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Abstract  

The purpose of this study was to examine how middle managers within the social services in 

Sweden perceived their working conditions. The study group included 475 middle managers 

who were registered in the labour union akademikerförbundet SSR. The study group 

answered a digital questionnaire based on Karasek’s control and demand model which 

contained questions concerning their working environment. The result showed that 80 percent 

of the managers worked more than 40 hours a week and 60 percent of the managers 

experience high job strain. Four groups with different working conditions were identified 

through Karasek's control and demand model and the one that showed the most alarming 

working conditions were analysed further, the high strained group. Within our studygroup we 

also identified a utterly small group that could be defined as ISO-strained. This working 

condition is the most harmful working situation for your health since it contains high risk of 

psychological strain and physical illness. 
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1. Inledning 

Arbetssituationen för chefer i socialtjänsten innehåller flera olika riskområden beträffande 

arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2018, s.3). Arbetsmiljöverket (2018, s. 26) vittnar om att 

chefer i socialtjänsten har en orimlig arbetssituation som de har små möjligheter att påverka. 

Trots detta är forskning beträffande chefers hälsa och arbetsmiljö i socialtjänsten begränsad 

(Shanks, 2016, s.11-14). 

 

Det kan argumenteras för att mellanchefer i socialtjänsten har en utsatt position då de ofta har 

en mellanposition i organisationen med krav på sig både uppifrån och nedifrån (Larsson, 

2008, s.14). Arbetsmiljöforskning har visat att krav från många olika håll har ett samband 

med hög jobbrelaterad stress hos socialsekreterare (Tham & Meagher, 2009, s. 808). 

Mellanchefer befinner sig i en explicit klämd situation där de tvingas ta hänsyn till 

förväntningar från både politiker, medborgare, underordnade medarbetare, överordnade 

chefer och media. Dessa förväntningar anser flertalet chefer vara svåra att leva upp till 

(Regnö, 2013, s.104). Trots detta visar Wolmesjö (2015, s.121) i sin studie att de flesta 

medarbetarna är nöjda med sina chefer. Wolmesjö för en diskussion kring om detta kan bero 

på att cheferna kompenserar för bristande förutsättningar genom att arbeta på sin fritid.  

 

Sedan slutet på 1980-talet har fältet socialt arbete dominerats av nya organisatoriska idéer 

under namnet New Public Management (NPM) som radikalt förändrat förhållandena för 

chefskap i socialtjänsten. NPM efterfrågar ett strategiskt och produktionsinriktat chefskap 

med fokus på effektivitet, budget och målstyrning. Då chefernas förutsättningar i arbetet är 

mycket beroende av organisatoriska strukturer och administrativa stödfunktioner blir 

dilemmat för cheferna att balansera dessa krav med den relationella och kommunikativa 

delen av chefskapet, som fokuserar på ett stöttande och nära chefskap i samspel med 

medarbetarna (Wolmesjö, 2015, s.118-119).  

 

Arbetsmiljöverkets projektrapport (2018, s.3-4) härrör en mängd olika riskområden inom 

arbetet till de nya organisatoriska förhållandena som NPM bidragit till, bl.a. hög 

arbetsbelastning och ökade arbetskrav som chefer inte vågar ifrågasätta. Projektrapporten 
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(s.16) beskriver även hur cheferna i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) har 

ansvar för stora grupper av medarbetare och därför ofta känner sig otillräckliga i sitt 

ledarskap och inte har möjlighet att ge medarbetarna det stöd de behöver. Samtidigt upplever 

cheferna att de själva inte får det stöd från överordnade chefer som de är i behov av i sitt 

arbete, vilket är alarmerande då bra stöd från en överordnad chef har visat sig minska den 

anställdes stressnivå (Arbetsmiljöverket, 2018, s. 26-27). 

 

Den största delen av den forskning som finns idag om chefskap i socialt arbete berör chefer 

inom äldreomsorgens utförarenheter medan få studier fokuserar på chefer i socialtjänsten och 

NPM:s påverkan på organiseringen. Forskning beträffande arbetsmiljön för chefer i 

socialtjänsten är med andra ord något eftersatt i dagsläget (Shanks, 2016, s.12). Syftet med 

vår studie är därför att undersöka hur mellanchefer med ansvar för myndighetsutövning i 

socialtjänsten upplever sin arbetsmiljö. Vi har undersökt detta med en kvantitativ metod och 

använt oss utav Karaseks krav, kontroll och stödmodell. Detta är en erkänd arbetsmiljömodell 

som används för att undersöka anställdas arbetsförhållanden i olika sektorer. Modellen 

kommer härefter att benämnas som Karaseks modell.  

 

1.1 Frågeställningar 

- Vad har mellanchefer i socialtjänsten för upplevelse av sin arbetssituation? 

- Vilken grad av krav och kontroll upplever mellanchefer i socialtjänsten på sin 

arbetsplats?  

- Vilka arbetsförhållanden går att urskilja hos de mellanchefer som har mest 

hälsoskadlig arbetssituation? 

 

1.2 Begreppsdefinition  

Första linjens chef och mellanchef 

Inom vården och omsorgen finns det flertalet benämningar på chefer som t.ex. enhetschef, 

första linjens chef, mellanchef och arbetsledare. Det finns ingen universell benämning inom 

rådande ledarskapsforskning som anses vara den korrekta. Allt som oftast är det chefens 
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placering i hierarkin som avgör dennes titel (Larsson, 2008, s.14-15). Det råder en oklarhet i 

vad som skiljer första linjens chefer från mellanchefer. Detta för att det kan variera från 

organisation till organisation vad som definieras som en mellanchef. En särskillnad som 

diskuterats är att första linjens chefer ibland benämns ha en direkt arbetsledande funktion för 

operativt anställda medan mellanchefer är chefer över andra chefer t.ex. gruppledare och 

teamledare. Generellt kan sägas att mellanchefer ofta kännetecknas av att de har en 

mellanposition i organisationen med krav på sig både uppifrån och nedifrån (Larsson, 2008, 

s. 14-15). Wolmesjö (2015, s.116) beskriver vidare att uppdraget och benämningen på första 

linjens chefer kan variera från enhetschef, områdeschef, verksamhetschef, avdelningschef och 

basenhetschef. Chefsansvaret kan beröra både budget, personal, samverkan samt 

verksamhetsansvar. 

 

Chefsnivåerna kan förslagsvis delas in i första linjen, andra linjens chef och tredje linjens 

chef. Första linjens chefer arbetar nära socialsekreterarna och har en direkt arbetsledande 

funktion. De arbetar ofta inom en specifik enhet och har sällan underordnade chefer eller 

budgetansvar. Andra linjens chef har däremot ofta budgetansvar över en enhet samt ansvarar 

för cheferna och medarbetarna inom enheten. Tredje linjens chef är ansvarig för alla chefer 

och medarbetare samt har ett finanspolitiskt ansvar över samtliga enheter. Ovanför denna 

finns det en chef för hela socialtjänsten. På grund utav kommunstorlek och graden av 

specialisering i kommunen använder man sig inte alltid utav alla dessa chefsnivåer. I en 

mindre kommun kan t.ex. det enbart finnas en chef vars uppdrag är att ansvara för alla dessa 

tre nivåers arbetsuppgifter medan det i en större kommun finns chefer i alla tre leden (Shanks, 

Lundström & Bergmarks, 2014, s. 438).  

 

I denna studie har vi valt att likställa dessa chefsnivåer till en mellanchef. Detta med tanke på 

att mellanchefer ofta kännetecknas av att de har en mellanposition i organisationen med krav 

på sig både uppifrån och nedifrån vilket vi anser att de chefsnivåer som nämns ovan har 

(Larsson, 2008, s. 14-15). Vi har i denna studie valt att fokusera på mellanchefer med 

myndighetsutövning i socialtjänsten och kommer fortsättningsvis att använda oss av 

begreppet mellanchef i studien när vi syftar på dessa.  
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New Public Management 

Under 1980-talet skedde en förändring inom offentlig sektor i flertalet länder, däribland 

Sverige. Denna rörelse kom att kallas New Public Management (NPM) och har haft stor 

påverkan på dagens organisering av omsorgs- och välfärdstjänster (Hood, 1995, s.93). NPM 

fokuserar på organiseringen och tillhandahållandet av offentliga välfärdstjänster och 

introducerade idén om den fria marknaden till det sociala arbetets tjänster samt ett fokus på 

ekonomisk effektivitet och målstyrda resultat (Healy, 2014, s.48-49).  

 

Regnö (2013, s.103) beskriver hur den organisationsförändring som skedde med 

industrisektorn som förebild avsåg att leda till en effektivisering av verksamheten med målet 

att minska de ekonomiska resurserna för den offentliga sektorn. Detta medförde en 

marknadsekonomisk grundtanke och ledde till införandet av marknadsmodeller inom 

offentlig sektor som ex. beställar-utförarmodellen. Omorganisering har utöver detta inneburit 

att cheferna fått allt mer ansvar för verksamhetens resultat samtidigt som det minskat deras 

handlingsutrymme beträffande strategiska beslut. Till följd av detta har även kraven på 

dokumentation ökat samtidigt som det skett en minskning av administrativa stödfunktioner. 

Regnö (2013, s.104) argumenterar för att detta lett till högre arbetsbelastning för de anställda, 

förlorad kompetens och mindre tid och resurser för utvecklingsarbete, handledning, 

utbildning och personalvård. Cheferna har hamnat i en klämd position där de ska möta 

förväntningar och krav från såväl personal som överordnade chefer och politiker.  

 

Ledarskap och chefskap 

Det finns olika uppfattningar om hur man ska skilja på begreppen chefskap och ledarskap och 

vad de egentligen står för. Sveningsson & Alvesson (2016, s. 31-33) beskriver chefskapet 

som en roll som agerar under stabila och förutsägbara förhållanden med ett traditionellt, 

administrativt planerings- och budgetarbete. Ledarskapet beskrivs snarare handla om att 

genom inspirerande kommunikation och agerande etablera och bestämma den övergripande 

orienteringen på arbetsplatsen. En del författare menar att ledarskapet i själva verket är en av 

arbetsuppgifterna inom ramen för chefskap. De menar då att chefskapet är kopplat till 

planering, organisering, övervakning och kontroll medan ledarskapet är den del som 

fokuserar på tankar, känslor och åsikter hos anställda och hur dessa kan kopplas till deras 
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upplevda arbetsmiljö, avdelning och arbetsuppgifter (Sveningsson & Alvesson, 2016, s. 

31-33).  

 

Ett tydligt ställningstagande till skillnaden mellan chefskap och ledarskap saknas i den 

tidigare forskningen inom fältet där i princip allt benämns som ledarskap. Detta gör det svårt 

att skilja ut vilka perspektiv som är vanligast inom forskning samt hur vi ska ta ställning till 

dem. Vår ståndpunkt är att ledarskap och chefskap är två komponenter en chef måste 

behärska i sitt arbete. I denna studie har vi emellertid valt att främst fokusera på chefskapet, 

då vårt fokus ligger på arbetsvillkor och inte på relationen mellan chef och kollegor i annan 

bemärkelse än socialt stöd. Studien har även avgränsat sig till att fokusera på chefer och inte 

ledare generellt i socialtjänsten. Då ledarskap och chefskap är tätt förbundna och påverkar 

varandra kommer ingetdera dock uteslutas helt.  
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2. Forskningsöversikt 

I denna forskningsöversikt har fokus lagts på arbetsvillkor samt arbetsbelastning och socialt 

stöd för chefer i socialtjänsten. Forskning beträffande socialt stöd och arbetsbelastning kring 

chefer är begränsad vilket gör att vi även har tagit med forskning gällande socialsekreterare. 

Sammantaget består detta kapitel av totalt 21 studier, 3 st. är avhandlingar och 18 st. är 

artiklar. Fem studier fokuserar på NPM:s inverkan på chefers arbetsvillkor och fjorton studier 

berör socialt stöd bland chefer och socialarbetare inom socialtjänsten. 

 

2.1 Sökprocess 

Vi har sökt källor med hjälp av Stockholm Universitets sökmotor samt Google scholar och 

Scopus. Vi har använt sökorden: managers, middle managers, top managers, första linjens 

chefer, social services managers, leadership, managerialism, social work, social services, 

social workers, social service organisations, organisation, organisational conditions, 

professional practice, social support, supervisor support, job strain, working conditions, work 

conditions, employees workload, job conditions, burnout, intention to leave, sense of 

belonging, socialtjänsten, äldre- och handikappomsorgen, vård och omsorg samt 

mellanchefer i olika kombinationer. Vi har valt att avgränsa sökningen vid år 1980 då NPM 

inträdde internationellt vid den här tidpunkten vilket har fått en stor påverkan på det sociala 

arbetet. Vi har enbart använt oss utav artiklar som är referentgranskade. Ytterligare en del 

utav sökprocessen har bestått utav att hitta relevanta artiklar i tidigare forsknings 

referenslistor. 

 

2.2 Kunskapsområdet  

Arbetsvillkor för chefer i socialtjänsten 

Den internationella forskningen har lagt mycket fokus på NPM:s påverkan på strukturella 

förhållanden i socialtjänsten och på den förändrade situationen för socialarbetare medan få 

studier har fokuserat på förändringarna detta har inneburit för chefer (Shanks, 2016, s.22). I 

några av de studier som de facto fokuserat på chefer observerades ett ökat administrations- 
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och budgetansvar samt ökade krav på ett prestationsbaserat chefskap och att detta kunde ha 

samband med hög arbetsbelastning och mindre tid för att fullfölja ledarskapsambitioner. 

Dessa förändringar har lett till att chefer som identifierar sig själva som människoorienterade 

chefer med fokus på ledarskapet känner sig tvingade att anamma den prestationsorienterade 

sidan av chefskapet för att klara av sitt arbete (Shanks, Lundström & Wiklund, 2015; 

Elofsson, Lundström & Shanks, 2016; Shanks, 2016).  

 

Chefer uppfattar även att det finns en bristande överensstämmelse mellan NPM:s ideal och 

den politiskt styrda människobehandlande organisationen IFO och att detta påverkar 

chefskapets förutsättningar då detta lett till att villkor och ideal förändrats. Cheferna 

uppvisade trots detta en företrädelsevis tydligt bestående professionell identitet liksom en 

fortsatt professionell regim inom IFO (Shanks, 2016). En studie gjord på mellanchefer i 

Sveriges och Storbritanniens socialtjänst visar tvärt emot tidigare studier att chefer är trygga 

med att hantera budgetfrågor och att de tycker om det (Berg, Barry & Chandler, 2008). Detta 

är ett intressant bidrag till en annars relativt negativ bild av NPM:s påverkan på chefers 

arbete. 

 

En studie gjord på första linjens chefer i socialtjänsten i Sverige visar att chefer upplever att 

olika organisatoriska hinder hindrade dem från att utföra det ledarskap de strävar efter. Dessa 

hinder var bl.a. toppstyrning, ständiga omorganiseringar, finansiell belastning pga. t.ex. 

budgetnedskärningar, distans till anställda, administrativa uppgifter, begränsat inflytande, 

inget stöd och hjälp från chefer, samt hög arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning berörde för 

mycket att göra, spridda arbetsuppgifter och ansvar för många klienter (Tafvelin, Isaksson & 

Westerberg, 2018). 

