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Abstract 

Fredriksson Malin (2019). Managers requirements for stress prevention - a qualitative 

study in municipal context. Project work in Health at work 15 credits, University of 

Gävle.  

Stress is an increasing problem in Sweden and municipal organizations are workplaces 

where it´s common. The first line manager has an important role in stress prevention, 

but factors in the organizations might affect their possibility to focus on this problem.  

The purpose of this study was to examine municipal first line managers experience of 

organizational requirements of stress prevention in the workplace and how to improve 

these requirements. Qualitative interviews were made with first line managers in a 

Swedish municipal organization and analyzed with Qualitative content analysis. The 

result revealed that the managers experiences was that the organization offered 

resources like education, social and organizational support from HR and occupational 

health service, policies and good structure in the occupational health work. Economic 

pressure, constant changes and structures in the organization that the manager cannot 

have an impact on, and the managers own workload were demands that made the work 

with stress prevention harder. Unclear structures in the information flow and lack of 

communication about stress is also factors that might affect stress prevention in the 

organization.  
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Sammanfattning 

Författare: Malin Fredriksson. Titel: Chefers erfarenheter av förutsättningar till 

stressförebyggande arbete – en intervjustudie inom kommunal verksamhet. 

Examensarbete magisternivå, arbetshälsovetenskap, 15 högskolepoäng. Högskolan i 

Gävle. 

Problemformulering: Psykisk ohälsa ökar i samhället och stress på arbetet är en 

bidragande faktor. Inom kommunal sektor beräknas 40% av sjukskrivningarna bero på 

stress. Psykosocialt säkerhetsklimat (PSK) är en ny teori som fokuserar på den högre 

ledningens prioriteringar av stressförebyggande arbete i en organisation och personalens 

uppfattning kring det, PSK har visat sig vara viktigt för medarbetarnas psykiska hälsa. 

Chefen närmast medarbetarna har det operativa ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö 

och fungerar som länk mellan högre ledning och de anställda. Organisatoriska 

förutsättningar som finns i verksamheten kan påverka chefernas möjligheter att 

förebygga stress hos medarbetarna, detta kan påverkas av det psykosociala 

säkerhetsklimatet som finns i organisationen. Syfte: Undersöka och beskriva de 

erfarenheter kommunala första linjechefer har av organisatoriska förutsättningar för 

stressförebyggande arbete på arbetsplatsen och hur förutsättningarna kan förbättras. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Huvudresultat: Cheferna beskrev att resurser som underlättade det 

stressförebyggande arbetet var tydliga strukturer och direktiv i organisationen, 

kompetenshöjande insatser, handlingsutrymmet i chefsrollen och stöd från kollegor men 

även från HR och kommunhälsan. Krav i form av ekonomiska begränsningar, ständiga 

förändringar och effektiviseringar och den egna arbetssituationen försvårade det 

stressförebyggande arbetet. Det framkom även av analysen att brister i informations- 

och kommunikationsvägar inom organisationen kan utgöra hinder för det 

stressförebyggande arbetet. Slutsats: Genom att bland annat se över chefernas 

arbetssituation samt organisationens informationsvägar, skulle chefernas förutsättningar 

till stressförebyggande arbete kunna underlättas och på så vis öka PSK i organisationen. 

 Keywords: Första linjens chefer, psykosocialt säkerhetsklimat, stressprevention  
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1. Bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett problem som ökar både internationellt och i Sverige. År 2015 

kostade psykisk ohälsa i Sverige omkring 216 miljarder kronor, då inräknat även 

produktionsbortfall (OECD/EU, 2018). Forskning visar att det föreligger samband 

mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning (Vingård et al., 2015). Psykisk ohälsa 

och stress är den vanligaste orsaken till sjukersättning i Sverige idag. Sedan 2015 har 

det legat på omkring 42–43 % av fallen och det är relativt jämnt fördelat mellan könen. 

Ångest- och stressyndrom samt förstämningssyndrom stod för över 90% av 

sjukskrivningarna med psykisk diagnos (Försäkringskassan, 2018). Kommunal sektor är 

en av de mest drabbade, där beror nästan 40% av sjukfallen inom flera yrkesgrupper på 

psykisk diagnos och år 2015 var detta den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Reaktion 

på svår stress var den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar (55% hos kvinnor 

och 44% hos män). Inom yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden och personlig 

assistans berodde nästan 40 % av sjukfallen på psykisk diagnos och hos övriga inom 

hälsa- sjukvård och omsorg över 50% (AFA, 2017). 

1.1 Stress och psykisk ohälsa i arbetslivet 

Begreppet stress används i både teoretiska och mer vardagliga sammanhang. Det 

vardagliga begreppet syftar till påfrestande eller brådskande situationer. Teoretiskt kan 

Hans Selyes begrepp stress användas, där syftar det på de fysiska reaktioner som 

uppstår i kroppen när den utsätts för yttre påfrestningar. Dessa reaktioner är i sig inte 

ohälsosamma men kan bli det om de blir för långvariga och kroppen ej får möjlighet att 

återgå till normalläge. Stress kan betraktas som en process som innefattar yttre 

påfrestningar och individens upplevelse och reaktion på dessa (Aronsson et al., 2012). 

Riskfaktorer för att utveckla stressrelaterad sjukdom i arbetet har sammanställts i flera 

systematiska litteraturöversikter och där framkommer bland annat höga krav, låg 

kontroll, osäker anställning, pressat arbete, bristande kollegialt stöd, orättvist ledarskap 

eller brist på stöd från chefen samt obalans mellan ansträngning och belöning 

(Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Fring- Dresen, 2018; SBU, 2014). En viktig faktor för att 

förebygga stress i arbetslivet är ett gott ledarskap (rättvist, inkluderande och stödjande). 

Andra faktorer som bidrar till att förebygga stress är balans mellan arbete och fritid, 
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tydliga mål i organisationen, möjlighet till medinflytande, fortbildning samt positivt 

socialt klimat. Vidare visar forskning att organisatoriska åtgärder som syftar till att 

minska stress är mer hållbara och ger längre och mer bestående effekt än åtgärder som 

riktar sig till individen (Vingård et al., 2015). Genom att skapa struktur och 

förutsättningar för hälsofrämjande faktorer i organisationen kan ohälsa förebyggas hos 

medarbetarna (Jensen & företagshälsans riktlinjegrupp, 2015). En studie som utförts i 

svenska kommuner påvisar samband mellan sjukfrånvaro och hur verksamheten är 

organiserad samt hur verksamheten aktivt bedriver arbete med att främja hälsa hos 

medarbetare (Åkerlind, Larsson & Ljungblad, 2013).  

Enligt arbetsmiljöverkets författning om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS) (2001:1) 

skall arbetsgivaren systematiskt undersöka arbetsmiljön i syfte att upptäcka och åtgärda 

risker. I mars 2016 började Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) (2015:4) organisatorisk 

och social arbetsmiljö att gälla. Denna föreskrift förtydligar områden som arbetsgivaren 

och arbetstagaren behöver beakta i syfte att främja den psykosociala arbetsmiljön. AFS 

2015:4 berör områden som krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälsosam 

arbetsbelastning, resurser för arbetet samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Trots 

att det enligt lag varit vedertaget att arbetsgivare skall bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete så finns det fortfarande lite forskat om hur detta arbete bör 

implementeras för att faktiskt ha påverkan på anställdas hälsa (Dellve, Skagert & Eklöv, 

2008). 

