns en hel del forskning om arbetsvillkor, stress och hälsa i 

socialtjänsten men få studier som specifikt har undersökt chefernas upplevelser och erfarenheter 

av sin arbetsmiljö. Jag söker med anledning av detta intervjupersoner som vill medverka i en 

intervju som beräknas ta max en timma. Syftet med intervjun är att undersöka din uppfattning, 

dina upplevelser och erfarenheter av att arbeta som chef inom socialtjänsten. Ditt deltagande är 

viktigt eftersom en ökad förståelse om chefers arbetssituation och arbetsmiljö inom 

socialtjänsten förhoppningsvis kan leda till ett förbättringsarbete för socialtjänsten. 

 

Studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

bland annat att ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt så att inga enskilda personer 

kommer att kunna kännas igen i den färdiga uppsatsen. Intervjumaterialet kommer enbart att 

användas för denna uppsats. Efter att uppsatsen är färdig kommer insamlat material att 

förstöras. Det är helt frivilligt att delta i denna undersökning och du har även när som helst rätt 

att avbryta din medverkan. Dina erfarenheter och tankar är dock mycket viktiga för att studiens 

resultat ska bli så tillförlitlig som möjligt, så därför hoppas jag att du är intresserad av att delta 

i studien. Du kommer givetvis erbjudas ett exemplar av uppsatsen så snart den är klar och 

godkänd från lärosätet.  

 

Har du några frågor är du mycket välkommen att höra av dig till mig.  

Med vänliga hälsningar 

Katrine Koutakis 