 

Socialt stöd och arbetsbelastning 

Ett annat område vi valt att fokusera på i denna forskningsöversikt är chefernas upplevelser 

av socialt stöd och arbetsbelastning. Forskning från Sverige om chefers upplevelser av 

arbetsbelastning är begränsad då de flesta studierna berör socialsekreterarnas höga 

arbetsbelastning och att denna tillsammans med komplexiteten i arbetet och kvaliteten från 

förvaltningen är ovanligt krävande jämfört med andra offentliga verksamheter (Tham & 

10 



Hellström och Ivarsson 
Kandidatuppsats, 15 hp 

VT 2019 
Meagher, 2009). En studie har bland annat visat att socialsekreterare använder sig av negativa 

kompensatoriska strategier för att hantera sin stress vilket leder till mer utmattning. Ett 

samband mellan arbetsrelaterad stress och sömnsvårigheter har även kunnat urskiljas i denna 

studie (Astvik & Melin, 2012). Det har även visat sig att allt fler socialsekreterare funderar på 

att lämna arbetsplatsen pga. försämrade arbetsförhållanden och organisationskultur i och med 

högre krav, ökade rollkonflikter, mindre klientkontakt, övertidsarbete, försämrad psykisk 

hälsa och mindre möjlighet att påverka viktiga beslut (Tham, 2018; Tham, 2007).  

 

Internationella studier visar även på att socialt stöd på arbetsplatsen är nödvändigt för att 

förhindra att socialarbetare byter jobb samt blir utbrända (Kim & Stoner, 2008; Nissly, Barak 

& Levin, 2005; Koeske & Koeske, 1989). En australiensk studie menar dock att det råder 

delade meningar om socialt stöd har en modererande effekt på upplevd stressnivå då det inte 

finns någon enhetlig bild av vad socialt stöd innefattar (Kalliath, Kalliath & Chan, 2015). 

Bland socialsekreterarna i Storbritannien har högre kontroll och lägre stressnivå på 

arbetsplatsen visat sig bidra till mer engagemang på arbetsplatsen (Mclean & Andrew, 1999).  

Astvik, Welander & Isakssons studie (2017) visar att socialsekreterare i Sverige har 

signifikant högre arbetsbelastning, högre kvantitativa krav samt mer kollegialt stöd än chefer 

i socialtjänsten samt att de i högre grad än chefer har intentioner att säga upp sig pga. 

arbetskrav. Welander, Astvik & Hellgrens studie (2017) visar även att socialsekreterare 

upplever en signifikant högre grad av stressymptom och bristande återhämtningar samt lägre 

arbetstrivsel än chefer i socialtjänsten.  

 

Beträffande chefer i socialtjänsten i Sverige har en studie även kunnat visa att kvinnliga 

chefer upplever mer stressymptom och har mer problem med återhämtning än manliga chefer 

samt att längre tjänstetid har samband med mindre stressymptom. Kollegialt stöd och 

öppenhet i organisationen hade även samband med minskade upplevda stressymptom och 

bättre återhämtning hos både socialsekreterare och chefer. Chefers arbetstrivsel kunde även 

påvisas ha ett negativt samband med motstridiga krav från arbetet (Welander, Astvik & 

Hellgren, 2017).  

 

Studier om socialt stöd beträffande chefer från Sverige visar att de chefer som upplever extra 

hög arbetsbelastning har arbetet kort tid som chef, har mindre stöd från sina närmaste 
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överordnade chefer och att de framförallt söker arbetsrelaterat stöd från arbetsplatsen då det 

finns en rädsla för att stöd kring privata ämnen ska påverka överordnade chefers syn på deras 

kompetens (Elofsson, Lundström & Shanks, 2016; Lundqvist, Eriksson & Ekberg, 2018). 

Socialt stöd, god ledarskapsstruktur och gemensamma värderingar inom organisationen har 

även visar sig bidra till en större känsla av tillhörighet för chefer i hälso- och socialvården i 

Finland. Medan problem på organisationsnivå och negativ arbetsatmosfär får cheferna att 

känna mindre tillhörighet på arbetsplatsen (Lampinen, Konu, Kettunen & Suutala, 2018). En 

annan studie gjord på chefer i privat och offentlig verksamhet i Österrike och Schweiz visade 

på att socialt stöd även hade koppling med upplevd god hälsa hos chefer. Hög arbetsstyrning 

och högt socialt stöd tycktes verka skyddande mot negativa hälsoeffekter av höga arbetskrav 

(Gardinger et al, 2010). 

 

2.3 Sammanfattning och diskussion kring forskningsfältet  

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning som berör chefskap i socialt arbete är ett eftersatt 

område och att det gjorts få empiriska studier om det (Shanks, 2016). Detta gäller särskilt 

chefskap i socialtjänsten som fått ytterst lite uppmärksamhet. I den svenska forskning som 

har gjorts kring chefskap är det IFO-enheten som fått stå i fokus. Därför kommer vi i vår 

studie att positionera oss inom offentlig verksamhet och undersöka arbetsmiljön för 

mellanchefer som har hand om myndighetsutövning i socialtjänsten i stort. Den ringa 

forskning som har gjorts gällande chefer i socialt arbete i offentlig regi har berört 

arbetsbelastning, socialt stöd och utbildning. Den har även berört NPM:s påverkan på det 

sociala arbetets organisation och hur detta förändrar chefernas arbete i form av ökat budget- 

och administrativt ansvar samt mindre tid till ledarskap. Generellt kan även sägas att det 

mesta av forskningen som berör arbetsmiljön i socialtjänsten har fokus på socialsekreterarnas 

erfarenheter. Därför vill vi i denna studie ge chefer och framför allt mellanchefer, som sitter i 

en extraordinär mellanposition i organisationen, fullt fokus.  

 

Den kritik som brukar framhållas mot forskningsfältet är just bristen på fokus på ledarskap 

inom socialt arbete. Intresset för management och ledarskapsforskning har på senare år ökat 

men det har inte nått det sociala arbetet och i synnerhet inte den offentliga verksamheten 

(Larsson, 2008). Annan kritik mot forskningsfältet är att man i arbetsmiljöfrågor lagt mycket 
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fokus på socialsekreterare. Dessa resultat kan i viss mån hjälpa oss att förstå resultaten i vår 

studie då socialsekreterarna trots allt arbetar inom samma organisation, har samma 

grundutbildning och arbetar i socialtjänsten med socialt arbete, precis som cheferna. 

Samtidigt finns det stora skillnader mellan att vara chef och vara socialsekreterare gällande 

ansvar och arbetsuppgifter vilket är en nackdel med det tidigare fokuset. Andra nackdelar 

med det tidigare forskningsfältet är att det fokuserar mycket på NPM:s påverkan på det 

sociala arbetets organisering och det blygsamma fokuset på mellanchefer. Detta kan vara 

problematiskt då det saknas studier att jämföra resultaten med vilket kan påverka denna 

studies trovärdighet. Slutligen kan sägas att vi anser att det finns en forskningslucka gällande 

arbetsmiljön för mellanchefer i socialtjänstens vilken vi har för avsikt att försöka fylla. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi valde att göra en extensiv bred kvantitativ studie då vår forskningsfråga avser att 

undersöka hur mellanchefer i socialtjänsten upplever sin arbetsmiljö. Denna forskningsdesign 

möjliggjorde även en beskrivning av problemets omfattning, utbredning och frekvens samt 

ökade möjligheten för att hitta resultat som går att generalisera till populationen (Jacobsen, 

2012, s.70-71). Vi använde oss utav ett deduktivt angreppssätt då uppsatsidén grundades på 

hypotesen att chefer i socialtjänsten har hög arbetsbelastning och relativt lite socialt stöd på 

arbetsplatsen (Grey, Williamson, Karp & Dalphin, 2007, s. 23). Denna hypotes hade vi för 

avsikt att studera närmare och undersöka om den stämde.  

 

Grey et al. (2007, s. 42-43) beskriver vidare hur valet av forskningsansats avgörs av flera 

faktorer. De flesta fenomen går att undersöka med både en kvantitativ och en kvalitativ ansats 

beroende på vilken typ av forskningsfråga som valts. I den här studien valdes en kvantitativ 

metod då avsikten var att undersöka sambanden mellan arbetsbelastning, socialt stöd, krav 

och kontroll. Detta gjorde att vår forskningsfråga var mer anpassad för en kvantitativ metod 

än en kvalitativ.  

 

3.2 Enkät 

Jacobsen (2012, s. 186-187) beskriver att när man ska göra en enkät behöver man först 

operationalisera abstrakta och teoretiska begrepp så att dessa blir mätbara. De teoretiska 

begrepp vi har använt oss av är socialt stöd, krav och kontroll. Dessa operationaliserades och 

konkretiserades genom att vi lånade frågor från tidigare studier som använt sig utav Karaseks 

modell (Jacobsen, 2012, s. 188). Enligt Jacobsens (2012, s. 202) rekommendationer testade vi 

enkäten på bekanta innan vi skickade ut den till respondenterna. Detta för att säkerställa 

kvalitén och uppmärksamma misstag i ett tidigt skede samt för att förhindra att påverka 

studien negativt. 
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Utformandet av enkäten gjordes med hjälp av frågeformuläret QPS Nordic. Frågeformuläret 

QPS Nordic är framtaget av Nordiska Ministerrådet, bestående av fyra nordiska länders 

arbetsmiljöforskare/arbetsmiljöinstitut, och är utformat efter Karaseks modell. Formuläret 

innehåller frågor kring psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och är tänkt att 

användas i forskningsändamål och vid arbetsplatsinterventioner. Modellen kan dock behöva 

kompletteras med andra instrument eller metoder beroende på arbetsplats (Dallner et al., 

2000, s-1-2). I vår studie gjordes en komplettering av frågor gällande arbetsbelastning, 

arbetsfördelning, hälsa och återhämtning för att skapa en bredare förståelse för chefers 

arbetsförhållanden. 

 

Slutligen tog vi inspiration från bakgrundsfrågorna i Pia Thams arbetsmiljöenkäter samt 

Emelie Shanks avhandling i utformandet av de inledande bakgrundsfrågorna. Vi var även i 

kontakt med biträdande enhetschefen på fackföreningen akademikerförbundet SSR och 

inkluderade frågor som förbundet noterat varit intressanta i tidigare medlemsundersökningar. 

Detta för att säkerställa givande material till vår analys. SSR:s frågor återfinns under rubriken 

hälsa och återhämtning i vår enkät. Vid skapandet av enkäten använde vi oss utav 

programmet Survey and report som vi hade licensierad tillgång till genom Stockholms 

universitet. Programmet skapade en webbenkät som skickades till populationen. Enkäten var 

2-3 sidor och beräknades ta ungefär 5-10 minuter att besvara.  

 

3.3 Population och urval  

Vår teoretiska population var mellanchefer med ansvar för myndighetsutövning i 

socialtjänsten i Sverige och vårt urval var mellanchefer i socialtjänsten som är medlemmar i 

fackföreningen akademikerförbundet SSR. SSR är ett fackförbund som har ca 72 000 

medlemmar i flera olika sektorer som t.ex. ekonomi, beteendevetenskap och socialt arbete 

(SSR, u.å.). Enligt Arvid Wikman, biträdande enhetschef på SRR, är ca 5 000 chefer inom 

socialt arbete registrerade hos SSR och av dessa är 3 153 mellanchefer i socialtjänstens del 

för myndighetsutövning vilket innefattar individ och familjeomsorgen, äldre- och 
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funktionshindrade enheten (personlig kommunikation, 27 mars, 2019). Enkäten skickades ut 

till alla dessa 3 153 mellanchefer. 

 

Att vi skickade ut till ett så pass stort urval beror på att SSR haft en relativt låg svarsfrekvens 

på sina tidigare medlemsundersökningar. Enligt Arvid Wikman var svarsfrekvensen cirka 18 

procent i fackförbundets senaste studie utförd 2019 (personlig kommunikation, 3 mars, 

2019). En svarsfrekvens på minst 50 procent anses tillfredsställande ur forskningssynpunkt 

vilket vi tyvärr inte kunnat tillfredsställa i denna studie. Vi försökte att minska bortfallet 

genom att ha enkäten tillgänglig via länk under en längre period och skickade ut påminnelser 

till respondenterna (Jacobsen, 2012, s. 231-233). Efter att enkäten legat ute mellan 

2019-04-03 - 2019-04-25 med ett påminnelsemejl hade vi fått in 522 stycken svar, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 17 procent. 48 stycken av dessa gallrades bort då de hade 

arbetstiteln högsta chef eller hade svarat att de inte var chef i socialtjänsten för närvarande. 

Detta ledde till 475 stycken användbara svar. 

 

För att undersöka om den grupp som besvarat studien (475) var representativa mot SSR:s 

register av mellanchefer (3 153) skrev vi på ett sekretessavtal gentemot SSR då utlämnande 

av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen GDPR. Efter att ha skrivit på detta 

avtalet fick vi tillgång till en krypterad fil med tillhörande kod där vi kunde utläsa bl.a. 

ålders- och könsfördelningen i SSR:s register. I denna fil kunde vi utläsa att SSR:s register av 

mellanchefer i socialtjänsten bestod av 15 procent män och 84 procent kvinnor. 2 procent av 

dessa var mellan 20-29 år, 23 procent av dessa var mellan 30-39 år, 32 procent var mellan 

40-49 år, 29 procent var mellan 50-59 år, 12 procent var mellan 60-67 och 0,2 procent av 

mellancheferna i socialtjänsten som var registrerade hos SSR var 68 år eller äldre. Detta 

innebär att den grupp som besvarade denna enkät speglar gruppen chefer som är medlemmar 

i SSR beträffande andel män och kvinnor samt ålder på ett mycket bra sätt (se avsnitt 5.1). 

Detta innebär att vi trots den låga svarsfrekvensen kunde säga något om populationen som 

helhet, även om det är svårt att veta om ett systematiskt bortfall av någon annan viktig grupp 

skett, uteslutande ålder och kön (Jacobsen, 2012, s. 220).  
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3.4 Databearbetning 

Empirin bearbetades och analyserades med hjälp av det standardstatistiska programmet 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 25. Efter att empirin matats in i SPSS 

togs beskrivande statistik fram med hjälp av frekvenstabeller för att få en översikt av 

respondenterna samt beräkna svaren på de enskilda frågorna (Grey et al., 2007, s. 121). Vi 

sammanfogade de fem svarsalternativen till tre svarskategorier genom att sammanfoga 

svarsalternativet “mycket sällan eller aldrig” med “ganska sällan” vilket fick motsvara låga 

krav/kontroll. Vi sammanfogade även svarsalternativen “ganska ofta” med “mycket ofta eller 

alltid” vilket fick motsvara höga krav/kontroll. Svaret “ibland” fick stå för sig själv. Detta 

gjordes för att göra empirin mer lätthanterlig och kunna tolka och beräkna den procentuella 

fördelningen av gruppens svar på ett enklare sätt (Dallner et al., 2000, s. 14).  

 

Klusteranalys 

Efter detta gjordes en two-step klusteranalys. Denna typ av analys användes för att identifiera 

undergrupper i empirin utifrån hur respondenterna hade svarat på frågorna om krav och 

kontroll. Ambitionen var att urskilja grupper som var så internt lika som möjligt och som 

skiljde sig tydligt från andra grupper (Norusis, 2011, s. 380). Vi valde denna metod för att 

undersöka om de grupper som Karasek använder i sin modell gick att identifiera i vår empiri. 