1.2 Job- Demands- Resources (JD-R) 

Job demands- resources (JD-R) modellen eller arbetskrav – resursmodellen som den 

kallas på svenska är en vedertagen teori som används inom forskning om stress och 

arbetshälsa (Berthelsen & Muhonen, 2017). Bakker, Demerouti och Verbeke (2004) 

beskriver att JD-R utgår från att alla verksamheter är unika och har olika krav och 

resurser i sin verksamhet och i personalens arbetsmiljö. Kraven kan vara fysiska, 

psykiska, sociala eller organisatoriska aspekter som kräver extra ansträngning av 

individen till exempel genom hög arbetsbelastning, känslomässiga krav eller bristfällig 

arbetsmiljö. Resurser är faktorer som stödjer individen i att uppnå mål, minska 

belastning av krav samt bidra till stimulans och utveckling. Resurser kan finnas på alla 
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nivåer i en organisation och vara till exempel socialt stöd, delaktighet i beslut, lön eller 

jobbtrygghet. När det råder obalans mellan krav och resurser ökar risken för utmattning 

hos medarbetarna vilket skapar konsekvenser för organisationen (Bakker et al., 2004). 

1.3 Psykosocialt säkerhetsklimat  

Psykosocialt säkerhetsklimat (Psychosocial safety climate) är en relativt ny modell 

utformad av Maureen Dollard och Arnold Bakker (2010) som beskriver hur 

medarbetarna i organisationen upplever vad högsta ledningen gör för att förbygga 

psykosocial ohälsa i organisationen. Psykosocialt säkerhetsklimat (PSK) är en modell 

utvecklad utifrån JD-R- modellen och där PSK i en organisation anses påverka både de 

krav och resurser som finns i organisationen. PSK avser fånga medarbetarnas 

uppfattning om hur beslut från högre ledning till exempel genom policys och riktlinjer, 

praxis och procedurer i organisationen bidrar skyddande till deras psykosociala hälsa 

och säkerhet (Dollard & Bakker, 2010). Modellen syftar till att fånga upp hur 

medarbetarna upplever att högsta ledningen i organisationen engagerar sig, 

kommunicerar, fördelar resurser (prioriterar) och gör medarbetarna delaktiga 

(involverar medarbetarna) i frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön (Berthelsen & 

Muhonen, 2017). Samband har påvisats mellan medarbetarnas skattning av PSK och 

stress, ju sämre PSK som medarbetarna skattar desto mer stress upplever de även i sin 

arbetsmiljö (Havermans, Boot, Houtman, Brouwers, Anema & Van der Beek, 2017). 

1.4 Ledarskap är viktigt för att förebygga stress 

Forskning visar att ledarskapet påverkar faktorer som stress, sjukfrånvaro och 

välmående hos medarbetarna vilket även påverkar organisationens produktion och 

resultat. Bra ledarskap består av omtanke, klargörande av mål och förväntningar, 

uppmuntran till delaktighet hos de anställda samt information och återkoppling 

(Aronsson et al., 2012). Ledarskap som innefattade återkoppling och stöd samt 

tillräckliga resurser och möjligheter till kompetensutveckling bidrog till minskad 

sjukfrånvaro och ett förbättrat socialt klimat (Åkerlind et al., 2013). I en systematisk 

litteraturöversikt framkommer att chefen har en viktig roll i arbetet med att förebygga 

stressrelaterad sjukdom hos medarbetarna (Nieuwenhuijsen et al., 2010). Dock är 

området om chefernas organisatoriska förutsättningar att kunna leva upp till de krav 
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som ställs på dem inte lika undersökt. Forskning visar på att chefer behöver stöd för att 

kunna genomföra och fortsätta bedriva arbete som syftar till att främja medarbetarnas 

välmående (Biron, Parent- Lamarche, Ivers & Baril- Gingras, 2018).    

1.4.1 Chefernas förutsättningar 

I en svensk rapport framkommer att allt mer forskning tyder på att kommunala 

enhetschefers möjlighet att göra ett bra jobb påverkas av de organisatoriska 

förutsättningar som finns att utföra detta. Cheferna har ofta en obalanserad 

arbetssituation där resurser de har att tillhandahålla inte motsvarar de krav och 

utmaningar som de ställs inför i arbetet. Chefer inom vård och omsorg är särskilt utsatta 

för denna obalans. Faktorer som spelar in i denna obalans är ansvar för ett stort antal 

medarbetare, avsaknad av stödfunktioner (främst praktiskt stöd från t.ex. HR eller IT). 

Även administrativa arbetsuppgifter blir allt fler och tar tid från den operativa 

verksamheten samt att det saknas arenor att mötas över flera hierarkiska nivåer för att 

samtala om verksamhetensmål och resurser (Corin & Björk, 2017). Gard och Larsson 

(2017) undersökte första linjechefer inom hemsjukvårdens uppfattningar om sin 

psykosociala arbetsmiljö. Cheferna berättade att de upplevde relativt höga arbetskrav 

men att det sociala stöd de fick bidrog till att kraven blev hanterbara. De upplevde att 

det fanns balans mellan resurser, mål och det ansvarsområde de hade.  

1.5 Tidigare forskning 

Forskning visar att chefer inom kommunal omsorg befinner sig i en miljö av ständig 

förändring och att de krav som chefen står inför påverkar förutsättningarna att 

förebygga ohälsa i arbetet (Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & Ahlborg, 2008; Tappura, 

Syvänen & Saarela, 2014). Skagert et al. (2008) undersökte uppfattningar och strategier 

som chefer har för att hantera sin egen och medarbetarnas stress. Studien visade att 

chefer på operativ nivå inom kommunal omsorg betraktar sig själva som 

”krockkuddar”. De uppgav att de fann sig i en miljö av ständig förändring, ofta kom 

direktiv från högre ledning eller politisk nivå plötsligt. Förändringarna/ direktiven 

innebar många gånger effektivisering av verksamheten utan att tillföra resurser eller 

sänka kvaliteten. En viktig del av chefens arbete blev att strukturera uppgifter och 

stabilisera personalgruppen för att reducera stressen på arbetsplatsen. Även planering 
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inför att föra in nya arbetsuppgifter var en viktig del i det stressförebyggande arbetet. 

Även Tappura et al. (2014) menade att ständiga förändringar och effektiviseringar 

försvårade arbetet för cheferna att stödja medarbetarnas välmående på arbetsplatsen. I 

samband med förändringarna framkom i Skagert et al. (2008) att cheferna upplevde att 

etiska konflikter, litet beslutsutrymme och bristande stöd ledde till stress och en känsla 

av ensamhet i rollen.  

Tappura et al. (2014) undersökte utmaningar som finska chefer på flera nivåer i 

kommunal organisation upplevde i arbetsmiljöarbetet och vilket behov av stöd de 

behövde i dessa situationer. Att ha tillgång till stöd framkom som viktig faktor för att 

hjälpa cheferna att lyckas i arbetsmiljöarbetet. Cheferna tog stöd från sin närmsta chef, 

från HR eller experter inom arbetsmiljö för att lösa problem, de sökte även emotionellt 

stöd hos kollegor. Utmaningar cheferna upplevde i arbetet med förutsättningarna till 

arbetsmiljöarbete var bland annat ekonomisk press och krav på prestation samt brist på 

resurser i förhållande till målen. Att besluta, att förklara beslut och att komma överens 

om övergripande policys och implementera dessa hos medarbetarna var svårt. Cheferna 

upplevde även att de hade svårt att upptäcka medarbetares belastning om de inte 

medarbetaren själv sa något om sin situation till chefen. Om de berättade hade chefen 

ändå svårt att lösa problemen på grund av bristande resurser och brist på organisatoriskt 

stöd. (Tappura et al., 2014) 

En intervjustudie undersökte vad första linjechefer och medarbetare i operativ 

verksamhet inom olika sektorer ansåg det behövdes för att förebygga stress i 

organisationen. Där framkom att det behövdes mer kommunikation om arbetsrelaterad 

stress (Havermans, Brouwes, Hoek, Anema, Van der Beek & Boot, 2018). Även Gard 

och Larsson (2017) lyfter förbättrad kommunikation i den egna verksamheten som ett 

förbättringsområde för att förbättra säkerhetsarbetet i arbetet. I Havermans et al. (2018) 

framkom vidare att det fanns behov av kommunikation om stress över flera nivåer inom 

organisationen, både för att operativ personal skulle förstå högre ledning och för att 

högre ledning skulle förstå den operativa personalens arbetssituation. De menade även 

att faktorer som orsakar stress på arbetsplatsen behöver uppmärksammas och att det 

fanns ett behov av stödjande förutsättningar och kultur i organisationen för att 

förebygga stress. Detta var något som de ansåg att chefen men framför allt högre 
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ledning hade ansvar att utforma, några aspekter var att ha en tillräcklig budget och att 

cheferna fick stöd i sina chefsbeslut. Adekvata åtgärder behövdes för att förebygga 

stress så som mer personal eller planering av arbetsuppgifter.  Även involvering från 

flera instanser i organisationen och utanför organisationen för att förebygga stress var 

något som lyftes upp, till exempel företagshälsovård.  