Karaseks modell består av grupperna spänd arbetssituation, aktiv arbetssituation, passiv 

arbetssituation och avspänd arbetssituation. Dessa 4 grupper har olika kombinationer av krav 

och kontroll på arbetsplatsen (läs mer under avsnitt 4.1). 

 

De frågorna om krav och kontroll som infogades i klusteranalysen var omgjorda från fem 

svarsalternativen till två svarsalternativ, “ja” eller “nej”. Svarsalternativet “ibland” 

inkluderades i kategorin “ja” då vi ansåg att respondenterna som svarat detta någon gång 

upplevt t.ex. att arbeta i ett mycket högt tempo. Vid ett vidmakthållande av de ursprungliga 

svarsalternativen som t.ex. “ibland” eller “ganska ofta” hade det varit svårt att översätta 

resultaten till Karasek modell. Detta då modellen bygger på antingen höga eller låga krav 

eller hög eller låg kontroll, och inte något mitt emellan.  
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Nästa steg blev att välja ut vilka frågor gällande krav och kontroll som skulle inkluderas i 

analysen. Då ett inkluderande av alla frågor gällande krav och kontroll i klusteranalysen inte 

gav några kluster med bra kvalitet som kunde översättas till Karaseks modell valdes enbart 

några av dessa variablerna ut. De 4 variabler som inkluderades i analysen var “kräver ditt 

arbete komplicerade beslut “och “måste du arbeta i ett högt tempo” samt “kan du bestämma 

din arbetsmängd” och “kan du bestämma din arbetstakt”. Följande fyra variabler stack ut från 

de resterande pga. att en stor procentandel av urvalet hade svarat likartat på dem, vilket tyder 

på ett tydligt ställningstagande och liknande värderingar bland samtliga chefer i studien 

gällande dessa frågor. Klustrena som framkom i och med denna analys visade på god kvalitet 

vilket betyder att de är användbara och säger något om vår data. 

 

De variabler som valdes bort rörande krav ansåg vi inte spegla respondenternas arbetskrav då 

de fokuserade på positiva aspekter av arbetet t.ex. positiva utmaningar samt vilka kunskaper 

och färdigheter som är till nytta i arbetet. När det gäller frågorna som berör kontroll på 

arbetsplatsen var det flertalet frågor som liknade varandra t.ex. var frågorna gällande paus 

och arbetstakt likartade, liksom frågorna om arbetsmängd och om man kan styra hur arbetet 

ska utföras. Därav valdes enbart en av de likartade frågorna ut till analysen. Frågan “kan du 

bestämma din egen arbetstid (flextid)” som berör kontroll på arbetsplatsen gav mycket 

blandade svar samt bifogade kommentarer som angav att flertalet av respondenterna inte 

ansåg sig kunna besvara denna fråga. Detta gjorde att denna fråga inte togs med i 

klusteranalysen.  

 

I klusteranalysen identifierades fyra kluster varav två av dessa överensstämde med Karaseks 

modell, spänd- och aktiv arbetssituation. De två andra klustrena som gick att urskilja i 

analysen stämde inte överens med Karaseks modell, vi namngav dessa ansträngd- och 

intensiv arbetssituation. Den passiva- och avspända arbetssituationen från Karaseks modell 

kunde inte identifieras i klusteranalysen vilket kan bero på flertalet faktorer. Det kan bero på 

att mellanchefer i socialtjänsten inte har en sådana arbetssituationer eller på ett systematiskt 

bortfall i urvalet då de som har en passiv eller avspänd arbetssituation kan ha valt att inte 

svara på enkäten. Det kan även bero på utformningen av frågorna i enkäten alternativt valet 

av frågor som inkluderades i klusteranalysen.  
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Bivariata logistiska regressioner  

De kluster som hittades i klusteranalysen gjordes om till dikotoma variabler med 

benämningarna spänd-, aktiv-, intensiv- respektive ansträngd arbetssituation för att kunna 

användas i bivariata logistiska regressionsanalyser. Resterande variabler från enkäten gjordes 

även om till dikotoma variabler, med svarsalternativen ja och nej, för att kunna införas i 

regressionsanalysen. Vi fick vid utformandet av enkäten rådet av biträdande enhetschef på 

SSR, Arvid Wikman, att inte fråga cheferna om de arbetar övertid, då de flesta chefer har 

förhandlat bort detta i sina avtal vilket skulle leda till missvisande svar (personlig 

kommunikation 26 mars, 2019). Övertidsarbete var dock något vi var intresserade av att 

undersöka, därför gjordes variabeln om hur mycket cheferna arbetar i veckan sett till ett 

årssnitt om till en dikotom variabel som döptes till “övertid”, där alla som arbetar mer än 40 

timmar i veckan sett till ett årssnitt blev 1 och alla som arbetar 40 timmar eller mindre blev 0. 

 

De dikotoma variablerna av de fyra klustrena infogades sedan i bivariata logistiska 

regressionsanalyser. Detta gjordes för att undersöka om det gick att hitta några samband 

mellan variabler och identifiera utmärkande egenskaper för klustrena (Grey et al., 2007, 

s.121). I regressionsanalysen kontrollerades det för om klustrena hade några statistiskt 

signifikanta samband mot bakgrundsvariablerna samt variablerna gällande hälsa och 

återhämtning. Efter detta gjordes en multivariat regressionsanalys på den spända 

arbetssituationen då denna gav uttryck för mest hälsofarliga samband. Samtliga variabler som 

gett signifikanta samband med den spända gruppen inkluderades i den multivariata 

regressionen förutom de som handlade om arbetsfördelning då dessa svar var svåra att 

analysera och egentligen inte sa så mycket om arbetssituationen i stort.  

 

Avslutningsvis var målet att identifiera den ISO-spända arbetssituationen (se avsnitt 5.6). 

Detta gjordes genom att manuellt skapa en ny variabel där respondenter med spänd 

arbetssituation som angett att de inte har socialt stöd från chefer eller kollegor inkluderades. 

Bland de 125 mellanchefer som kunde återfinnas i den spända arbetssituation undersöktes 

vilka som svarat att de inte har socialt stöd från varken chefer eller kollegor på de fem 

variablerna: stöd och hjälp från närmaste chef, närmaste chefs villighet att lyssna på 

arbetsrelaterade problem, uppskattning från närmaste chef, kollegors villighet att lyssna på 
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problem samt stöd och hjälp från kollegor. Dessa fördes sedan in i den nya dikotoma 

variabeln ISO-spänd där alla spända som inte hade socialt stöd blev = 1 och de spända som 

hade socialt stöd blev = 0. Efter att ha skapat denna variabel kunde vi utläsa hur många 

respondenter i vårt urval som var spända men inte hade socialt stöd och därmed var 

ISO-spända enligt Karaseks modell. I detta skede valde vi även att skapa en dikotom variabel 

som var spänd och hade socialt stöd från kollegor men inte från chefer. Denna skapades på 

samma sätt som den ISO-spända. Alla spända som inte hade socialt stöd från chefer blev = 1 

och de spända som hade socialt stöd från chefer blev = 0. Denna variabel döptes till Semi 

ISO-spänd och skapades då vi märkt att respondenterna i den spända gruppen oftare uppgett 

att de hade socialt stöd från kollegor än från chefer.  

 

Utifrån frekvensfördelningen på den ISO-spända variabeln och den Semi ISO-spända 

variabeln skapades slutligen ett cirkeldiagram över den spända gruppens sociala stöd. 

Diagrammet fick innehålla tre delar: en del med den spända gruppen som hade socialt stöd 

från både kollegor och chefer, en del med den spända gruppen som hade socialt stöd från 

kollegor men inte från chefer (Semi ISO-spända) samt en del som var spända men som inte 

hade socialt stöd från kollegor eller chefer (ISO-spända). Cirkeldiagrammet skapades för att 

få en överblick över andelen ISO-spända i urvalet.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har hänsyn tagits till samtyckeskravet. Vi skickade med ett försättsblad till 

enkäten där vi informerade respondenterna om att deltagandet i studien är frivilligt samt att 

de när som helst kan dra tillbaka sitt deltagande. Försättsbladet möjliggjorde även för 

respondenterna att bedöma fördelarna och nackdelarna med deltagandet i studien (Jacobsen, 

2012, s. 32-33). Detta beskriver även Rogers (2012, s. 871) vara av vikt då forskaren annars 

kan använda sin maktposition genom att få respondenterna att medverka i studien utan att ge 

tillräckligt med information om studien. Sedan har vi även beaktat informationskravet genom 

att försättsbladet innehöll information kring studiens syfte och hur resultatet kommer att 

användas (Jacobsen, 2012, s. 33).  
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Det tredje etiska kravet är konfidentialitetskravet. Respondenternas anonymitet och 

konfidentialitet försäkrades i vår studie då vi ej hade direktkontakt med respondenterna pga. 

att enkäten skickades ut med hjälp av SSR. Respondenternas svar var anonyma och urvalet 

var dessutom tillräckligt stort för att vi som forskare inte skulle behöva anonymisera empirin. 

Vi fick ta del av personuppgifter kring den totala grupp enkäten skickades till via SSR för att 

få kunskap om gruppen som helhet, vi skrev därför på ett avtal där vi intygar att dessa 

uppgifter kommer att förbli konfidentiella. Slutligen har hänsyn tagits till nyttjandekravet 

(Jacobsen, 2012, s. 38-39) samt Rogers tankar om att forskaren har makt i att bestämma vems 

historia som är värd att höras (2012, s. 872). Vår studies nytta styrks i och med att SSR visat 

intresse för att använda sig av resultatet senare. Detta kan tänkas resultera i att chefer i 

framtiden kan bli hjälpa av vår studie om den skulle belysa aspekter som tidigare inte blivit 

synliggjorda och förhoppningsvis möjliggöra bättre arbetsförhållanden för en grupp som fått 

begränsat med uppmärksamhet tidigare i forskning. Vi anser inte att det föreligger någon risk 

för att respondenterna ska ta skada av studiens genomförande. 

 

3.6 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

Validitet berör en studies relevans och giltighet vilket kan delas upp i två delar: intern 

validitet och extern validitet. Den interna validiteten handlar om att studien mäter det den 

säger sig mäta (Jacobsen, 2012, s. 21). Kopplat till vår studie kan man då ställa sig frågan om 

våra enkätfrågor de facto mäter mellanchefers arbetsmiljö. För att styrka vår validitet använde 

vi oss utav en välkänd modell för studier av arbetsmiljö, Karaseks modell, och de färdiga 

frågor som enligt denna modell mäter arbetsmiljön. Validiteten kan även påverkas av valet av 

studiedesign, det är viktigt att fråga sig om studiedesignen är lämplig för att belysa det som 

ska undersökas (Jacobsen, 2012, s. 59). Kvantitativa studier är ofta kopplade till en vilja att 

beskriva hur vanligt respektive ovanligt ett problem är. Vilket även vi är intresserade av att 

undersöka, då vi är intresserade av hur mellanchefer i socialtjänsten upplever sin arbetsmiljö 

(Jacobsen, 2012, s. 70). 
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Extern validitet berör huruvida resultaten för studien är giltiga i andra sammanhang utanför 

det avgränsade studerade området, något som även benämns som generaliserbarhet. Kopplat 

till vår studie skulle man kunna fråga sig om resultatet skulle kunna gälla mellanchefer i 

socialtjänsten som inte svarat eller inte blivit tillfrågade i vår studie då de inte är registrerade i 

SSR eller mellanchefer i socialtjänsten i andra länder. För att en sådan jämförelse ska bli 

möjlig måste det som studeras vara representativt för det sammanhang det överförs till 

(Jacobsen, 2012, s. 21). Då Karaseks modell använts i studier av arbetsmiljö inom andra 

verksamheter skulle en sådan jämförelse vara möjlig. Något som även är värt att nämna i det 

här sammanhanget är att den grupp som besvarat vår studie representerar ålder- och 

könsfördelningen i det totala urvalet som enkäten skickades ut till. Detta gör att vi kan 

generalisera resultaten. 

 

Reliabilitet berör studiens pålitlighet och trovärdighet och menar då att om en annan forskare 

genomför samma studie med samma datainsamling och mätinstrument ska denne få samma 

resultat (Jacobsen, 2012, s. 21). I vårt fall handlade det om att kontrollera att 

undersökningsdesignen inte påverkar resultatet och undvika olika felkällor som exempelvis 

utformningen av enkäten eller att man i analysen av empirin använder sig av fel statistik 

(Jacobsen, 2012, s. 268-271). Risken för att vi använt fel statistik eller läst statistiken fel 

minimerades med hjälp att vi var pålästa kring databearbetning. En felaktig analys är svår att 

kontrollera i förväg men vi har varit noggranna och transparenta genom hela processen för att 

se till att reliabiliteten inte ska påverkas. Att inskrivningen av empirin skulle bli fel är 

minimal då vi själva inte lagt in resultaten i SPSS utan de fördes över direkt från enkäterna 

med hjälp av programmet Survey and report. Ledande frågor i enkäten skulle kunna vara ett 

exempel på hur enkäten skulle resultera i missvisande svar. Detta har motverkas genom en 

noggrant utformad enkät som även testats innan användning.   
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4. Teori 

4.1 Karaseks krav- och kontrollmodell 

Karaseks (1979) krav-, kontroll- och stödmodell är en av de mest använda teoretiska 

modellerna de senaste tio åren inom psykosocial arbetsmiljöforskning och har de senaste åren 

utvecklats med hjälp utav Töres Theorell och Jeff Johnson. Modellen utgår från att effekterna 

av de anställdas psykiska krav påverkas av hur mycket kontroll de upplever, alltså hur 

mycket handlingsutrymme de har samt hur mycket stöd man kan få på arbetsplatsen 

(Stressforskningsinstitutet, u.å., s. 2). Modellen utgår från tre dimensioner: psykiska krav 

(mängd arbetsuppgifter som ska utföras under en viss tid), kontroll (beslutsutrymme) och 

socialt stöd från chefer och andra anställda (Karasek & Theorell, 1990, s. 31).  

 

Jeding et al. (1999, s. 38) beskriver hur de psykiska kraven kan delas in i kvalitativa och 

kvantitativa arbetskrav. Kvalitativa arbetskrav utgörs t.ex. av koncentration och rollkonflikter 

medan kvantitativa arbetskrav tex. består av deadlines och hur många saker du producerar per 

timme. Det är av vikt att kraven är rimliga utefter de resurser som finns, då kan de till och 

med vara stimulerande. Tidigare forskning har dock visat att för höga psykologiska krav 

generellt har en negativ inverkan på hälsan. På senare år har det emellertid höjts röster 

angående att begreppet psykiska krav bör utvecklas och att tidigare forsknings resultat därav 

är svårtolkade (Jeding et al., 1999, s.38). Kontrollen bestäms dels av deltagande i 

beslutsfattande och uppgiftskontroll, det vill säga vilka arbetsuppgifter som ska utföras och 

när och hur dessa ska göras. Kontrollen bestäms även utifrån den anställdes kompetens att 

utöva kontroll i arbetssituationen, vilket benämns som utrymmet för skicklighet eller 

intellektuell aktivitet, alt. färdighetskontroll (Theorell, 2003, s. 31-32). Därnäst kategoriserar 

Jeding et al. (1999, s. 44) socialt stöd som det stöd individen upplever från omgivningen, i 

det här fallet på arbetsplatsen från exempelvis arbetskamrater och överordnade chefer. Detta 

kan bland annat vara emotionellt stöd, t.ex. att någon lyssnar på dina problem, eller 

instrumentellt stöd,  t.ex. hjälp med arbetsuppgifter om du ligger efter. Personer som känner 

socialt stöd på arbetsplatsen har uppvisat färre stressymptom än de som uppger avsaknad av 

socialt stöd.  
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Avslutningsvis redogör Theorell (2003, s. 34-35) för fyra grupper av arbetssituationer som 

utformats efter olika kombinationer av krav och kontroll: avspänd-, aktiv-, passiv- och spänd 

arbetssituation. Dessa arbetssituationer kan i sin tur säga något om hur hälsosamt arbetet är. 