I en dansk studie undersöktes chefernas upplevelser av medarbetare som varit 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress och skulle återgå till arbetet. Cheferna 

rapporterade bland annat utmaningar att hantera stressrelaterad frånvaro då de upplevde 

avsaknad av konkreta riktlinjer i hanteringen av detta. Chefen upplevde oro över att 

själv ha svårt att vidta åtgärder för att förhindra att fler medarbetare insjuknade på grund 

av brister i kunskap eller stöd (Ladegaard, Skakon, Fries, Elrond & Netterstrøm, 2019). 

I samma studie framkom att faktorer cheferna uppfattade som viktiga i processen vid 

återgång tillbaka till arbetet var kunskap, erfarenhet, god kommunikation med den 

anställde, tydliga riktlinjer i företaget samt policys angående stress och återgång till 

arbetet. De flesta chefer uppgav att det finns policys kring stress men att de var 

svårapplicerbara. Studien av Dellve et al. (2008) visade att sjukfrånvaron var lägre i 

organisationer där det fanns tydliga strukturer och rutiner för systematiskt 

arbetsmiljöarbete, som exempelvis policys, riktlinjer och tydliga mål. En bra struktur i 

arbetsmiljöarbetet visade att organisationen oftare rapporterade brister i arbetsmiljön. 

Det finns forskning som undersöker chefernas förutsättningar till att förebygga 

arbetsrelaterad ohälsa eller att arbeta hälsofrämjande, få studier undersöker dock 

förutsättningarna att specifikt förebygga stress.  

1.6 Definition av begrepp 

I detta arbete definieras första linjens chef som den chef i organisationen som är närmast 

de operativa medarbetarna. I arbetet kommer förstalinjens chef att vara synonymt med 

chef. Vid benämning av chefer på högre nivå benämns dessa som chefer/ledare i högre 

ledning. Medarbetarna är begreppet som används för den grupp som är underställda 

enhetschefen till exempel undersköterskor, personliga assistenter och boendestödjare.   

Begreppet ”organisatoriska förutsättningar” har beskrivits av Corin och Björk, (2017, s 

17) som de strukturer som finns i den organisation där chefen verkar och chefens 



           

 

7 

 

psykosociala arbetsmiljö. I denna studie syftar begreppet till allt som organisationen 

erbjuder i form resurser (t.ex. stöd, kompetens och ekonomi), riktlinjer/ policys, krav, 

delaktighet och informationsflöden, strukturer i ledning och hur detta påverkar 

medarbetarna och cheferna i både negativ och positiv mening 

1.7 Problemformulering 

Med anledning av det ökade problemet med stressrelaterad och psykisk ohälsa bland 

medarbetare i kommunal verksamhet (AFA, 2017) är det viktigt att undersöka hur detta 

kan förebyggas. Stressen orsakar inte enbart ett lidande för individen och dennes 

anhöriga utan är även en aspekt som för samhället och organisationer innebär en 

konsekvens på ekonomi och effektivitet (Cooper, Dewe & O´Driscoll, 2001). 

Enhetschefens roll är komplex då hen ska fungera som länk mellan operativ personal 

och högre strategisk ledning i organisationen. Hen bär det delegerade ansvaret för den 

operativa personalens välmående och för att omvandla uppdrag till handling (Hasson, 

Villaume, von Thiele Schwarz, & Palm, 2014). Chefen skall i sitt uppdrag omvandla 

resurser, direktiv från högre ledning, policys och riktlinjer till prestation och motivation 

hos medarbetare och samtidigt säkerställa en god arbetsmiljö. Möjligheten att uppfylla 

detta uppdrag i kommunal verksamhet hänger samman med förutsättningarna att ta 

ansvar för avgörande aspekter i verksamheten såsom ekonomi, arbetsmiljö och 

administration (Björk, Szücs & Härenstam, 2014). Hasson et al. (2014) skriver att 

studier visat att engagemang och involvering från organisationen och högre ledning är 

viktigt i det stressförebyggande arbetsmiljöarbetet och för chefernas möjlighet att utföra 

sitt uppdrag och försäkra sig om sina medarbetares välmående. Dock visar forskning att 

cheferna ofta upplever att de lämnas ensamma i detta arbete och att ansvarsfördelning 

inom organisationen för att lyckas med detta samt stöd från högre ledning och HR- 

avdelning brister (Hasson et al., 2014). Forskning visar att när enhetscheferna uppfattar 

att organisationen prioriterar arbetet med psykosocial hälsa genom att skapa struktur för 

det förebyggande arbetet samt forum för samverkan kring detta påverkas enhetschefen 

och medarbetarna positivt (Biron et al., 2018). Teorin om PSK lyfter betydelsen av 

resurser, struktur och engagemang från den högre ledningen i organisationen när det 

kommer till stressförebyggande åtgärder och åtgärder vid identifierad stress (Dollard & 
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Bakker, 2010). Detta är till stor del första linjechefens uppdrag; att omsätta högre 

lednings direktiv till åtgärder i verksamheten (Hasson et al., 2014). Utifrån det 

perspektivet bör det vara av största vikt att studera de förutsättningar cheferna har att 

kunna uppnå detta. När uttryckt PSK i organisationen är högt (till exempel genom 

policys och riktlinjer) i kombination med att chefen agerar stödjande (utfört PSK) ger 

detta en positiv effekt på psykisk hälsa hos medarbetaren (Biron et al., 2018) och en 

trygghet i att själv påverka sin arbetsmiljö för att minska risken för utmattning (Yulita, 

Dollard & Idris, 2016).  

Det behövs mer kunskap om de förutsättningar kommunala ledare har att uppfylla sitt 

chefsuppdrag i en fungerande verksamhet (Szücs & Björk, 2014). Vad cheferna behöver 

för att kunna genomföra interventioner i syfte att förebygga ohälsa i form av resurser, 

organisatoriskt klimat och arbetsmiljö för att lyckas med detta är ett område där det 

saknas forskning (Biron et al., 2018). 

Utifrån denna aspekt är det viktigt att ta reda på vilken uppfattning och erfarenhet chefer 

har av organisatoriska förutsättningar att kunna arbeta förebyggande och åtgärda stress 

hos medarbetarna. Detta för att öka kunskapen om vad cheferna behöver för att kunna 

arbeta stressförebyggande i komplexa organisationer och på så vis stärka det 

psykosociala säkerhetsklimatet i organisationen och minska stress hos medarbetarna.   

1.8 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och beskriva de erfarenheter kommunala 

förstalinjens-chefer har av organisatoriska förutsättningar för stressförebyggande arbete 

på arbetsplatsen och hur förutsättningarna kan förbättras.  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Då syftet är att undersöka och beskriva förstalinjens chefers erfarenheter av 

förutsättningar till stressförebyggande arbete användes kvalitativ metod i denna studie. 

Kvalitativ metod ger en mer nyanserad beskrivning av det som skall undersökas och 
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passar bra vid undersökningar av människors uppfattningar och erfarenheter (Patel och 

Davidsson, 2019). Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer för att 

fånga studiedeltagarnas perspektiv på problemet samt få en fördjupad uppfattning av 

deras erfarenheter (Bryman, 2016). Intervjumaterialet analyserades sedan med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).   