Theorell beskriver vidare att om arbetssituationen innefattar låga krav och låg kontroll 

benämns den som passiv medan kombinationen av höga krav och hög kontroll benämns som 

aktiv. En aktiv arbetssituation anses vara en av de mest gynnsamma men den kan även vara 

skadlig. Den avspända arbetssituationen karakteriseras av låga krav och hög kontroll vilket 

medför minst skadliga långtidseffekter för hälsan av de fyra grupperna. Den spända 

arbetssituationen anses vara den mest skadliga arbetssituationen och utgörs av en 

kombination av höga krav och låg kontroll. Kombineras detta dessutom med en avsaknad av 

stöd kan arbetssituationen beskrivas som ISO-spänd vilket kan vara extra skadlig för hälsan 

(Stressforskningsinstitutet, u.å., s.3). Bilden nedan illustrerar Karaseks arbetssituationer 

närmre.  

 

Figur 1. Karasek och Theorells krav- kontroll och stödmodell (Karasek & Theorell, 1990, s. 32).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att modellen visar att individen klarar högt ställda krav om 

denne har kontroll över situationen och får det stöd som denne behöver. Omvänt blir 

individen stressad om till synes lågt ställda krav kombineras med låg kontroll över 

situationen och obefintligt socialt stöd. Modellen kan därav användas i vår studie för att 

fördjupa kunskapen kring hur krav, kontroll och socialt stöd hör ihop med hög 

arbetsbelastning. 

24 



Hellström och Ivarsson 
Kandidatuppsats, 15 hp 

VT 2019 

4.2 Koppling mellan teori och empiri 

Karaseks modell har hjälpt oss att operationalisera begreppet arbetsmiljö då denna modell 

används i en mängd forskning som berör anställdas arbetsförhållanden i olika sektorer 

beträffande krav, kontroll och socialt stöd. Modellen syftar till att förklara vad som påverkar 

känslan av stress på arbetet (Prevent, 2015). Karaseks modell bygger på hypotesen att socialt 

stöd är en mildrande faktor vid hög arbetsbelastning samt att höga krav och låg kontroll 

skapar en ohälsosam arbetssituation för anställda (Karasek & Theorell, 1990, s. 242). 

Modellen är välkänd i forskning inom fältet och kommer underlätta för oss i skapandet av en 

bra enkät samt underlätta analyser och jämförelser med andra studier inom ämnet. 

 

Kritik som har riktats mot modellen är att fokuset på socialt stöd osynliggör andra faktorers 

inverkan på arbetsbelastningen. En studie visar även på att Karaseks modell inte är korrekt 

utformad för att mäta ett fält som socialt arbete då den utesluter klientrelationen som en 

betydande faktor och därför måste kompletteras för att bli heltäckande inom detta fält 

(Söderfält et al, 1996). Dock argumenterar vi för att chefernas huvudsakliga fokus av 

arbetsuppgifterna inte främst läggs på klientmöten och att denna faktor därför inte blir 

avgörande för vår studie. Vi har även tagit ställning till att modellen är utformad innan 

NPM:s intåg vilket kan vara problematiskt då bland annat de nya organisatoriska 

förutsättningarna förändrat chefskapet, som det redogjorts för tidigare i denna studie. Efter att 

ha tagit del av forskningsfältet, där vi observerat att Karaseks modell alltjämt används i 

arbetsmiljöforskning, anser vi dock att modellen fortfarande går att tillämpa på dagens 

samhälle.   
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5. Resultat 

5.1 Beskrivning av urvalet 

Till att börja med gjordes en översikt över gruppens egenskaper och arbetsförutsättningar för 

att få en bild av respondenterna som besvarat enkäten, dessa presenteras i tabell 1. Tabellen 

visar att majoriteten av deltagarna i studien är heltidsarbetande kvinnor mellan 30-59 år. Att 

en så stor del av respondenterna är kvinnor är inget förvånande resultat då den offentliga 

sektorn är en kvinnodominerad verksamhet (Regnö, 2015, s. 126). Sett till SSR:s register 

över samtliga mellanchefer i Sveriges socialtjänst (som är medlemmar i SSR) är 16 procent 

av dessa män. Tabell 1 speglar därför ytterst bra den fördelning av män och kvinnor som 

finns inom SSR:s register. Enligt statistiska centralbyrån (2017) är 78 procent av cheferna 

inom kommunal verksamhet kvinnor, medan 72 procent av cheferna inom socialt och kurativt 

arbete är kvinnor. Denna siffra är proportionerlig med fördelningen av män och kvinnor i vår 

studie.  

 

Tabell 1. Beskrivande statistik över cheferna som besvarat studien.  

Bakgrundsvariabler      % 
N = 475  
Kön   (n=473)                              Man 
                                                Kvinna 
                                                  Annat 
 
Ålder    (n=473)                              20-29 
                                                        30-39 
                                                        40-49 
                                                        50-59 
                                                        60-67 
Avdelning    (n=461) 
                                  Ekonomiskt bistånd 
                                     Barn och ungdom 
                                             Äldreomsorg 
                                                           LSS 
                  Enheten för ensamkommande 
                                             Familjerätten 
                                          Socialpsykiatri 
                                                   Missbruk 
Stadsstorlek    (n=472)  
           Mindre ort (mindre än 15000 inv.) 
                Mindre stad (minst 15000 inv.) 
                  Större stad (minst 50000 inv.) 
                    Storstad (minst 200000 inv.) 
 
År som chef    (n=473)                        0-2 
                                                             3-5 
                                                             6-9 
                                                         10-15 
                                                         16-20  
                                                            20+ 
 
Ansvar för antal medarbetare   (n=471)  
                                                           1-10 

    17 
    83 
      0   
 
       2 
     23 
     37 
     30 
       8 
 
     22 
     40 
     15 
     21 
     14 
     13 
     17 
     26  

 
     15 
     27 
     37 
     21 

 
     28 
     29 
     18 
     14  
       5 
       6 

 
 

     23 
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                                                         11-15 
                                                         16-20 
                                                         21-25 
                                                            26+ 
Anställningsform (n=474)  
                                                        Heltid 
                                                        Deltid 
                                                        Annat 

     19 
     16 
     16 
     25 
 
     99 
       1  
       0 

 

Av tabellen går det att utläsa att nästan hälften av respondenterna i studien arbetar med barn 

och unga, ungefär en fjärdedel arbetar med missbruk medan ungefär en femtedel arbetar med 

ekonomiskt bistånd eller LSS. Resterande respondenter är relativt jämnt utspridda på de 

andra enheterna. Viktigt att notera här är att cheferna hade möjlighet att kryssa i flera 

alternativ vilket majoriteten av cheferna gjorde. Fördelningen mellan enheter stämmer bra 

överens med verkligheten då ekonomiskt bistånd, missbrukarvård samt barnomsorg brukar 

kallas socialtjänstens tre huvudgrenar (Bergmark & Lundström, 2007, s. 57-58).  

 

Vi kan även utläsa att de flesta chefer som medverkat i studien har arbetat mellan 0-5 år som 

chef. Då majoriteten av respondenterna är över 30 år indikerar detta att de flesta inlett sin 

chefskarriär sent i livet. Spekulativt skulle det kunna bero på att det krävs på 

arbetsmarknaden idag att man har arbetat sig upp inom organisationen innan man tar 

anställning som chef, då en anställning som chef i socialtjänsten inte kräver någon särskild 

typ av chefsutbildning. Denna hypotes ligger i linje med Shanks, Lundström & Bergmarks 

(2014, s. 443) studie som visar på att de flesta cheferna inom IFO saknar någon omfattande 

ledarskapsutbildning utan istället är tidigare socialarbetare med god erfarenhet inom socialt 

arbete. Ytterligare en analys är att familjelivet kan spela en stor roll i att många väljer att 

påbörja sin chefskarriär senare i livet när småbarnsåren är över.  

 

Tabell 1 presenterar en relativt jämn fördelning över alla alternativ om storleken på stad/ort 

man arbetar i, vilket tyder på att cheferna som besvarat enkäten är spridda i olika stora 

kommuner i landet. Vårt resultat kan därför säga en hel del om Sverige i stort oavsett storlek 

på kommun vilket är positivt ur generaliserings synpunkt. Viktigt att komma ihåg är att 

socialtjänsten är organiserad på olika sätt beroende på kommunstorlek vilket kan påverkar 

chefernas förutsättningar på arbetsplatsen och i sin tur deras arbetsbelastning. Sådant som kan 
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skilja mellan olika stora kommuner är t.ex. specialiseringsgrad, antal enheter, antal chefsled 

samt antal medarbetare och/eller chefer man är ansvarig för som mellanchef (Shanks, 

Lundström & Bergmarks, 2014, s. 438). 

 

Tabell 1 presenterar även att knappt hälften (41 procent) av cheferna ansvarar för fler än 20 

medarbetare, en fjärdedel av cheferna i vår studie har uppgett att de har ansvar fler än 26 

medarbetare. Dessa resultat är inte förvånande med tanke på den senaste omorganisering 

NPM lett till inom den offentliga sektorn som har inneburit mindre hierarkiska organisationer 

med färre chefsled, vilket har lett till att cheferna inom offentliga sektor idag är chefer över 

mycket större personalgrupper (Regnö, 2015 s. 126).  

 

Enligt biträdande enhetschef på SSR, Arvid Vikman, senaste medlemsundersökning hittades 

ett samband mellan sjukskrivning och ansvar för fler än 20 medarbetare (personlig 

kommunikation, 26 mars 2019). Trots att strax under hälften av cheferna i vår studie har 

ansvar för fler än 20 medarbetare är det endast en tiondel av cheferna (se tabell 2) som svarat 

att de varit sjukskrivna pga. arbetet. Detta behöver inte betyda att ett samband inte kan finnas 

men de flesta av cheferna i vår studie med många underställda har trots allt inte varit 

sjukskrivna. En reflektion är att graden av sjukskrivning kan bero på vilken chefsnivå man 

har valt att undersöka i studien.  

 

5.2 Arbetsvillkor 

Fortsättningsvis var vi intresserade av att se hur respondenterna besvarat frågorna om 

arbetsbelastning, hälsa och återhämtning för att få en bild av hur cheferna upplever sin 

arbetssituation. Tabell 2 visar att majoriteten av cheferna arbetar mer än 40 timmar per vecka 

sett till ett årssnitt, detta innebär alltså övertid sett utifrån arbetstidslagen § 5 (SFS 1982:673). 

Majoriteten upplever även att de har för hög arbetsbelastning, vilket inte är någon förvånande 

siffra med tanke på det tidigare resultatet som indikerar på övertidsarbete. 
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Tabell 2. Chefernas ställningstagande beträffande arbetsbelastning och hälsa. 

Arbetsbelastning och hälsa                                N = 475   

Variabler % 
Hur många timmar arbetar du per veckan sett till ett årssnitt?  
(N = 474)                                                                             Mindre än 35 h 
                                                                                                         35-40 h 
                                                                                                         41-45 h 
                                                                                                         46-50 h 
                                                                                                         51-55 h  
                                                                                                  Mer än 56 h 
 
Upplever du att din arbetsbelastning är för hög?  
(N = 473)                                                                                                 Ja 
                                                                                                                Nej 
  
Jag måste vara tillgänglig när jag är ledig  
(N = 473)                                                                       Instämmer inte alls 
                                                                                  Instämmer till viss del 
                                                                                  Instämmer till stor del 
                                                                                             Instämmer helt 
 
Jag stänger av min arbetstelefon helt när jag är ledig  
(N = 472)                                                                       Instämmer inte alls 
                                                                                  Instämmer till viss del 
                                                                                  Instämmer till stor del 
                                                                                             Instämmer helt 
 
Jag behöver inte skicka arbetsrelaterade mail när jag är ledig  
(N = 472)  

                                            Instämmer inte alls 
                                                                                  Instämmer till viss del 
                                                                                  Instämmer till stor del 
                                                                                             Instämmer helt 
  
Jag har svårt att sova pga stress från arbetet  
(N = 470)                                                                       Instämmer inte alls 
                                                                                  Instämmer till viss del 
                                                                                  Instämmer till stor del 
                                                                                             Instämmer helt 
                                                                                                            Vet ej 
 
Har du varit sjukskriven pga arbetssituationen de senaste tre åren?  
(N = 471)  
                           Ja, under en sammanhängande period längre än 2 veckor 
      Ja, flera tillfällen med korttidsfrånvaro till följd av arbetsbelastningen 
                                                                                                                Nej 

  
   1 
18 
52 
23 
 4 
 0 
 

 
 59 
 40 
  
 
33  
47 
13 
  7 
 
 
25 
34 
13  
28 
 
 
 
10 
34 
22 
33 
 
  
36 
48 
10 
  5 
  1 
 
 
 
  7 
  4 
87 

 

Tabell 2 visar även att majoriteten av de tillfrågade cheferna i någon mån måste vara 

tillgängliga när de är lediga från arbetet. Mer än hälften av cheferna instämmer till viss del 

eller inte alls med att de stänger av sin arbetstelefonen när de är lediga och nästan hälften 

instämmer till viss del eller inte alls med att de inte behöver skicka arbetsrelaterade mail på 

ledig tid. Detta indikerar att flertalet av cheferna arbetar när de är lediga och är tillgängliga 

utanför arbetstid. Mer än hälften av cheferna menar även att de någon gång haft svårt att sova 

pga. arbetsrelaterad stress.  

 

När vi undersökte arbetsfördelningen framkom det att majoriteten av cheferna i vår studie 

tillbringar hälften av sin arbetstid per vecka på möten med andra chefer eller personal. 
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Resultaten visar även att majoriteten av cheferna lägger mer än halva sin arbetstid på 

administrativt arbete och fyra timmar eller mindre på klientarbete. Här kan vi inte utläsa hur 

arbetsfördelning av arbetsuppgifter för chefer i socialtjänsten förändrats över tid men det är 

ändå tydligt att detta resultat bekräftar tidigare forskning som antyder att chefer har mycket 

administrativt ansvar (Shanks, Lundström & Wiklund, 2015; Elofsson, Lundström & Shanks, 

2016; Shanks, 2016). Om detta beror på NPM är inget vi kan säkerställa i denna studie, men 

utifrån tidigare forskning vore det en rimlig slutsats.  

 

Bra att ha i åtanke är dock att resultaten gällande arbetsfördelningen kan vara missvisande, då 

frågan fick flertalet kommentarer i enkäten som indikerar att vissa respondenter hade svårt att 

besvara frågan då de inte ägnar någon tid åt möten med personal pga. att de är “chef över 

chefer”. Att vara mellanchef kan ha olika innebörd i olika kommuner, som tidigare redogjorts 

för. Därmed kan vår tolkning av begreppet mellanchef ha inneburit att de chefer som svarat 

på enkäten har olika typ av ansvar beroende på kommunstorlek och avdelning/enhetsstorlek. 