2.2 Urval 

Ett målinriktat urval användes i denna studie. Det innebär att informanterna är utvalda 

utifrån studiens problemformulering och syfte och utifrån att de förväntas kunna ge 

relevanta svar på frågeställningarna (Bryman, 2016). Informanterna i studien består av 

förstalinjens chefer inom verksamheten LSS (lagen om stöd och service) i en medelstor 

svensk kommun. Deltagarna är utvalda då dessa chefer har det verkställande ansvaret 

för arbetsmiljön delegerat från högre chefer och är de som främst kan beakta hälsan hos 

de medarbetare som utför kärnverksamheten i kommunal omsorg. Utifrån detta 

perspektiv har de möjligheten att betrakta och agera genom att förebygga och vidta 

åtgärder vid problem i arbetsmiljön.  

Inklusionskriterier: Chefer i första linjen inom kommunal omsorgsverksamhet. Chefen 

skulle ha personalansvar samt arbetsmiljöansvar och ansvar samt befogenhet att påverka 

det psykosociala/ stressförebyggande arbetet på arbetsplatsen. För att ha en uppfattning 

och vara insatt i området skulle respondenterna arbetat minst 6 månader i rollen som 

enhetschef. 

Exklusionskriterier: Chefer som av någon orsak inte har arbetsmiljöansvaret på enheten.  

Informanterna som deltog i studien varierade i kön och ålder (3 kvinnor, 2 män). Alla 

hade ett par eller många års erfarenhet av att arbeta som chef. Medarbetarantalet som 

cheferna ansvarade för var i genomsnitt 31,5 medarbetare per chef, fördelade på flera 

arbetsenheter. 

2.3 Datainsamling 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor utformades med stöd av handledare för 

att fånga aspekter som var av intresse för studiens syfte och utifrån ett perspektiv av 

PSK. Aspekterna som var planerade att beröras under intervjun var förutsättningar i 
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form av organisatoriska krav, organisatoriska resurser, organisatoriska strukturer och 

organisatoriskt stöd i form av stöd från högre ledning, policys, riktlinjer och kompetens 

då detta betraktas som väsentligt inom PSK.  

En pilotintervju genomfördes innan den slutgiltiga intervjuguiden utformades. Till 

denna intervju gjordes ett bekvämlighetsurval och en chef i första linjen vid en 

kommunal skola intervjuades då denne hade möjlighet att ställa upp med kort varsel. 

Intervjuguiden som användes vid pilotintervjun bestod av mer övergripande frågor och 

flera följdfrågor fick läggas till under intervjun för att fånga de tilltänkta aspekterna, det 

krävdes även att intervjuaren förtydligade och förklarade vissa frågor för att 

informanten skulle förstå vad som efterfrågades. Intervjuguiden blev efter pilotintervjun 

förenklad för att lättare fånga de tilltänka aspekterna. Efter första riktiga intervjun i 

studien förenklades intervjuguiden ytterligare i sitt språk och den sista frågan tillkom 

(Intervjuguide, se Bilaga 1). 

Inför denna studie togs kontakt genom biträdande områdeschef som skickade ut 

förfrågan via e-mail med bifogat missivbrev (Bilaga 2) till potentiella informanter. 

Primärt anmälde en informant intresse på mailet, resterande tillfrågades i samband med 

den första genomförda intervjun och tid för intervju bokades med ytterligare fyra chefer 

som valde att delta i studien. Alla deltagare fick läsa igenom och skriva under 

missivbrevet innan intervjun. Inget deltagarbortfall finns att redovisa i denna studie. 

Alla intervjuer genomfördes på platser valda av cheferna vilket blev på deras respektive 

kontor och alla intervjuer genomfördes utan avbrytande eller störande moment. 

Intervjuerna tog 30–60 minuter och de spelades efter samtycke från deltagaren in på 

mobiltelefon för att sedan transkriberas och analyseras. 

2.4 Analysmetod  

De semistrukturerade intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys utformad av Graneheim och Lundman (2004). Initialt lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom flera gånger och meningsenheter som svarade till 

syftet valdes ut. Meningsenheterna kondenserades sedan vilket innebär att texten 

sammanfattas utan att essensen försvinner. Meningsenheterna kodades med begrepp 

som beskriver dess innehåll och meningsenheter som handlade om sak fördes samman 
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(Bilaga 3). De kodade meningsenheterna sorterades därefter in i subkategorier och 

kategorier. Utifrån kategorierna formades sedan huvudkategorier eller teman som 

beskriver det huvudsakliga innehållet i koderna (Bilaga 4). För att undvika att 

information försvann eller förvreds i analysprocessen har intervjuer och meningsenheter 

hela tiden funnits tillgängligt att gå tillbaka till. I arbetet med att välja ut 

meningsenheter och koda dessa låg fokus på det manifesta innehållet. När koderna 

skulle sammanfogas till kategorier och teman tolkades även det latenta innehållet i 

materialet.  

2.5 Litteratursökning 

Artikelsökning till bakgrund och diskussion har genomförts i databasen Discovery vid 

högskolan i Gävle. Använda sökord: leader*, manager*, psychosocial safety climate, 

prevent* stress*, occupational health, view*, experience*, organization*, munipical och 

psychosocial är sökord som används i olika kombinationer tillsammans med booleska 

operatorerna AND och OR. Begränsningar i sökningen var enbart engelska artiklar, 

fulltext, peer review. Vid vissa sökningar har begränsningen årtal 2010-2019 använts. 

Ett fåtal sökningar har även gjorts i svemed+ där svenska artiklar hittats. Några artiklar 

har erhållits från handledare till uppsatsen och några artiklar har hittats genom att 

granska referenslistor i funna artiklar. Även kurslitteratur och andra böcker inom ämnet 

har använts.  

2.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets krav i form av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjande kravet har tagits i beaktande inför och under studien (Vetenskapsrådet, u.å). 

Informationskravet har uppfyllts genom att samtliga deltagare erhöll både muntlig samt 

skriftlig information om studien och dess syfte innan deltagandet. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagarna fick skriva under missivbrevet som bevis på att de 

mottagit information och valt att delta i studien. Informanterna erhöll även information 

om rätten att när som helst dra sig ur studien och information om hur personuppgifter 

kommer att behandlas. Informanternas identitet hålls skyddad så långt det är möjligt för 

att undvika risk för identifikation av till exempel arbetsgivare eller medarbetare. Genom 

att koda det transkriberade intervjumaterialet och hålla det inspelade materialet enbart 
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tillgängligt för forskaren är anonymiteten tänkt att hållas. Det material som samlats in i 

samband med intervjuerna har förvarats kodat på författarens dator med lösenordsskydd 

och inte varit tillgängligt för utomstående, i och med det har konfidentialitetskravet 

uppfyllts. Även citat som hade kunnat identifierats till enskild chef har valts bort i 

studien för att ej röja identiteten av deltagarna. Nyttjandekravet uppfylls genom att det 

material som samlats in i denna studie enbart kommer att användas till detta ändamål 

och inte till annan forskning. Inget tillstånd från etisk kommitté behövde inhämtas för 

denna studie. Efter att studien godkänts och uppsatsen publicerats kommer allt insamlat 

material att raderas och förstöras.  

3. Resultat  

Studien syftade till att undersöka och beskriva de kommunala enhetschefernas 

erfarenheter av organisatoriska förutsättningar att förebygga stress på arbetsplatsen och 

hur dessa kan förbättras. En aspekt att lyfta är att flera av cheferna uppgav att stress inte 

var ett vanligt problem i deras verksamheter, men det periodvis förekom och var då ofta 

relaterat till brukare som var svåra att hantera. Det framgick även att stressförebyggande 

ingick som en del i det samlade arbetsmiljöarbetet och lyftes inte som ett specifikt 

problem i dessa verksamheter. Innehållsanalysen har mynnat ut i tre teman, elva 

kategorier och tjugosju subkategorier som redovisas i tabellen nedanför, se Tabell 1.   

Tabell 1. Redovisning av innehållsanalysens subkategorier, kategorier och teman. 

Subkategorier Kategorier Tema 
Styrande direktiv som 

underlättar det 

stressförebyggande arbetet. 