Om vi hade kategoriserat mellanchefer annorlunda hade kanske ansvarsgraden mellan 

cheferna i vår studie kunnat synliggöras och gett ett tydligare svar på frågan gällande 

arbetsfördelningen. 

 

5.3 Mellanchefers upplevelse av krav, kontroll och socialt stöd 

Följande resultat visar hur cheferna i studien ställer sig till krav, kontroll samt socialt stöd på 

arbetsplatsen. Resultatet visar att majoriteten av mellancheferna i socialtjänsten upplever 

höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd vilket placerar dem i gruppen aktiv 

arbetssituation. 
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Tabell 3. Procentuell fördelning över frågorna rörande krav, kontroll och stöd.  
Karaseks modell                    N = 475    

Variabler   %               %             % 
Krav 
Måste du arbeta i ett mycket högt 
tempo?                             (N = 473) 
 
 
Innebär ditt arbete ofta 
komplicerade beslut?       (N= 474) 
 
 
 
Utför du arbetsuppgifter du 
behöver mer utbildning för?  
                                        (N = 471) 

 
Är dina kunskaper och färdigheter 
till nytta i ditt arbete?      (N = 473) 
 
 
Innebär ditt arbete positiva 
utmaningar?                    (N = 468) 
  

 
Ja  
Nej  
Ibland 
  
  
Ja  
Nej  
Ibland 
 
Ja 
Nej  
Ibland 
 
Ja  
Nej  
Ibland 
 
 
Ja  
Nej  
Ibland 
 

 
74 
23 
3 
 
 

79 
 2 
20 

 
20 
36 
44 

  
96 
1 
3 

 
 
79 
3 

17 

Kontroll 
Kan du välja hur du ska utföra 
ditt arbete?                 (N = 473) 
 
 
Kan du påverka mängden 
arbete du har?            (N = 474) 
 
 
Kan du bestämma din 
arbetstakt?                 (N = 472) 
 
 
Kan du bestämma när du ska ta 
paus?                        (N = 471) 
 
 
Kan du bestämma din egen 
arbetstid (flextid)?    (N = 473) 
 

 
Ja           70 
Nej           8 
Ibland    22 
  
 Ja          14 
Nej         53 
Ibland    33 
 
Ja           32  
Nej         32 
Ibland    36 
 
Ja           56 
Nej        17 
Ibland    27 
 
Ja           67 
Nej        11 
Ibland   22 

Socialt stöd  
Får du stöd och hjälp med ditt arbetet 
från din närmaste chef?        (N = 472) 
 
 
Närmaste chef villig att lyssna på dina 
arbetsrelaterade problem?    (N = 473) 
 
 
Får du uppskattning ex. beröm från 
närmaste chef?                     (N = 473) 
 
 
Får du stöd och hjälp med ditt arbete 
från kollegor?                       (N = 472) 
 
 
Kollegor villiga att lyssna på dina 
arbetsrelaterade problem?    (N = 473) 
 
 
 
 
 

 
Ja           50 
Nej        22 
Ibland    28  
  
Ja           58 
Nej        18 
Ibland    24 
 
Ja           78 
Nej          9 
Ibland    12 
 
Ja           59 
Nej        17 
Ibland    24 
 
Ja           71 
Nej          7  
Ibland    21 

 

Till att börja med har cheferna tillfrågats om hur de upplever krav på arbetsplatsen. Dessa 

svar visar att majoriteten av cheferna upplever att de måste arbeta i mycket högt tempo samt 

behöver fatta komplicerade beslut i arbetet. Resultatet indikerar även att över hälften någon 

gång behövt utföra arbetsuppgifter de behöver mer utbildning för i sin chefsroll. Frågorna 

beträffande positiva utmaningar i arbetet gav mest enhetliga svar då nästan alla chefer 

upplever att deras kunskaper och färdigheter ofta är till nytta i arbetet och fyra femtedelar av 

cheferna upplever att deras arbete ofta innebär positiva utmaningar. Sammanfattningsvis kan 

vi utläsa av empirin att cheferna upplever höga arbetskrav samt att de upplever att arbetet 

innehåller mycket positiva utmaningar.  

 

Angående frågorna om kontroll på arbetsplatsen upplever hälften av cheferna att de aldrig 

kan påverka mängden arbete medan en tredjedel av cheferna upplever att de ibland kan 

påverka arbetsmängden, vilket tyder på låg kontroll. Däremot upplever majoriteten att de ofta 

kan välja hur de ska utföra sitt arbete, vilket tvärtemot tidigare resultat tyder på hög kontroll. 

Mer än hälften upplever även att de ofta kan bestämma när de ska ta paus. Frågan om 

arbetstakt är jämt fördelad mellan samtliga svarsalternativ. Dock upplever majoriteten av 

cheferna att de ofta kan bestämma sin egen arbetstid. Frågorna om kontroll visar på spridda 

åsikter, dock indikerar resultatet på att majoriteten av cheferna upplever hög kontroll med 

reservation för arbetstakten och arbetsmängden. 
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Frågorna om socialt stöd visar att hälften av cheferna upplever att de får uppskattning för sina 

arbetsprestationer samt stöd och hjälp från sin närmaste chef om de behöver. Majoriteten av 

cheferna menar även att de upplever att deras närmaste chef ofta är villig att lyssna på 

problem som rör arbetet. Stöd och hjälp från sin närmaste chef är den fråga som sticker ut, 

där flest (en femtedel) menar att de helt saknar stöd. Beträffande stöd och hjälp från kollegor 

menar mer hälften av cheferna att de får det om de behöver. Majoriteten upplever även att 

kollegor på samma nivå är villiga att lyssna på problem som rör arbetet. Generellt sett 

upplever alltså chefer i socialtjänsten högt socialt stöd från både närmaste chef och kollegor 

på samma nivå. 

 

5.4 Identifierade undergrupper  

Med hjälp av en klusteranalys analyserades vår data med målet att identifiera undergrupper i 

materialet som kan spegla chefernas arbetssituation. De två största kluster som identifierades 

speglade två olika arbetssituationer utifrån Karaseks modell, den aktiva arbetssituationen 

(kluster 1) och den spända arbetssituationen (kluster 3). Dessa går att hitta i kolumn 1 och 2 i 

tabell 4. De andra två kluster som hittades döptes till intensiv arbetssituation (kluster 4) och 

ansträngd arbetssituation (kluster 2) och går att hitta i kolumn 3 och 4 i tabell 4. 

Tabell 4. Identifierade arbetssituationer i urvalet. 

N = 472     

Cluster 1 3 4 2 

Namn Aktiv Spänd Intensiv Ansträngd 

Storlek 38,6 % 26,5 % 25,2 % 9,7 % 

Variable
r 

 
 

Kontroll: Kan du kontrollera 
din arbetsmängd? 

Ja 

Kontroll: Kan du kontrollera 
din arbetsmängd? 

Nej 

Kontroll: Kan du 
kontrollera din arbetsmängd? 

Nej 

Kontroll: Kan du kontrollera 
din arbetsmängd? 

Ja 

Kontroll: Kan du påverka 
din arbetstakt? 

Ja 

Kontroll: Kan du påverka din 
arbetstakt? 

Nej 

Kontroll: Kan du påverka 
din arbetstakt? 

Ja 

Kontroll: Kan du påverka 
din arbetstakt? 

Nej 

Krav: Måste du arbeta i ett 
mycket högt tempo? 

Ja 

Krav: Måste du arbeta i ett 
mycket högt tempo? 

Ja 

Krav: Måste du arbeta i ett 
mycket högt tempo? 

Ja 

Krav: Måste du arbeta i ett 
mycket högt tempo? 

Ja 

Krav: Kräver ditt arbete 
komplicerade beslut? 

Ja 

Krav: Kräver ditt arbete 
komplicerade beslut? 

Ja 

Krav: Kräver ditt arbete 
komplicerade beslut? 

Ja 

Krav: Kräver ditt arbete 
komplicerade beslut? 

Ja 
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Spänd- och aktiv arbetssituation 

Kluster 1 är det största klustret som visar på att lite mer än en tredjedel av cheferna upplever 

sig ha höga krav och hög kontroll, vilket går att likställa med en aktiv arbetssituation enligt 

Karaseks modell (2003, s. 34-35). I kluster 3, den spända arbetsgruppen, ingår de chefer som 

upplever sig ha höga krav och låg kontroll på arbetsplatsen. Detta kluster består av något mer 

än en fjärdedel av de chefer som besvarat enkäten. De här två klustrena överensstämmer med 

Karaseks modell. Även om den aktiva arbetssituationen är en av de mest gynnsamma för 

hälsan är varken den eller den spända helt optimal då båda kan vara skadliga (Karasek & 

Theorell, 1990). Karasek anser dock att den spända arbetsgruppen är en riskgrupp som har 

stor sannolikhet att påverkas negativt av sin arbetssituation (Theorell, 2003, s. 34-35). 

 

Intensiv- och ansträngd arbetsbelastning 

De resterande två klustrena går inte att översätta i enlighet med Karaseks modell då klustrena 

inte har enhetliga svar i frågorna gällande kontroll. Respondenterna som hamnat i dessa 

kluster anser sig ha hög kontroll inom vissa områden och låg kontroll inom andra. Vi valde 

att benämna dessa kluster intensiv- och ansträngd arbetssituation. Den intensiva gruppen är 

nästan lika stor som den spända och består utav en fjärdedel av cheferna i studien. Det som 

utmärker detta kluster är att cheferna anser sig kunna kontrollera arbetstakten men inte kunna 

kontrollera sin arbetsmängd. Den ansträngda arbetsgruppen är utmärkande liten jämfört med 

de andra klustrena och består av mindre än en tiondel av cheferna, denna grupp anser sig tvärt 

emot den intensiva gruppen kunna kontrollera sin arbetsmängd men inte kunna kontrollera 

sin arbetstakt. Då dessa grupper inte går att översätta till någon av Karaseks arbetssituationer 

kunde vi inte säga så mycket om dem i detta skede. Därav kommer utmärkande faktorer för 

dessa grupper försöka hittas i kommande regressionsanalyser.  

 

5.5 Utmärkande egenskaper för de identifierade grupperna  

Efter att ha identifierat fyra kluster undersöktes samtliga av dessa utifrån bivariata logistiska 

analyser som presenteras i tabell 5. I tabell 5 uteslöts åldersgruppen 68 + då antalet 
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respondenter i denna grupp var mycket lågt. De två klustrena ansträngd och intensiv som ej 

utgår ifrån Karaseks modell visar inga ökade odds för hög arbetsbelastning och övertidsarbete 

precis som den aktiva gruppen och kan därför inte utläsas som några riskgrupper. Vi är i 

tabell 5 intresserade av att ta del av de signifikanta samband som utmärker vardera kluster.  

 
Tabell 5. Bivariat logistisk regression av klustrena. 
 
Cluster 

  
 1 

 
3 

 
4 

  
2 

Namn Aktiv Spänd Intensiv Ansträng
d 

Storlek 38,6 % 26,5 % 25,2 % 9,7 % 
 
Kön                                                         (N = 473) 
Man (ref. kvinna) 
 
Ålder                                                       (N = 473)  
20-29 
30-39 (ref) 
40-49 
50-59 
60-67 
 
Stadsstorlek                                           (N = 472) 
Mindre ort (ref) 
Mindre stad  
Större stad 
Storstad 
 
År som chef                                            (N = 473) 
0-9 (ref) 
10-15 
16-20  
20+ 
 
Ansvar för antal medarbetare             (N = 471) 
1-10 (ref)  
11-15 
16-20  
21-25 
26+ 
 
Arbetsbelastning 
Övertidsarbete                                         (N = 473) 
Hög arbetsbelastning                               (N = 472) 
 
Hälsa och återhämtning 
Tillgänglig när ledig                                (N= 473) 
Stänger av arbetstelefonen                      (N = 472) 
Skicka inte arbetsrelaterade mail            (N = 472) 
Svårt att sova pga arbetsrelaterad stress  (N = 470) 
 
Arbetsfördelning 
Möten med chefer                                      (N=473) 
Ingen tid 
4 h eller mindre (ref) 
5-10 h 
11-20 h 
20 h eller mer 
 
Möten med personal                                  (N=472) 
Ingen tid  
4 h eller mindre 
5-10 h  
11-20 h 
20 h eller mer (ref) 
 
Klientarbete                                              (N=469) 
Ingen tid  
4 h eller mindre (ref) 
5-10 h 

 OR OR OR OR 
 
1,1661 * 
 
 
1,078 
1 
1.844 * 
1.895 * 
1,487 
 
 
1 
1,808 
1,313 
1,193 
 
 
1 
1,280 
4,054 *** 
1,239 
 
 
1 
0,590 
0,507 * 
0,651 
0,576 * 
 
 
0.607 * 
0.304 *** 
 
 
0.719 
0.959 
1.584 
0.593 ** 
 
 
 
0.712 
1 
1,478 
2,206 ** 
0.763 
 
 
4,200 
4,395 * 
3,625 * 
2,793 
1 
 
 
1.526 * 
1 
2,149 * 

 
0.672 
 
 
0,894 
1 
0,788 
0,631 
0,417 
 
 
1 
0,563 
0,536 * 
0,839 
 
 
1 
0,909 
0,466 
0,428 
 
 
1 
1,189 
1,180 
1,298 
1,122 
 
 
6,343 *** 
7,053 *** 
 
 
1,758 * 
0,837 
0,564 * 
3,006 *** 
 
 
 
2,077 
1 
0,624 * 
0,582 
0,742 
 
 
0,542 
0,418 
0,350 * 
0,358 * 
1 
 
 
0,540 ** 
1 
0,377 * 

 
0,542 
 
 
0,987 
1 
0,576 * 
0,725 
1,535 
 
 
1 
1,027 
1,576 
1,173 
 
 
1 
0,913 
0,365 
0,978 
 
 
1 
1,346 
1,803 
1,311 
2,304** 
 
 
0,807 
1,158 
 
 
1,048 
0,808 
1,016 
0,910 
 
 
 
0,000 
1 
1,116 
0,706 
1,385 
 
 
0,000 
0,512 
1,157 
1,393 
1 
 
 
1,163 
1 
1,355 

 
1,679 
 
 
1,100 
1 
1,135 
1,083 
0,600 
 
 
1 
0,802 
0,845 
0,775 
 
 
1 
0,757 
0,363 
2,065 
 
 
1 
1,662 
1,398 
1,188 
0,536 
 
 
0,449 * 
0,544 
 
 
0,691 
3,942 ** 
1,213 
0,589 
 
 
 
2,673 
1 
0,698 
0,787 
1,699 
 
 
2,095 
1,063 
0,636 
0,790 
1 
 
 
0,951 
1 
0,339 
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11-20 h 
20 h eller mer 
 
Administration                                          (N=473) 
Ingen tid 
4 h eller mindre 
5-10 h 
11-20 h 
20 h eller mer (ref) 
 
Socialt stöd 
Stöd och hjälp från närmaste chef           (N = 472) 
Närmaste chef lyssna på dina problem   (N = 473) 
Får du uppskattning från närmaste chef  (N = 473)  
Stöd och hjälp från kollegor                    (N = 472) 
Kollega lyssnar på dina problem lyssna  (N = 473) 

4,296 * 
2,149 
 
 
- 
1,214 
1,559 
1,121 
1 
 
 
2,855 *** 
2,889 ** 
2,634 *** 
2,212 ** 
2,567 * 

0,579 
2,026 
 
 
- 
1,268 
0,521 * 
0,703 
1 
 
 
0,443 ** 
0,257 *** 
0,357 *** 
0,641 
0,637 

0,395 
0,000 
 
 
- 
0,828 
1,194 
1,307 
1 
 
 
0,684 
1,260 
1,066 
0,716 
0,516 
 

0,000 
1,090 
 
 
- 
0,335 
0,877 
0,955 
1 
 
 
1,479 
2,280 
1,005 
0,853 
1,787 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. Alla variabler är dikotoma variabler vilket gör att 1= ja och 0 = nej. Detta gör att 
variabeln övertidsarbete har referenskategorin ej övertidsarbete och att variabeln hög arbetsbelastning har referenskategorin 
ej hög arbetsbelastning. Samma princip gäller variablerna för hälsa och återhämtning samt socialt stöd. 
 