(AFS: OSA & SAM) 

Direktiv och strukturer i 

organisationen underlättar det 

stressförebyggande arbetet 

 

 

Struktur, 

kompetensstödjande 

insatser, handlingsutrymme 

och stöd är resurser som 

ger förutsättningar till 

stressförebyggande arbete. 

 

 

 

 

 

Tydligt utformade strukturer och 

verktyg i arbetsmiljöarbetet 

underlättar det 

stressförebyggande arbetet 

Policys i organisationen bidrar 

med struktur som kan förebygga 

stress.  

Utbildningar i ledarskap ger 

chefen verktyg/ metoder som 

bidrar till att förebygga stress 

Kompetensstödjande insatser 

kan förebygga stress direkt 

och indirekt  

 Kompetensstödjande insatser 

fungerar som resurs i det 

stressförebyggande arbetet. 
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Möjligheten att hitta tillfällen att 

tala om stress 
Handlingsutrymmet i 

chefsrollen gör det möjligt att 

ta eget initiativ till 

stressförebyggande arbete 

 

 

 

 

 

 

Försöker vara ett tillgängligt 

stöd för medarbetarna i 

verksamheten 

Har mandat att göra 

anpassningar 
HR och kommunhälsan är 

viktiga resurser i arbetet med 

stress 

Socialt stöd från kollegor och 

chef samt organisatoriskt stöd 

genom HR och 

kommunhälsan utgör en viktig 

resurs för att underlätta det 

stressförebyggande arbetet. 

Chefskollegor, medarbetare i 

organisationen och närmsta chef 

kan ge chefen stöd i arbetet med 

att förebygga stress 

Små enheter försvårar 

anpassning 
Strukturer i organisationens 

verksamhet som chefen ej kan 

påverka försvårar det 

stressförebyggande arbetet 

Ekonomi, ständiga 

förändringar och, 

verksamhetens utformning 

med små enheter samt 

chefens egen arbetssituation 

är krav som utgör hinder 

till stressförebyggande 

arbete 

Verksamhetens grundbehov av 

bemanning försvårar 

anpassningar 
Schemaplanering skapar stress 

Bristande resurser i samband 

med förändringar och 

effektiviseringar försvårar det 

stressförebygganade arbetet. 

Utmaning att förebygga stress 

i en verksamhet med ständig 

förändring och effektivisering 

Ekonomiska prioriteringar högre 

upp i organisationen påverkar 

förutsättningar till insatser som 

förebygger stress 

Hela tiden nya krav på 

medarbetarna utöver 

kärnverksamheten 

Chefens arbetsbelastning 

försvårar möjligheten att 

förebygga stress 

Chefens egen arbetssituation 

försvårar möjligheterna att 

arbeta stressförebyggande  

 Ensam i sin roll 

All stress är inte arbetsrelaterad 

 

Chefen får ta hand om stress 

hos medarbetare som ej är 

arbetsrelaterat Saknar stöd inom organisationen 

att stötta medarbetare i stress 

som inte är arbetsrelaterad 

Svårt att förmedla riktlinjer och 

mål ner till medarbetare  

 

Det finns formulerade policys, 

riktlinjer och mål i 

organisationen- dessa är inte 

alltid tydliga på den nivå de 

skall tillämpas vilket kan 

skapa onödig stress 

Otydlig struktur i 

informationsvägar och 

kommunikation i 

organisationen utgör hinder 

för stressförebyggande 

arbete. 

Otydligt hur agera när stress 

upptäcks 

Finns en osäkerhet kring vad 

som står i policys hos några 

chefer 

Chefen blir medarbetarens 

språkrör. 

Organisationens struktur gör 

det svårt för medarbetarna att 

förmedla sig högre upp i 

organisationen Det är svårt för medarbetaren att 

själv kunna påverka sin situation 

högre upp i organisationen. 
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Otydlig information kring 

stödfunktioner 

Stress är något som 

medarbetarna förväntas kunna 

hantera själva 

Kultur i organisationen att 

inte tala om stress 

Talas lite om stress i 

organisationen, används andra 

begrepp 

 

3.1 Struktur, kompetensstödjande insatser, handlingsutrymme och stöd är 

resurser som ger förutsättningar till stressförebyggande arbete 

3.1.1 Direktiv och strukturer i organisationen underlättar det stressförebyggande 

arbetet 

Alla chefer uppgav att det fanns resurser inom organisationen som bidrog till att minska 

stress eller upptäcka stress. En betydande faktor var att det fanns en tydlig struktur över 

hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skulle bedrivas.  

” Organisationen har styrt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt som 

gör det enkelt för mig egentligen, men att veta, men vad är det jag ska göra rent utifrån 

arbetsmiljösynpunkt varje månad och gör jag det, då kan jag känn mig trygg med att jag 

gör dom delarna och lite till som faller inom lagstiftning.”  

(Respondent 2) 

Handfasta verktyg som checklistor, frågeformulär och årshjul underlättade det 

förebyggande arbetet. Cheferna uppgav att de inte hade några direktiv att arbeta 

specifikt med stress men att detta ingick i den psykosociala delen i SAM. Inför större 

förändringar genomförs även riskbedömningar för att avgöra hur det kan påverka 

medarbetarna. Det framkom även hos flera av cheferna att AFS 2015:4 om 

organisatorisk och social arbetsmiljö har bidragit till att organisationens arbete med 

arbetsmiljön som rör psykosociala aspekter har förbättrats. Cheferna har fått direktiv 

och redskap som de kan arbeta utifrån med dessa problem på arbetsplatsen vilket 

uppfattas som positivt.  
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” Nu går vi ju ut med ett program som vi fått från HR där vi ska förebygga då, prata om 

arbetstid, arbetsmängd och kränkande särbehandling. Dom tre sakerna kommer vi att 

titta på och det är bra faktiskt.”  

 (Respondent 3) 

Cheferna menar även att det regelbundet görs satsningar inom organisationen som syftar 

till att stärka medarbetaren och cheferna får då områden som de skall arbeta med 

specifikt till exempel medarbetarskap eller att arbetsglädje. 

Tre av cheferna talade om den stabilitet som policys bidrar med, att det finns en 

grundtanke med hur saker skall hanteras inom organisationen. Erfarenheten är att det 

ger en trygghet och struktur i chefsrollen att förhålla sig till vilket skapar säkerhet i 

rollen och i sin tur bidrar med tillit mellan chefen och medarbetarna. I policys står även 

direktiv om till exempel genomförande av rehabiliteringssamtal vilket kan fånga upp 

stress, dock uppgav flera chefer att dessa samtal sällan fångar upp arbetsrelaterad stress.  

3.1.2 Kompetenshöjande insatser kan förebygga stress, direkt och indirekt 

Cheferna uttryckte att kommunen erbjöd mycket och bra utbildningar till sina 

medarbetare. Flera av cheferna hade gått chefsprogram eller kurser för att utvecklas som 

ledare och få bra redskap med sig för att kunna observera arbetsgruppen, förebygga och 

åtgärda problem som kan uppstå. Även medarbetarna får utbildning i form av 

föreläsningar ordnade genom organisationen. En chef berättade att hen tyckte att det var 

bra när kommunen bjöd in på föreläsningar och gjorde satsningar till exempel om 

medarbetarskap eller arbetsglädje. Dessa föreläsningar kan så ett frö i medarbetarna som 

kan leda till välmående. En chef uppgav också att hen upplevde att utbildningar kunde 

ge medarbetarna redskap för att möta förändringar vilket kunde minska stressen i de 

hänseendet. En annan viktig kompetenshöjande insats för medarbetarna i denna 

verksamhet var brukarhandledning. I denna typ av verksamhet är vanlig faktor till stress 

hos medarbetarna brukare med utmanande beteenden. Att personalen får handledning i 

hur de skall hantera brukarna var något som kunde ge tydlig effekt på stressen i en 

personalgrupp. Cheferna menade att de redskap/metoder medarbetarna får i sin yrkesroll 

var åtgärder som gav resultat. 
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 ”Jag har tagit hjälp av kommunhälsan /…/ som har varit där och pratat 

återhämtningsstrategier med de medarbetarna som är i den verksamheten nu. /…/och det 

är ju handledning att kunna hantera sig själv och sina tankar och att kunna släppa jobbet 

när man inte är på jobbet och såhär och vi kommer även starta brukarhandledning under 

våren för att de ska få andra redskap att hantera brukarna i verksamheten också, så det 

är väl det jag upplever finns liksom…”  

(Respondent 4) 

En negativ effekt av utbildning som flera av cheferna påtalade var att det ibland kunde 

bli för mycket krav på detta. Särskilt utbildning som inte kändes väsentligt för 

verksamheten, detta kunde skapa stress hos medarbetarna då de upplever att de inte 

hinner med sitt kärnuppdrag; att ta hand om brukarna.  