Aktiv 

Då vi ser till den aktiva gruppen i tabell 5 kan vi se att många av variablerna visat sig ha 

signifikanta samband. Resultaten i tabell 5 tyder på att den aktiva gruppen inte är någon 

riskgrupp då den har minskade odds för både övertidsarbete, hög arbetsbelastning och 

sömnproblem orsakade av arbetsrelaterad stress. Likaså indikerar variablerna rörande socialt 

stöd på ökade odds för socialt stöd från både chefer och kollegor på arbetsplatsen. Detta är en 

indikator för en god arbetssituation enligt Karaseks resonemang om att socialt stöd är en 

mildrande faktor vid hög arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 1990, s. 242). De resterande 

variablerna beträffande hälsa och återhämtning ger såväl som stadsstorlek inga signifikanta 

samband med aktiv arbetssituation. Dessa faktorer tyder på att cheferna som går att återfinna i 

den aktiva gruppen har goda arbetsmiljöförhållanden. Resultaten om arbetsfördelning i detta 

kluster är svåra att dra några slutsatser kring då de är väldigt spridda. 

 

Ytterligare något som går att utläsa i tabell 5 är att respondenterna i den aktiva gruppen har 

ökade odds för att vara män jämfört med att vara kvinnor. Tabell 5 indikerar att en stor del av 

de män som deltagit i studien återfinns i gruppen med aktiv arbetssituation. Cheferna med 

aktiv arbetssituation har även ökade odds för att vara mellan 40-59 år gamla jämfört med 

30-39 år. Denna referenskategori valdes utifrån hypotesen att gruppen mellan 30-39 år är 

mest utsatt för hög arbetsbelastning då det hypotetiskt skulle kunna vara så att personer inom 

detta åldersspann inte får den återhämtning de behöver på ledig tid pga. ett familjeliv med 

småbarn. Resultatet indikerar att vår hypotes skulle kunna stämma då chefer med aktiv 

arbetssituation troligtvis har passerat småbarnsåren.  
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Cheferna med aktiv arbetssituation har även ökade odds att ha arbetat 16-20 år som chef, med 

referenskategorin 0-9 år som chef. Avsikten var här att kontrollera för hypotesen att chefer 

som arbetat kortare tid som chef upplever högre arbetsbelastning då de är nya inom den 

befattningen. Då resultatet tyder på att chefer med aktiv arbetssituation har arbetat länge som 

chef skulle detta kunna styrka vår hypotes om att antal år i yrket påverkar den 

arbetsbelastning man upplever. Dock har inga signifikanta samband kunnat hittats 

beträffande den spända gruppen med högst arbetsbelastning som bekräftar denna hypotes 

ytterligare. Tabell 2 visar även signifikanta samband som tyder på att chefer med aktiv 

arbetssituation har ökade odds för att ha ansvar för mellan 1-10 medarbetare jämfört med 

16-20 medarbetare eller 26 medarbetare eller fler, detta är intressant utifrån hypotesen att 

färre medarbetare leder till mindre arbetsbelastning.  

 

Sammanfattningsvis är cheferna med aktiv arbetssituation i medelåldern, har relativt lång 

erfarenhet inom yrket och ansvar för små personalgrupper. Varför dessa egenskaper kan 

förklara varför just denna grupp inte upplever hög arbetsbelastning kan vara att dessa 

områden hänger ihop med den arbetsbörda man har, hur van man är att utföra sitt yrke, 

personliga angelägenheter såsom t.ex. familjeliv eller kanske att de små personalgrupperna 

bidrar med en närmare relation mellan de anställda.  

 

Spänd  

Tabell 5 visar att de chefer som upplever sig ha en spänd arbetssituation har ökade odds för 

att arbeta övertid och ha hög arbetsbelastning. Dessa samband är statistiskt signifikanta på 

0,001 nivån, vilket innebär att vi till 99 % säkerhet kan utesluta att det är slumpen som gett 

detta utfall i vårt urval. Gällande hälsa och återhämtning är det även flera variabler som 

sticker ut som alarmerande för cheferna i detta kluster. Chefer med spänd arbetssituation har 

ökade odds för att ha svårt att sova pga. arbetsrelaterad stress, de upplever även att de måste 

vara tillgängliga när de är lediga samt att de behöver skicka arbetsrelaterade mejl på ledig tid. 

Vidare minskar oddsen för att respondenter som har en spänd arbetssituation ska ha uppgett 

att de har socialt stöd från sin chef. Samtliga av dessa samband angående arbetsbelastning, 

hälsa och återhämtning samt socialt stöd styrker Karaseks modells beskrivning av denna 
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grupp som en riskgrupp med arbetsförhållanden som kan vara hälsofarliga. Därav kommer 

detta kluster fokuseras extra på i vidare analyser senare i resultatet (se avsnitt 5.6). 

 

Den spända gruppen visar vidare inga signifikanta samband med någon av 

bakgrundsvariablerna förutom stadsstorlek, där mindre ort användes som referenskategori 

utifrån hypotesen att organiseringen i mindre orter bidrar med högre arbetsbelastning för 

cheferna pga. färre chefsled. Tabell 5 visar att cheferna med en spänd arbetssituation har 

ökade odds att arbeta i en mindre ort jämfört med i en större stad. Resultat indikerar att 

mindre orter går att koppla till ökad arbetsbelastning, vad det beror på är svårt att besvara. 

Sambandet kan även bero på andra icke undersökta variabler.  

 

Resultatet visar sedan även flertalet signifikanta samband gällande arbetsfördelningen. 

Referenskategorierna till variablerna om arbetsfördelning valdes utefter hur vi trodde att 

mellanchefernas arbetsfördelning ser ut. Vår hypotes var att de lägger ytterst lite av sin tid på 

möten med andra chefer samt på klientarbete, därför valdes 4 timmar eller mindre som 

referenskategori i dessa frågor. Däremot hade vi en tanke om att mellanchefer lägger mycket 

tid på möten med personal och på administration, på dessa frågor valdes därför 20 timmar 

eller mer som referenskategori. Tabell 5 visar att chefer med spänd arbetssituation har 

minskade odds för att lägga 5-10 timmar i veckan på möten med andra chefer jämfört med 4 

timmar eller mindre. Resultatet visar även att dessa chefer lägger 4 timmar eller mindre på 

klientarbete jämfört med ingen tid och 5-10 timmar. Cheferna visade sig även ha ökade odds 

för att lägga 20 timmar eller mer på möten med personal jämfört med 5-20 timmar. 

Följaktligen kan sägas att våra hypoteser hittills stämt relativt bra överens med chefernas 

arbetsfördelning.  

 

Vi ville även kontrollera hur mycket tid denna grupp lägger på administration då tidigare 

forskning visat att detta kan vara något som hänger ihop med hög arbetsbelastning (Elofsson, 

Lundström & Shanks, 2016). Tabell 5 visar att chefer i den spända gruppen har minskade 

odds för att lägga 5-10 timmar på administration jämfört med 20 timmar eller mer. Kanske 

tyder detta på att dessa chefer lägger mycket tid på administration och att ett samband mellan 

hög arbetsbelastning och mycket tid på administration kan skönjas. En reflektion är att detta 
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kan innebära att detta kluster består av den grupp chefer som har socialsekreterare direkt 

under sig och alltså inte är chef över andra chefer (se begreppsdefinition avsnitt 1.2). 

 

Intensiv 

I klustret med intensiv arbetssituation kunde få signifikanta samband finnas vilket gör det 

svårt att uttala sig om detta kluster även om det består utav en fjärdedel av respondenterna. 

Det som framkommer om cheferna med intensiv arbetssituation är att de har ökade odds för 

att vara mellan 30-39 år jämfört med 40-49 år. Vid byte av referenskategori framträder även 

ett signifikant samband mellan ökade odds för att vara i åldern 60-67 år jämfört med 40-59 

år. Detta skulle kunna tolkas som att detta kluster mestadels består av äldre personer samt 

personer i 30-39 års åldern. När vi undersökte detta genom att göra en korstabell mellan 

ålderskategorierna och intensiv arbetssituation så bekräftades denna hypotes. Med tanke på 

detta resultat är det svårt att uttala sig om vad dessa åldersspann skulle kunna säga om denna 

grupp.  

 

Ett annat signifikant samband som framkommer i tabell 5 var ökade odds för att vara 

ansvarig för 26 eller fler medarbetare jämfört med 1-10 medarbetare. Ett signifikant samband 

som framkom vid byte av referenskategori till 4 timmar eller mindre var att gruppen med 

intensiv arbetssituation hade ökade odds för att lägga 5-20 timmar på möten med personal per 

vecka jämfört med 4 timmar. Detta tyder på att de lägger mycket tid på möten med personal. 

Troligtvis hänger detta ihop med att de har ansvar för så passa stora personalgrupper. 

Variablerna gällande socialt stöd ger inga signifikanta samband kontrollerat för denna grupp. 

Vidare går det ej att hitta några signifikanta samband som kan beskriva dessa chefers 

arbetsbelastning ytterligare t.ex. beträffande övertidsarbete och arbetsbelastning. Detta gör 

det svårt att uttala sig vidare om denna grupp.  

 

Ansträngd 

Tabell 5 visar att klustret som innehåller chefer med ansträngd arbetssituation som däremot är 

relativt liten till storlek, en tiondel av respondenterna återfinns här, har såväl som gruppen 

med intensiv arbetssituation få signifikanta samband. Detta kluster karaktäriseras av att 
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cheferna i denna grupp kan kontrollera sin arbetsmängd men att de inte kan kontrollera sin 

arbetstakt samt att de har höga krav på arbetsplatsen (se tabell 4). Dessa chefer har minskade 

odds för övertidsarbete samt ökade odds för att stänga av arbetstelefonen på ledig tid. 

Möjligen har förmågan att kontrollera sin arbetsmängd stor påverkan på om man behöver 

arbeta övertid och att det i sin tur hänger ihop med att man har arbetstelefonen avstängd när 

man är ledig. Socialt stöd ger inga signifikanta resultat kontrollerat för denna grupp, såväl 

som bakgrundsvariablerna och frågorna om arbetsfördelning. 

 

5.6 Analys av den spända arbetssituationen 

Vårt intresse låg i att analysera vidare kring den mest hälsoskadliga arbetssituationen, vilket 

visade sig vara den spända arbetssituationen, för att undersöka om något av de samband som 

hittats i de bivariata logistiska regressionsanalyserna (tabell 5) kvarstår då de kontrolleras mot 

andra variabler. Detta gjordes genom en multivariat regressionsanalys med de variabler som 

gav ett signifikant resultat med den spända arbetssituationen. 

 

Tabell 6. Multivariat regressionsanalys av spänd arbetssituation 
N =  123  

Variabler                                                                                        OR 

Övertidsarbete                                                                                3,441 ** 

Hög arbetsbelastning                                                                     4,263*** 

Tillgänglig när jag är ledig                                                            1,274 

Skickar inte arbetsrelaterade mail när jag är ledig                        0,797 

Svårt att sova pga arbetsrelaterad stress                                        1,519 

Närmaste chef lyssna på dina problem                                          0,573 

Får du uppskattning från närmaste chef                                        0,446 ** 

Stöd och hjälp från närmaste chef                                                 1,152 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. Alla variabler i tabellen är dikotoma vilket gör att 1= ja och 0 =nej. Detta gör att 
variabeln övertidsarbete har referenskategorin ej övertidsarbete, samma princip gäller för övriga variabler i tabellen.  
 

Av tabell 6 går det att utläsa att de signifikanta samband mellan ökade odds för 

övertidsarbete, hög arbetsbelastning och spänd arbetssituation kvarstår. Likaså det tidigare 

signifikanta sambandet gällande minskade odds för att få uppskattning från sin närmaste chef. 

Detta visar att dessa samband är signifikanta, kontrollerat för de andra variablerna i tabellen 

och går därmed att generalisera till populationen mellanchefer i socialtjänsten i Sverige. De 

variabler däremot som inte längre visar på signifikanta samband med en spänd arbetssituation 
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är variablerna gällande hälsa och återhämtning samt de flesta variablerna rörande socialt stöd. 

Detta resultat kan bero på flera saker. Det kan dels innebära att det finns andra faktorer som 

kan förklara dessa samband vilka vi inte kontrollerat för i denna regressionsanalys eller i 

denna studie. Med andra ord att skensamband förekommer i vårt resultat som gör att 

resultaten vi kommit fram till inte går att generalisera.  

 

Resultatet kan även innebära att variablerna som ingår i regressionsanalysen tar ut varandra 

då de mäter samma sak. Det vill säga att de är för lika varandra för att alla ge signifikanta 

samband i en multivariat regressionsanalys. Övertidsarbete skulle kunna tänkas korrelera med 

att man är tillgänglig när man är ledig samt att man skickar arbetsrelaterade mail när man är 

ledig. Likaså gäller de tre variablerna som mäter socialt stöd där stöd och hjälp från sin 

närmaste chef kan tänkas hänga ihop med att ens närmaste chef är villig att lyssna på 

arbetsrelaterade problem. Detta skulle kunna innebära att samband mellan dessa variabler och 

en spänd arbetssituation fortfarande föreligger trots att tabell 6 presenterar dem som ej 

signifikanta. Detta behöver undersökas vidare. 

 

Då vi intresserade oss för den mest hälsoskadliga arbetssituationen var vi även intresserade 

av att försöka identifiera den ISO-spända arbetssituationen bland våra respondenter. Detta är 

den arbetssituation som Karasek pekar ut i sin modell som extra hälsofarlig då den förutom 

höga krav och låg kontroll även saknar socialt stöd på arbetsplatsen 

(Stressforskningsinstitutet, u.å., s.3). Vi undersökte därför den spända gruppens svar på 

frågorna rörande socialt stöd (se tabell 5). Detta gjordes genom att de respondenter som 

svarat att de inte hade socialt stöd samt hade en spänd arbetssituation inkluderades i en ny 

variabel. Resultatet av frekvenstabellen av den nya variabeln går att utläsa i diagram 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



Hellström och Ivarsson 
Kandidatuppsats, 15 hp 

VT 2019 
Diagram 1. Andel ISO-spända chefer i klustret med spänd arbetssituation.  

 

Av diagram 1 går det att utläsa att mer än fyra femtedelar av cheferna i den spända gruppen 

har socialt stöd från både chefer och kollegor. Vi kan även se i diagram 1 att en knapp 

sjättedel (14 procent) av respondenterna med en spänd arbetssituation är Semi ISO-spända. 