3.1.3 Handlingsutrymmet i chefsrollen gör det möjligt att ta eget initiativ till 

stressförebyggande arbete 

Cheferna uppgav att de hade handlingsutrymme i sin roll och att detta kunde ge 

möjlighet att själv arbeta stressförebyggande. Flera av cheferna gav exempel på hur de 

tar initiativ till stressförebyggande arbete i sina arbetsgrupper till exempel genom att 

försöka tala om stress, att vid planeringsdagar utforska stress, att ta in utbildningar från 

HR eller kommunhälsan. En chef berättade att hen försökte sammanföra personalen från 

flera av sina enheter vid till exempel julbord för att på så vis öka tryggheten hos 

medarbetarna vilket indirekt kan minska stress. Alla cheferna berättade även att de 

själva i vardagen jobbade mycket med att försöka stötta medarbetarna i prioriteringar 

och bekymmer för att minska stressen i arbetsgruppen.  

3.1.4 Socialt stöd från kollegor och chef samt organisatoriskt stöd genom HR och 

kommunhälsan utgör en viktig resurs för att underlätta det stressförebyggande arbetet 

Alla chefer nämner HR som en viktig resurs i det förebyggande arbetet mot stress på 

både individ- och gruppnivå. En av cheferna sa att hen behövde vara mycket tydlig med 

vilken typ av stöd hen behövde men att hen utifrån det oftast fick det. Cheferna 

berättade att HR bistår i arbetet med stress genom att ta fram program till cheferna att 

arbeta utifrån eller genom att komma ut på arbetsplatserna och utbilda i psykosocial 
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arbetsmiljö. HR fungerar både som utbildande instans men även som instans dit 

cheferna kan vända sig för råd i frågor om till exempel gällande lagar eller policys.  

” Om det behövs någon extra resurs, det är en grupp som har det väldigt svårt, det här 

med stress och så, då får jag ta in HR, om det är mycket jag inte kan hantera”  

(Respondent 5) 

Även kommunhälsan nämns av nästan alla chefer som en viktig resurs att kunna 

använda sig av i arbetet med att förebygga stress. De kan ge stöd på både individ och 

gruppnivå vid problem med stress samt utbilda inom ämnet.  

Chefernas erfarenhet är att de är relativt ensamma i arbetet med att bedöma och åtgärda 

stress, flera chefer uppgav dock att möjlighet att bolla dessa problem med både 

chefskollegor och med sin närmsta chef var värdefullt och något som de gjorde. Tre av 

cheferna uppgav att medarbetare som kvalitetssäkerhetssamordnare och samordnare ute 

på enheterna var viktiga funktioner i det stressförebyggande arbetet. Både genom 

möjligheten att kunna delegera ansvarsområden till dem som frigjorde tid till chefen att 

kunna arbeta med frågor som rör till exempel arbetsmiljön men även för att de bidrog 

med att vara som en liten ledningsgrupp ute i varje enhet och kunde göra chefen 

uppmärksam på brister. 

3.2 Ekonomi, ständiga förändringar och, verksamhetens utformning med små 

enheter samt chefens egen arbetssituation är krav som utgör hinder till 

stressförebyggande arbete 

3.2.1 Strukturer i organisationens verksamhet som chefen ej kan påverka försvårar det 

stressförebyggande arbetet 

Flera av cheferna uppgav faktorer i verksamhetens behov och struktur som kunde bidra 

till ökad stress men som cheferna hade svårt att själva påverka. En faktor var att det i 

denna typ av verksamhet ofta var små enheter vilket kunde försvåra möjligheten att 

anpassa för en medarbetare som upplever stress på arbetet. Några av cheferna berättade 

att de gjort anpassningar för medarbetare som var i behov av det tillfälligt, men att detta 

då behövde förankras i hela personalgruppen. En chef berättade att hen hade kunnat 

förflytta medarbetare till andra enheter inom verksamheten för att minska stressen. 
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Ytterligare en faktor som cheferna lyfte var verksamhetens behov av ständig bemanning 

och det schemaläggande som behövdes för att detta skulle fungera. Flera av cheferna 

påtalade att de oregelbundna arbetstiderna kunde försvåra och skapa stress hos vissa 

medarbetare till exempel småbarnsföräldrar som behöver anpassa sig efter barnomsorg 

eller känslan av att inte kunna planera sitt liv långsiktigt. Schemaläggandet till exempel 

vid storhelger lyfts fram som en faktor till stress då det skapar konflikter i 

arbetsgruppen samt att det tog väldigt mycket tid från verksamheten.  

3.2.2 Utmaning att förebygga stress i en verksamhet med ständig förändring och 

effektivisering 

Enhetscheferna har möjlighet att själva fördela resurser i sin verksamhet och kan till 

exempel sätta in extra personal vid för hög arbetsbelastning i syfte att minska stress. 

Flera uttrycker att de har handlingsutrymme inom budget. En chef uppgav att det hade 

varit skönt om det funnits utrymme att alltid kunna sätta in extra personal när det 

behövdes men att det inte var möjligt. Vid frågan om organisatoriska resurser menar alla 

chefer att det är viktigt att hålla budget. Cheferna utrycker att kommunens ekonomiska 

plan begränsar möjligheter/aktiviteter som cheferna önskar att de hade för att kunna 

förebygga stress, bland annat genom att kunna göra långsiktiga satsningar för att sänka 

sjuktalen.  

”Det är ett väldigt kortsiktigt tänk tänker jag, det finns liksom inte förutsättningar att, ah 

men i år kör jag röda siffror för jag vill göra en satsning på nåt vis, men jag vill hämta 

upp det kommande två åren, det finns det inte riktigt utrymme för /…/att hämta in det i 

sänkta sjuktal de kommande åren.” 

(Respondent 4) 

Cheferna upplever att det ofta kommer nya direktiv från högre ledning och att det hela 

tiden ställs nya krav på medarbetarna utöver kärnverksamheten. Flera av cheferna 

menar att exempelvis utbildningar som skall genomföras tar tid från medarbetarnas 

huvuduppdrag och därför skapar stress i arbetsgruppen. Även dokumentation i 

verksamheten lyftes som ett krav som skapar stress hos medarbetarna. Ofta kommer det 

nya direktiv och krav som skall uppfyllas men utan att det tillförs några extra resurser 

eller så kommer det krav om effektiviseringar som skall uppfyllas. Detta leder till 
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motstridiga krav då cheferna upplever det svårt att förebygga stress när de förväntas 

”bibehålla verksamheten med mindre resurser och samtidigt sänka sjuktalen” 

(Respondent 4). Många gånger kommer informationen om förändringar fort och nära 

inpå genomförandet vilket försvårar för cheferna att hinna förbereda medarbetarna 

ordentligt. Alla chefer i denna studie uppgav att ständiga förändringar var en faktor som 

motverkade det stressförebyggande arbetet; att det hela tiden kommer nya krav på 

medarbetarna gör det svårt att förebygga då de skapar stress i arbetsgrupperna. Några av 

cheferna upplevde även bristande stöd från högre ledning samt avsaknad av resurser i 

samband med förändringar och vid effektiviseringar. Ibland finns det materiellt stöd till 

exempel PowerPoint att presentera för medarbetarna i samband med förändring men 

ofta lämnas cheferna ensamma med genomförandet. Cheferna uppger att de ansvarar för 

genomförandet av förändringar och behöver därför själva tänka på hur de skall 

genomföra detta för att det inte skall skapa stress hos medarbetarna.  