Med Semi ISO-spänd menar vi att respondenterna har socialt stöd från kollegor men inte från 

chefer. Slutligen gick det att utläsa att enbart två procent av den spända gruppen uppgav att 

de inte har något socialt stöd alls på arbetsplatsen. Detta gör att enbart två procent av den 

spända gruppen till fullo har en ISO-spänd arbetssituation enligt Karaseks modell. Detta tyder 

på att det rör sig om en ytterst lite grupp med särskilt dålig arbetsmiljö då de flesta med spänd 

arbetssituation trots allt verkar ha socialt stöd från både kollegor och chef. Hur skadlig den 

Semi ISO-spända arbetssituation är beror på om det ligger någon skillnad i socialt stöd från 

chefer och kollegor. Skulle socialt stöd från chefer visa sig ha större påverkan på chefers 

arbetsmiljö än socialt stöd från kollegor skulle den Semi ISO-spända gruppen kunna sticka ut 

som extra utsatt. Detta är inte något vi kan besvara i denna studie utan är något som behöver 

undersökas vidare.  
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6. Diskussion 

6.1 Mellanchefers arbetsvillkor kopplat till tidigare forskning 

Det finns begränsat med forskning kring mellanchefer i socialtjänsten, särskilt gällande deras 

arbetsmiljöförhållanden. Detta trots att mellanchefer ofta befinner sig i en utsatt 

arbetssituation med krav på sig från flera håll och nya organisatoriska förhållanden pga. NPM 

som påverkar deras arbetssituation ytterligare (Arbetsmiljöverket, 2018; Wolmesjö, 2015; 

Larsson, 2008). I denna studie har mellanchefers arbetsvillkor undersökts med hjälp av 

Karaseks modell, nedan kommer en redogörelse för de resultat som besvarar våra 

forskningsfrågor kopplat till tidigare forskning. Samtliga forskningsfrågor har sammanfogats 

till en sammanhängande text då dessa berör varandra i stor grad och är svåra att särskilja. 

Forskningsfrågorna berör mellanchefers upplevelse av sin arbetssituation, graden av krav och 

kontroll mellanchefer upplever på sin arbetsplats samt en djupdykning i de arbetsförhållanden 

som gått att urskilja hos de mellanchefer som har den mest hälsoskadliga arbetssituationen. 

 

Övertidsarbete och arbetsfördelning 

Resultaten i vår studie av chefers arbetsvillkor bekräftar vår hypotes att mellanchefer har hög 

arbetsbelastning. Detta då fyra femtedelar av cheferna arbetar mer än 40 timmar på en 

arbetsvecka sett till ett årssnitt vilket tyder på övertidsarbete. En följd av detta skulle kunna 

vara att cheferna inte får möjlighet att utföra det ledarskap de önskar pga olika 

organisatoriska hinder som Tafvelin, Isaksson & Westerberg (2018, s. 439-440) nämner i sin 

studie. De hinder som nämns i studien är bl.a. omorganiseringar, distans till anställda, inget 

stöd och hjälp från chefer, budgetnedskärningar, administrativa uppgifter samt hög 

arbetsbelastning. Detta kan tänkas gälla särskilt den spända gruppen i vår studie som både 

visat sig ha ökade odds för hög arbetsbelastning och minskade odds för uppskattning från sin 

närmaste överordnade chef. 

 

I vår enkät frågade vi cheferna kring deras arbetsfördelning och hur många timmar de 

uppskattningsvis lägger på olika arbetsuppgifter per vecka sett till ett årssnitt. Där framkom 

det att cheferna lägger mest tid på administration och möten. Detta resultat indikerar att vår 
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studie bekräftar tidigare forskning. Med andra ord skulle dessa organisatoriska hinder kunna 

gälla generellt för cheferna i denna studie, då administrativa uppgifter även radas upp som ett 

av dessa hinder. Tidigare forskning styrker även vårt resultat beträffande arbetsfördelningen 

samt ovanstående slutsats då den visat att NPM påverkat chefskapet inom det sociala arbetet 

till ett ökat budget-och administrativt ansvar samt mindre tid till ledarskap (Shanks, 

Lundström & Wiklund, 2015; Elofsson, Lundström & Shanks, 2016; Shanks, 2016).  

 

Återhämtning 

Beträffande återhämtning kopplat till kön har vi hittat få tydliga skillnader mellan könen i 

vårt resultat. Det som dock går att skönja är att de chefer som har en aktiv arbetssituation och 

minskade odds för hög arbetsbelastning, har ökade odds för att vara män jämfört med 

kvinnor. Dessa har även minskade odds för att arbeta övertid och ha sömnsvårigheter. Vårt 

resultat indikerar därmed på att manliga chefer upplever minskade odds för att ha hög 

arbetsbelastning samt ökade odds för att kunna återhämta sig. Om vi ser till tidigare forskning 

visar den att kvinnliga chefer upplever mer stressymptom och har mer problem med 

återhämtning än manliga chefer (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Vårt resultat kan till 

följd av detta kunna tänkas bekräfta den tidigare forskningen men då vi inte hittat några 

samband mellan kön och spänd arbetssituation bör detta undersökas vidare. Gällande ålder 

finns det däremot ytterst lite att säga utifrån vårt resultat och tidigare forskning. Resultat visar 

att den grupp som har en aktiv arbetssituation med stor sannolikhet är mellan 40-59 år. Vad 

detta beror på kan vi bara resonera kring då den spända gruppen med hög arbetsbelastning 

inte ger några signifikanta samband beträffande ålder. Samband mellan ålder, 

arbetsbelastning och återhämtning behöver undersökas vidare. 

 

Vidare gällande chefernas återhämtning går det att utläsa av resultatet att ungefär hälften av 

cheferna i studien arbetar och är tillgängliga utanför arbetstid samt att mer än hälften menar 

att de någon gång haft sömnsvårigheter till följd av arbetsrelaterad stress. En spekulation är 

att den höga arbetsbelastningen som majoriteten av cheferna upplever samt övertidsarbetet 

går att koppla samman med att cheferna arbetar på ledig tid och därför inte återhämtar sig 

tillräckligt. Denna spekulation stämmer överens med vad tidigare forskning visat kring att 

socialsekreterare använder kompensatoriska strategier för att hantera stress, vilket leder till 

43 



Hellström och Ivarsson 
Kandidatuppsats, 15 hp 

VT 2019 
utmattning t.ex. i form av sömnsvårigheter (Astvik & Melin, 2012). I vår studie skulle detta 

kunna likställas vid att cheferna arbetar på sin lediga tid för att kompensera för den stora 

arbetsbelastning de har som troligtvis resulterar i stress. Sömnsvårigheter är utifrån Astvik & 

Melins (2012) studie inget anmärkningsvärt resultat med tanke på den pressade 

arbetssituation chefer med spänd arbetssituation uppvisar. Tidigare studier visar att socialt 

stöd kan minska upplevda stressymptom, negativa hälsoeffekter av höga arbetskrav samt 

bidra till bättre återhämtning och upplevd hälsa (Wellander, Astvik & Hellgren, 2017; 

Gardinger et al., 2010). I vår studie har cheferna överlag uppgett att de har bra socialt stöd 

från kollegor och chefer vilket möjligen kan tyda på att det sociala stödet har en modererande 

effekt. Detta gäller särskilt den spända gruppen som har för hög arbetsbelastning men som i 

och med att de har sociala stödet möjligen är mer stresståliga och inte upplever det som något 

krävande att ibland vara tillgängliga på ledig tid.  

  

Socialt stöd och hög arbetsbelastning 

Vidare om socialt stöd bekräftar vårt resultatet inte hypotesen att majoriteten av 

mellancheferna i socialtjänsten har lite socialt stöd på arbetsplatsen då majoriteten av 

cheferna svarat att de upplever socialt stöd från både chefer och kollegor, som nämnts ovan, 

även den grupp av chefer som har en spänd arbetssituation. En studie gjord av Elofsson, 

Lundström & Shanks (2016) visar att de mellanchefer i socialtjänsten som upplever extra hög 

arbetsbelastning och har en spänd arbetssituation även har mindre stöd från sina närmaste 

överordnade chefer. Vår studie identifierade att de chefer som upplever sig ha en spänd 

arbetssituation visade sig ha minskade odds för att ha socialt stöd från sin närmaste chef, 

vilket stämmer överens med resultatet i Elofsson, Lundström & Shanks (2016) studie. Dock 

tyder vår fortsatta analys av denna grupp på att det endast är en knapp sjättedel av cheferna 

med spänd arbetssituation som saknar socialt stöd från chefer. Hela 83 procent av cheferna 

med spänd arbetssituation har socialt stöd från både chefer och kollegor. Detta motsäger sig 

resultatet i Elofsson, Lundström & Shanks studie (2016) och visar på att majoriteten av 

cheferna med hög arbetsbelastning ändå har socialt stöd.  

 

Vår studie identifierade även att i princip alla chefer som deltog i studien upplevde att deras 

arbete innebar positiva utmaningar och att deras kunskaper och färdigheter är till nytta i 
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arbetet vilket även hypotetiskt skulle kunna fungera som en skyddande faktor mot hög 

arbetsbelastning såväl som socialt stöd. I QPS Nordic modellen kopplar Dallner et al. (2000, 

s.11) ihop en känsla av positiva utmaningar på arbetsplatsen med komplexitet i arbetet och 

höga beslutskrav. Höga beslutskrav kan med andra ord leda till en känsla av positiv utmaning 

istället för en känsla av krav. Detta skulle kunna innebära att cheferna har höga krav men att 

de klarar av dessa då de upplevs som positiva istället för stressande och betungande. 

Tillsammans med det sociala stödet kan dessa vara faktorer som gör att majoriteten av 

cheferna upplever sin arbetsbelastning som aktiv och ej innehållande för hög 

arbetsbelastning, trots att de arbetar mycket övertid.  

 

I resultatet för vi en diskussion kring att chefer som arbetat kortare tid som chef i större 

utsträckning upplever hög arbetsbelastning. Detta då vårt resultat visar är att de som har en 

aktiv arbetssituation har ökade odds för att ha arbetat 16-20 år som chef vilket möjligen tyder 

på ett samband mellan att ha arbetat många år som chef och inte ha en hög arbetsbelastning. 

Welander, Astvik & Hellgrens (2017) studie visar samband mellan fler år som chef och lägre 

stressymptom. Ett liknande samband går att urskilja i Elofsson, Lundström & Shanks (2016, 

s. 675) studie som visar att färre år som chef leder till ökade odds för att ha en spänd 

arbetssituation för chefer i socialtjänsten. Om hög arbetsbelastning och stress går att 

likställas, vilket är en trolig slutsats, skulle vårt resultat kunna sägas ligga i linje med 

Welander, Astvik & Hellgrens (2017) studie. Inga signifikanta samband har kunnat hittas 

beträffande den spända gruppen med högst arbetsbelastning och antal år som chef. Om ett 

motsatsförhållande till den aktiva gruppen förekommer för den spända gruppen kan vi inte 

svara på, men det vore troligt utifrån Elofsson, Lundström & Shanks (2016) studie. 

 

Karakteristika för cheferna med spänd arbetssituation 

Det som hittills i diskussionen har kunnat konstateras är att majoriteten av cheferna inom den 

spända arbetssituationen har socialt stöd på arbetsplatsen och en hög arbetsbelastning. Ett 

samband som verkar föreligga är att cheferna med en spänd arbetssituation, även har 

sömnsvårigheter pga. arbetsrelaterad stress. Detta samband ligger i linje med den tidigare 

forskningen då denna visar samband mellan arbetsrelaterad stress och sömnsvårigheter hos 

socialsekreterare (Astvik och Melin, 2013). Sömnsvårigheterna skulle utifrån detta kunna 
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bero på den höga arbetsbelastning denna grupp upplever samt att de arbetar mycket övertid, 

vilket leder till arbetsrelaterad stress som i sin tur resulterar i sömnsvårigheter.  

 

Värt att nämna är dock att sambandet mellan övertidsarbete och sömnsvårigheter som gick att 

hitta i bivariata logistiska regressionsanalyserna försvann när vi kontrollerade för de andra 

variablerna i den multivariata regressionsanalysen. Att sambandet mellan dessa två variabler 

inte längre är signifikant ligger inte i linje med den tidigare forskningen. Att samband 

försvinner kan emellertid bero på att variablerna som inkluderas i en multivariat 

regressionsanalys tar ut varandra då de mäter samma sak, som det redogörs för i resultatet. 

Detta gäller t.ex. variablerna övertidsarbete och tillgänglig när man är ledig som är likartade. 

Om vi skulle ha gjort om analysen och inkluderat andra variabler skulle sambanden möjligen 

kunnat bestå.  

 

Ett samband mellan spänd arbetssituation och att arbeta i en mindre ort har kunnat 

identifieras i vår studie. I resultatet har vi som hypotes att detta samband skulle kunna bero på 

att det finns färre chefsled i en mindre ort då de är organiserade på ett annorlunda sätt. Att 

olika kommuner är organiserade på olika sätt beroende på dess storlek kan vi styrka med 

hjälp av Shanks, Lundström & Bergmarks studie (2014, s. 438). Dock kan vi inte styrka med 

hjälp av tidigare forskning att sambandet mellan kommunstorlek och en spänd arbetssituation 

skulle bero på detta. Utöver storleken på den kommun de spända cheferna arbetar i vet vi inte 

mycket om vad som kännetecknar den spända gruppen då samband ej har kunnat hittas 

beträffande ålder, kön eller arbetsförutsättningar såsom exempelvis år som chef eller ansvar 

för antal medarbetare. En förklaring till att få utmärkande egenskaper kring den spända 

gruppen går att hitta i vår data kan vara att denna grupp kan karakteriseras av sådant som vi 

inte mäter i studien. Ett förslag på detta skulle kunna vara individuella faktorer såsom hälsa, 

stresstålighet, personlighetsdrag, familjeliv m.fl.  

 

6.2 Reflektion över studiens tillvägagångssätt och metod 

Vi kommer i detta avsnitt diskutera huruvida studiens undersökningsdesign och 

tillvägagångssätt kan ha påverkat resultatet. Ämnen som kommer beröras i detta avsnitt är 

metodvalet, utformningen av enkäten samt analys av empirin (Jacobsen, 2012, s. 268-271).  
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Den första delen av tillvägagångssättet som format vår studie var metodvalet. En kvantitativ 

forskningsmetod valdes på grund av vårt intresse att kartlägga ett fenomen hos en större 

grupp människor, detta fenomen var chefers arbetsmiljö. Den kvantitativa metoden gjorde det 

möjligt för oss att undersöka olika samband kopplat till arbetsmiljön såsom hälsa, 

återhämtning, arbetsbelastning, socialt stöd m.fl. Den kvantitativa metoden har hög pålitlighet 

då studien lätt kan upprepas vilket påverkar resultatens trovärdighet positivt. Nackdelen med 

en kvantitativ ansats är att den skalar ner respondenternas svar till statistik och utesluter 

fylliga och levande svar som kan förklara fenomenet på djupet (Grey et al., 2007, s. 42).  

 

Vi övervägde noga fördelarna med att istället använda en kvalitativ studie med intervjuer 

istället för en kvantitativ studie. Detta med tanke på svårigheten i att få in tillräckligt många 

svar på enkäten och stor risk för bortfall. Vi landade till slut i att en kvantitativ metod passade 

bäst med tanke på att vår forskningsfråga undersöker hur vanligt fenomenet hög 

arbetsbelastning är, då forskning saknas kring arbetsmiljön för mellanchefer i socialtjänsten 

och att det är svårt att undersöka ett fenomen på djupet innan man kartlagt om det föreligger. 

Om vi hade fått mindre än 100 svar på studien hade vi kompletterat enkäten med intervjuer. 

Detta för att försäkra oss om möjligheten att dra slutsatser om materialet. Metodvalet har 

även underlätta för oss att generalisera till populationen trots den låga svarsfrekvensen då den 

grupp som besvarat enkäten speglar hela gruppen vi skickade ut enkäten till beträffande 

ålder- och könsfördelning (Jacobsen, 2012, s. 70-71).  

 

Nackdelar med det bortfallet som enkäten har är att det kan förekomma ett systematiskt 

bortfall t.ex. av chefer som upplever störst arbetsbelastning och därför inte har tid att besvara 

enkäten. Då det är en enkätstudie via en internetlänk är det svårt att kontrollera för om 

bortfallet är systematiskt eller inte, annat än att jämföra den grupp som besvara enkäten mot 

hela gruppen som mottagit enkäten. Enkäten har dock möjliggjort för oss att rikta oss till en 

stor grupp individer som är spridda över hela Sverige och vårt samarbete med SSR har även 

möjliggjort för oss att skicka ut enkäten till en stor del av den totala populationen, då 

majoriteten av socialtjänstens chefer är registrerade hos SSR. Urvalet av chefer som är 
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medlemmar i SSR kan dock var problematiskt ur synvinkeln att vi inte når ut till 

mellanchefer i socialtjänsten som inte är medlemmar eller är felregistrerade i SSRs register. 

Vi har räknat med ett ofrivilligt bortfall av mellanchefer i socialtjänsten som är medlemmar i 

SSR då den stora procentandel svar som vi fick in från chefer som inte ingår i vårt urval 

antyder på att SSRs register inte är fullt uppdaterat (Jacobsen, 2012, s. 220).  

 

Beträffande enkäten har teorin spelat en stor roll i dess utformning. Enkätens utformning kan 

påverka respondenternas svar i stor grad, t.ex. kan ledande frågor eller otydliga frågor ge 

missvisande svar. För att försöka undvika detta har vi använt oss av befintliga frågor som 

använts i tidigare arbetsmiljöstudier, vilket är positivt då det även styrker studiens validitet 

(Jacobsen, 2012, s.21, 188). Vi har även testat enkäten på bekanta för att få feedback kring 

dess utformning. Vissa frågor har ändå gett utslag för att vara svåra att besvara enligt de 

respondenter som skrivit kommentarer i enkäten. Detta var frågan beträffande om du kan 

bestämma över din arbetstid (flextid) som vi pga detta uteslöt helt i vår analys. Detta gällde 

även frågorna om hur mycket tid cheferna lägger på möten med andra chefer och personal. 

Detta har vi tagit hänsyn till i analysen och ställer oss frågande till svarens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet.  

 

En annan del av tillvägagångssättet som kan påverka studiens resultat är analysen av empirin 

(Jacobsen, 2012, s. 268-271). Risken för att vi använt fel statistik har vi minimerat med hjälp 

av att ha lästa på kring databearbetning samt tagit hjälp av universitetets lärare i kvantitativ 

forskning. Vår statistik har även utgått från analysmodeller vi lärt oss under tidigare kurser i 

utbildningen. De analysmodeller vi valt att göra har även valts utifrån vad som kan besvara 

våra forskningsfrågor, alltså koppla till teorin och våra hypoteser. Hur vi valt att tolka de 

resultat vi har fått fram har påverkat det resultat vi fått i stor omfattning. Tex. har vi slagit 

ihop de fem svarsalternativen i frågorna och krav, kontroll och socialt stöd till tre 

svarsalternativ för att underlätta analysen. Hade denna sammanföring av svarsalternativ skett 

på ett annat sätt hade resultatet blivit en annat. Ett annat exempel är valet av vilka frågor om 

krav och kontroll som infogats i klusteranalysen. Hade andra frågor infogats hade 

klusteranalysen haft sämre kvalitet samt sett annorlunda ut.  
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6.3 Sammanfattning och förslag till fortsatta studier 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att mellancheferna i socialtjänsten har olika 

upplevelser av sin arbetssituation och arbetsmiljö. På generell nivå kan sägas att majoriteten 

att cheferna upplever höga arbetskrav samt att de upplever att arbetet innehåller mycket 

positiva utmaningar. Frågorna om kontroll visar på spridda åsikter, dock indikerar resultatet 

att majoriteten av cheferna upplever hög kontroll med reservation för arbetstakten och 

arbetsmängden. Vi har även kunnat se att majoriteten av cheferna är tillgängliga utanför 

arbetstid och arbetar övertid. Dessutom upplever majoriteten av cheferna även att de har 

socialt stöd från både kollegor på samma nivå och sin närmaste chef, detta gäller även den 

spända gruppen av chefer som upplever sig ha högst arbetsbelastning. 

 

På mer specifik nivå har vi kunnat identifiera en grupp som har flera indikatorer som tyder på 

en god arbetssituation enligt vår analys. Detta är den aktiva gruppen vilket består utav ca 40 

procent utav respondenterna. Sedan har vi även kunnat identifiera en grupp som har flera 

indikatorer som tyder på att de innehar en icke hälsosam arbetssituation. Detta är den spända 

gruppen där en fjärdedel utav respondenterna återfinns. Denna studie har bekräfta ett 

samband mellan hög arbetsbelastning, övertidsarbete och lite uppskattning från sin närmaste 

chefer med att ha en spänd arbetssituation, dvs. en upplevelse av höga krav och låg kontroll 

på arbetsplatsen.  

 

Vår studie skiljer sig från det resterande forskningsfältet genom att den fokuserar på en 

population som fått begränsat med uppmärksamhet i tidigare forskning. De få studier från 

Sverige som haft fokus på chefer i socialtjänsten har fokuserat på IFO-enheten. Vi har liksom 

mycket av den tidigare forskningen om arbetsmiljö använt oss av en kvantitativ ansats samt 

Karaseks modell för att säkerställa den interna validiteten samt möjliggöra för jämförelser 

med andra studier inom ämnet. Majoriteten av forskningen om arbetsmiljö inom socialt 

arbete som vi har hittat berör chefer inom äldreomsorgen samt socialsekreterare.  

 

De frågor som denna studie har väckt gäller bl.a. individuella faktorers påverkan på hur man 

upplever arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Intressant att fortsätta analysera vore även 

positiva utmaningar i arbetet och dess påverkan på upplevd arbetsbelastning. Andra frågor 

49 



Hellström och Ivarsson 
Kandidatuppsats, 15 hp 

VT 2019 
som väckts berör det sociala stödet. I den här studien har vi valt att fokusera på socialt stöd på 

arbetsplatsen från kollegor och chefer men det skulle vara intressant att undersöka socialt 

stöd utanför arbetsplatsen till exempel i form av vänner och familj och dess påverkan på t.ex. 

återhämtningen. 

 

Gällande Karaseks modell hade det varit intressant att fortsätta undersöka den avspända-, 

passiva- och ISO-spända arbetssituationen vidare då dessa knappt eller inte alls gick att 

identifiera i denna studie. Fortsatt forskning beträffande olika samband med den spända 

arbetssituationen behöver även identifieras för att kunna motverka att mellanchefer upplever 

allt för hög arbetsbelastning i fortsättningen. De två nya arbetssituationerna som gick att 

urskilja i vårt resultat som benämndes intensiv- och ansträngd arbetssituation skulle även 

behöva kartläggas i vidare studier, då dessa gav mycket få signifikanta resultat i vår studie.  

 

Avslutningsvis kan sägas att förhoppningen med denna studie är att bidra med en statistisk 

kartläggning av mellanchefers arbetssituation i socialtjänsten i termer av krav, kontroll, 

socialt stöd samt hälsa och återhämtning. Studien kommer förhoppningsvis vara till nytta för 

mellanchefer i socialtjänsten i Sverige samt vara till nytta för socialtjänsten och dess 

arbetsmiljöarbete då den uppmärksammar en tidigare relativt osynlig grupps arbetssituation. 
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8. Bilagor  

8.1 Försättsblad  

Till dig som är mellanchef inom socialtjänsten!  
Kunskap gällande mellanchefer i socialtjänstens arbetsmiljö är eftersatt inom forskningen. Det har fokuserats en 
hel del på socialsekreterarnas arbetsmiljö men få studier har fokuserat på hur det är att vara chef, och särskilt att 
vara mellanchef. Detta trots att chefskapet inom socialtjänsten är en erkänt utsatt position då man har 
förväntningar från flera håll ex. politiker, överordnade chefer, underordnade medarbetare, media och 
medborgare.  
 
Mot bakgrund av detta har vi valt att fokusera på mellanchefer inom socialtjänstens arbetsmiljö i vår 
kandidatuppsats i socialt arbete. Vi kommer att undersöka mellanchefernas arbetsmiljö genom att skicka ut en 
webbenkät med hjälp av  akademikerförbundet SSR till mellanchefer i socialtjänsten i hela Sverige. Vi är 
medvetna om att det finns flertalet benämningar på chefer inom vård och omsorg och att det varierar från 
kommun till kommun. En mellanchef definierar vi som en chef som har en mellanposition i organisationen och 
har krav på sig både uppifrån och nedifrån. Detta innebär att vi vänder oss till dig som t.ex. är enhetschef, 
sektionschef, biträdande enhetschef, gruppchef, avdelningschef, teamleader, områdeschef, verksamhetschef eller 
IFO-chef mm.  
 
Webbenkäten kommer att vara öppen 1 april-23 april och det kommer att skickas ut påminnelser per mail. 
Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att 
dra tillbaka ditt deltagande. Dina svar kommer behandlas helt anonymt, vilket innebär att när du besvarar 
enkäten kommer vi inte kunna identifiera dig som person eller vilken kommun du tillhör. Dina svar och dina 
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Insamlad information används endast för 
denna kandidatuppsats som kommer publiceras i Stockholms universitets sökmotorer. Du kommer att kunna ta 
del av resultatet när studie är färdig i juni 2019, om så önskas.  
 
Tack på förhand! Vi hoppas att denna studie kommer belysa mellanchefers arbetsmiljö samt vara till nytta 
genom att uppmärksamma för underordnade och överordnade kring mellanchefers arbetssituation.  
 
Vid frågor angående enkäten kontakta någon av undertecknade.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Hanna Hellström, Socionomstudent Stockholms universitet, hanna.hellstrom7@gmail.com. 
Linn Ivarsson, Socionomstudent Stockholms universitet, linn.maria.ivarsson@gamil.com. 
Handledare Emelie Shanks, dr. i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 
emelie.shanks@socarb.su.se.  
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8.2 Enkät 

Arbetsmiljöenkät 
 
Utslagsfrågor: 
Om du svarar nej på följande fråga behöver du ej besvara resterande frågor, klicka dig i så fall direkt vidare till 
slutet och skicka in enkäten. 
 

1. Är du chef inom socialtjänsten för närvarande? Ja/nej 
 
Om du svarar att du är högsta chef på följande fråga behöver du ej besvara resterande frågor, klicka dig i så fall 
direkt vidare till slutet och skicka in enkäten. 
 

2. Position? Högsta chef /mellanchef eller första linjens chef  
 
Bakgrund 

3. Kön? Man, kvinna eller annat. 
4. Ålder? 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-67, 68 + år. 
5. Avdelning/klientgrupp? Ekonomiskt bistånd, Barn och ungdomsenheten, missbruk, socialpsykiatri, 

LSS, äldreomsorg, enheten för ensamkommande, familjeenheten (om flera kryssa i flera) 
6. Hur många invånare har den kommun du arbetar i? 

mindre ort (mindre än 15 000 invånare), mindre stad/tätort (minst 15 000 invånare ), större stad (minst 
50 000 invånare) , storstad (minst 200 000  invånare).  

7. År som chef? 0-2 år, 3-5 år, 6-9 år, 10-15, 16-20, 20 + år.  
8. Ansvar för antal medarbetare? 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36 +.  
9. Anställningsform? Heltid/deltid/annat. 

 
Arbetsbelastning 
Här följer ett antal frågor som har med din arbetssituation att göra.  
 

10. Hur många timmar arbetar du uppskattningsvis per vecka sett till ett årssnitt?  
mindre än 35 h, 35-40, 41-45, 46-50, 51-55, mer än 56.  

11. Upplever du att din arbetsbelastning är för hög?  
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. 

 
 
Karaseks krav- och kontrollmodell 
Följande frågor kommer från Karaseks krav- och kontrollmodell som är en vanlig modell för att undersöka 
arbetsmiljö. Modellen består av tre olika kategorier däribland krav, kontroll och socialt stöd. Kryssa i det 
svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning. 
 
Arbetskrav  

12. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  

13. Utför du arbetsuppgifter du behöver mer utbildning för? 
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  

14. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  

15. Måste du arbeta i mycket högt tempo? 
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  

16. Kräver ditt arbete komplicerade beslut?  
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
 

Kontroll över arbetet 
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17. Kan du själv välja hur du ska utföra ditt arbete? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
18. Kan du påverka mängden arbete du har? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
19. Kan du själv bestämma din arbetstakt?  

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
20. Kan du själv bestämma när du ska ta paus? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
21. Kan du bestämma din egen arbetstid (flextid)? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
 

Socialt stöd på arbetsplatsen 
22. Om du behöver får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
23. Om du behöver är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
24. Får du uppskattning ex. beröm  för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
25. Om du behöver får du då stöd och hjälp med ditt arbete från kollegor på samma nivå? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. 
26. Om du behöver är kollegor på samma nivå villiga att lyssna på problem som rör arbetet? 

Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid.  
 
 
Hälsa och arbetsfördelning 
Avslutningsvis kommer här några frågor som visat sig intressanta i tidigare forskning av SSR gällande chefers 
arbetsbelastning och dess koppling till hälsa, återhämtning och arbetsfördelning. Kryssa i det alternativ som 
stämmer bäst överens med din uppfattning.  
 
Hälsa och återhämtning 

27. Jag måste vara tillgänglig när jag är ledig. 
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. 

28. Jag stänger av min arbetstelefon helt när jag är ledig.  
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. 

29. Jag behöver inte skicka arbetsrelaterade mail när jag är ledig.  
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. 

30. Jag har svårt att sova pga stress från arbetet.  
Mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. 
 

31. Har du varit sjukskriven pga arbetssituationen de senaste tre åren?  
Ja, under en sammanhängande period längre än två veckor/ ja, flera tillfällen med korttidsfrånvaro till  

                följd av arbetsbelastningen/ nej.  
 
Arbetsfördelning 

32. Uppskatta hur mycket av din tid går åt till de olika alternativen per vecka: 
 
Möten med andra chefer inom organisationen.   
21tim +, 11-20tim,  5-10 h, 4 tim -  ingen tid alls.  
Möten/handledning med socialsekreterare/personal.  
21tim +, 11-20tim,  5-10 h, 4 tim -  ingen tid alls. 
Klientarbete.  
21tim +, 11-20tim,  5-10 h, 4 tim -  ingen tid alls. 
Administration.  
21tim +, 11-20tim,  5-10 h, 4 tim -  ingen tid alls. 

 
 
Tack för din medverkan! 
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