”Det är ju det jag måste prioritera/../ ju mer påläst jag är desto bättre information kan jag 

ge medarbetarna och ju bättre information de får desto bättre går ju förändringen.” 

(Respondent 1) 

Några av cheferna har en upplevelse av att det finns en ökad förståelse hos högre 

ledning av att det behövs nya metoder vid effektivisering och att detta är något som det 

talas om i organisationen.   

3.2.3 Chefens egen arbetssituation försvårar möjligheterna att arbeta 

stressförebyggande 

För att kunna förebygga stress på ett bra sätt menar alla chefer att det är viktigt för dem 

att vara närvarande i verksamheten och känna av arbetsgruppernas mående. På grund av 

sin egen arbetssituation finner de detta svårt. Flera av chefernas erfarenhet är att de inte 

hinner med på grund av att de har för stort och utspritt chefsområde.  

”De (medarbetarna) blir ju nöjda när man är ute i verksamheten, de efterfrågar ju det 

mycket också men, det är jättesvårt att hinna med när man har fyra ställen utspritt sådär” 

(Respondent 1) 
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Även möten, administration och arbetet vid datorn är anledningar som framkommer 

som orsak till att de inte hinner vara mer ute i verksamheten.  

”Det gör ju att om jag sitter här 80% av min tid, (syftar på datorn) då måste ju folk höra 

av sig till mig och säga; nu mår jag lite dåligt! Men då har det ju gått för långt redan.” 

(Respondent 4) 

En chef berättar att den tidsbrist hen har i arbetet gör det svårt att leva upp till krav och 

förväntningar som att till exempel genomföra rehabiliteringssamtal vid hög 

korttidsfrånvaro, vilket är en arbetsuppgift som delvis syftar till att fånga upp bland 

annat stress.  

En annan aspekt som två av cheferna lyfte är att hen är ensam i rollen, ingen annan 

känner personalen och kan tolka det som händer i en arbetsgrupp utan det åligger 

chefen, samt att sätta in åtgärder utifrån det. Chefer tog upp detta som en svårighet i att 

veta om tolkningen av situationen är rätt. Även de krav och direktiv som kommer 

uppifrån och skall genomföras blir chefen stående med själv att genomföra, vilket kan 

kännas ensamt. Flera chefer uttryckte att de ofta fick genomföra dessa på egen hand och 

att de då själva behövde tänka på hur de skulle agera och gå tillväga för att minska 

stressen i personalgruppen. 

3.2.4 Chefen får ta hand om stress hos medarbetare som inte är arbetsrelaterad 

Alla chefer påtalade att stress som inte var arbetsrelaterarad men som ändå påverkade 

arbetet var vanligt och svårt att hantera. Det kunde även vara stress som berodde på 

svårigheter att hitta balans mellan arbete och fritid. I dessa situationer upplevde 

cheferna det svårt att agera då de inte hade stöd av organisationen på samma vis som när 

stressen var arbetsrelaterad. En chef uttryckte en önskan om möjligheten att erbjuda mer 

samtalsstöd hos kommunhälsan för att kunna ge medarbetaren verktyg eller stöd i att 

hantera sin situation. Mer stöd och tydligare direktiv från högre ledning kring hur hen 

skall förhålla sig till denna aspekt var något som de flesta cheferna efterfrågade.  
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3.3 Otydlig struktur i informationsvägar och kommunikation i organisationen 

utgör hinder för stressförebyggande arbete 

3.3.1 Det finns formulerade policys, riktlinjer och mål i organisationen, dessa är inte 

alltid tydliga på den nivå de skall tillämpas vilket kan skapa onödig stress  

Några av cheferna uttryckte osäkerhet i vad som står i policys och upplever att det 

saknas tydliga riktlinjer för deras chefsarbete. I den operativa verksamheten är det mer 

förekommande med arbetsbeskrivningar och tydliga riktlinjer. Flera av cheferna 

upplever även att det är svårt att förmedla de riktlinjer, policys och mål som finns 

formulerade till medarbetare. Detta kan skapa stress på den nivå där målen skall 

verkställas. En chef berättar att det ofta uppstår en onödig stress för att medarbetarna 

har höga krav på sitt arbete och vill göra ett bra jobb och att chefen då behöver gå in och 

klargöra det uppdrag som medarbetaren har utifrån de krav som ställs från 

organisationen.  

3.3.2 Organisationens struktur gör det svårt för medarbetarna att förmedla sig högre 

upp i organisationen. 

Cheferna uppger att det är svårt för medarbetarna att själva påverka sin situation högre 

upp i organisationen och att cheferna blir medarbetarnas språkrör uppåt, dock upplever 

cheferna att medarbetarnas röst sällan kommer högre upp i organisationen än till 

chefens närmsta chef. Detta gör det svårt för medarbetarna att påverka sin situation och 

det tar ofta lång tid att få till stånd en större förändring i verksamheten. Cheferna uppger 

att medarbetarna har möjlighet att påverka och ha visst inflytande över sin arbetsmiljö 

på sin arbetsplats.  

3.3.3 Kultur i organisationen att inte tala om stress 

Cheferna uppger att det inte talas så mycket om stress i organisationen, det talas om 

sjuktal men inte vad som ligger bakom dessa. Direktivet är att sjuktalet skall sänkas, 

men det är oklart hur. Det finns inga forum där stress och psykosocial ohälsa diskuteras. 

Det finns forum där cheferna möter chefskollegor, både i det egna ledet men även i flera 

nivåer men att det vid dessa möten sällan talas om stress, varken ur chefernas eller 

medarbetarnas perspektiv. En chef uttrycker att kulturen i organisationen inte är särskilt 
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tillåtande när det handlar om att tala om upplevd stress. Hen uppfattar att det är lättare 

att ringa och sjukskriva sig för en infektion eller förkylning. Några chefer nämner att det 

talas om den psykosociala arbetsmiljön men inte specifikt om begreppet stress.  

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka de kommunala enhetschefernas 

organisatoriska förutsättningar att förebygga stress på sina arbetsplatser. Detta har 

utmynnat i tre huvudteman;  

• Struktur, kompetensstödjande insatser, handlingsutrymme och stöd är 

resurser som ger förutsättningar till stressförebyggande arbete 

• Ekonomi, ständiga förändringar, verksamhetens utformning med små 

enheter samt chefens egen arbetssituation är krav som utgör hinder till 

stressförebyggande arbete 

• Otydlig struktur i informationsvägar och kommunikation i 

organisationen utgör hinder för stressförebyggande arbete. 

Resultatdiskussionen kommer att reflektera studiens resultat mot JD-R, PSK samt 

tidigare forskning. PSK avser fånga medarbetarnas uppfattning om hur arbetet med 

stressförebyggande arbete i organisationen fungerar, i denna studie valdes enhetschefer 

ut som representanter då de fungerar som en viktig länk mellan högsta ledningen och 

medarbetarna samt har en viktig roll i det stressförebyggande arbetet på operativ nivå. 

De organisatoriska förutsättningar som cheferna ställs inför när det kommer till att 

hantera faktorer som gynnar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen kan spegla 

det psykosociala säkerhetsklimatet i organisationen. I denna studie användes delar av 

teorin om PSK som utgångspunkt för de förutsättningar cheferna har i arbetat att 

förebygga stress, delen som berör mobbing har ej berörts i denna studie då det hade 

blivit för stort i förhållande till studiens omfattning. Avsikten med denna studie är inte 

att beräkna eller bedöma PSK i chefernas verksamhet.   
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4.1.1 Struktur, kompetensstödjande insatser, handlingsutrymme och stöd är resurser 

som ger förutsättningar till stressförebyggande arbete  

En viktig aspekt som lyfts inom PSK är organisationens förmåga att förmedla innehållet 

i policys och riktlinjer till medarbetarna för att detta skall vara tydligt och förebygga 

stress. Denna uppgift är till stor del första linjechefens och hur detta förmedlas vidare 

kan bero på hur högre ledning förmedlar det till cheferna och de förutsättningar som 

cheferna sedan har att faktiskt implementera dem i verksamheten. Stöd och resurser från 

högre ledning i detta är viktigt (Biron et al., 2018). I denna studie framkom att chefernas 

erfarenhet var att målen och riktlinjerna inte når fram till medarbetarna även om 

cheferna uppger att de försöker förmedla dem. Det framkom vidare att cheferna 

betraktade policys och tydliga strukturer som resurser i det stressförebyggande arbetet. 

Cheferna lyfte det väl utformade systematiska arbetsmiljöarbetet inom organisationen 

som en viktig del i att förebygga stress. De uppfattade även att fokus på den 

psykosociala arbetsmiljön, då även stress, har uppmärksammats mer sedan AFS: 2015:4 

trädde i kraft. En slutsats som kan dras utifrån det i denna studie är att detta 

förtydligande i lagen kan bidra till förbättrat PSK inom organisationer som utvecklar 

detta krav. När det är tydligt i policys och riktlinjer hur cheferna skall arbeta med att 

förebygga stress eller annan ohälsa är det en resurs som underlättar det 

stressförebyggande arbetet på arbetsplatsen. Detta överensstämmer med Dellve et al. 

(2008) som drog slutsatsen att välorganiserade policys och tydliga riktlinjer i en 

organisation bidrog till större närvaro hos medarbetarna och även bättre rapportering av 

brister i arbetsmiljön. Utifrån dessa två aspekter kan antas att om cheferna får tydliga 

direktiv att arbeta utifrån så utmynnar det också i ett bättre välmående hos personalen 

vilket indirekt ökar det psykosociala säkerhetsklimatet i organisationen. Att ha tydliga 

riktlinjer, policys och mål i organisationen betraktas som en resurs i ett bra psykosocialt 

säkerhetsklimat (Dollard & Bakker, 2010). Att policys finns inom organisationen tyder 

på att högre ledning är engagerade i frågor som rör arbetsmiljön vilket är en viktig 

aspekt i att skapa ett gott PSK.   

I denna studie framkommer att samtliga cheferna upplever att de har bra stöd att tillgå 

från HR- avdelning och företagshälsovården i arbetet med att förebygga stress. Dessa 

faktorer framkommer även i tidigare forskning som viktiga resurser för att arbeta med 
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arbetshälsa och arbetsmiljö (Tappura et al., 2018). Dock tyder annan forskning på att 

vissa av dessa stödfunktioner ofta brister och egentligen kräver mer än de stödjer då de 

även ställer krav (Corin & Björk, 2016). Detta tyder på att det kan skilja sig mellan 

olika organisationer vilken typ av stöd som finns eller hur det uppfattas.  

Chefernas erfarenhet är att det erbjuds mycket utbildningsmöjligheter inom 

organisationen vilket kan förebygga stress hos medarbetarna både direkt och indirekt. I 

denna verksamhet är stressen hos medarbetena ofta kopplat till svårighet att hantera 

brukare. Att chefen har möjlighet att sätta in denna brukarhandledning som åtgärd kan 

uppfattas som en resurs för att balansera den stress som uppstår mellan krav (stressen) 

och resurser (att få verktyg). Vilket stämmer väl enligt teorin JD-R.  

Ytterligare resurser som kunde bidra till att underlätta det stressförebyggande arbetet 

var handlingsutrymmet i chefsrollen, att själv kunna anpassa och påverka på sin enhet. 

Även socialt stöd från sin chef samt kollegor var resurser som cheferna upplevde kunde 

hjälpa dem när det handlade om att förebygga eller åtgärda stress. Dessa faktorer kan 

styrkas genom att de framkommer som resurser i chefens arbetssituation enligt studien 

av Corin och Björk (2016). 

 4.1.2 Ekonomi, ständiga förändringar och, verksamhetens utformning med små enheter 

samt chefens egen arbetssituation är krav som utgör hinder till stressförebyggande 

arbete  

Corin & Björk (2016) undersökte kommunala chefers psykosociala arbetsmiljö och där 

framkom att det råder obalans mellan krav och resurser som kan möta upp kraven i 

chefens arbetssituation. Liknande faktorer framträdde i denna studie. Bland annat 

framkom att chefens kravfyllda arbetssituation påverkar hens förutsättningar att 

förebygga stress hos medarbetarna. Faktorer som att hålla sig inom budget, ständiga 

förändringar och brist på resurser i samband med dessa samt strukturer i verksamheten 

som hen inte kan styra över och hög arbetsbelastning försvårar för chefen att förebygga 

stress. Utifrån detta kan tänkas att de förutsättningar som cheferna har när det kommer 

till att förebygga stress är starkt sammankopplade till de förutsättningar som cheferna 

har till sina övriga arbetsuppgifter.  
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Ständiga förändringar i verksamheten är faktorer som fler studier lyfter (Tappura et al., 

2014; Skagert et al., 2008). Detta framkommer även i denna studie som en faktor som 

försvårade det stressförebyggande arbetet då det skapar stress i arbetsgruppen. Cheferna 

saknade även stöd och resurser i samband med förändringar vilket ger obalans mellan 

krav och resurser. Cheferna menade även att privat stress hos medarbetarna gick ut över 

arbetet och kunde påverka arbetsklimatet. Det framkom även att de saknade stöd från 

organisationen när det kom till att förebygga stress som inte var arbetsrelaterad. Denna 

aspekt framkom även i studien av Tappura et al. (2014). I en verksamhet med högt PSK 

är det normalt och uppmuntrat att söka hjälp vid psykisk ohälsa och då ledare har en 

viktig roll i att skapa ett bra klimat föreslår Dollard, Tuckey och Dorman (2011) att 

chefer bör utbildas i PSK. Detta skulle kunna vara en åtgärd för att öka chefens 

förutsättningar att förebygga stress även inom organisationen i denna studie.   

4.1.3 Otydlig struktur i informationsvägar och kommunikation i organisationen utgör 

hinder för stressförebyggande arbete  

Det framkommer att det sällan talas om stress i organisationen, detta kan bero på att det 

används andra begrepp till exempel psykosocial arbetsmiljö eller arbetsbelastning. Det 

kan även vara så att organisationen utgår från ett salutogent perspektiv och därför inte 

lägger fokus vid begreppet stress, utan fokuserar på friskfaktorer. Det talas om 

arbetsmiljön som en helhet och i denna ingår stressförebyggande arbete. Flera av 

cheferna ansåg att det fanns ett behov av att tala mer om stress inom organisationen, då 

det är ett problem för många människor idag.  I studien av Havermans et al. (2018) 

framkommer att det fanns en otrygghet i att tala om stress då anställda var rädda för att 

det skulle slå tillbaka på dem om de uttalade sin stress. Detta var inget som direkt 

framkom i denna studie men en av cheferna uppfattade att det inte var någon tillåtande 

kultur inom organisationen att tala om stress. Chefen menar vidare att detta blir dolt i 

statistiken av sjuktal, vilket ytterligare en chef lyfter; att det talas mycket om sjuktalen 

men inte om vad som skall göras för att åtgärda detta. Vid ett gott psykosocialt 

säkerhetsklimat är det gynnsamt om kulturen är tillåtande till att tala om stress och 

psykosociala hinder i arbetet (Dollard & Bakker, 2010). 
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Några av cheferna uppger en viss osäkerhet kring vad som står i policys och flera av 

dem tycker att det är otydligt hur de skall gå tillväga när de upptäcker stress i 

arbetsgruppen. Vissa chefer uppger även att de har liten erfarenhet av att förebygga 

stress vilket då kan förklara att de inte haft behovet av att utnyttja de delar i policys som 

berör detta. En annan faktor till osäkerheten kan vara att riktlinjer som finns är otydliga 

för att det finns hinder i organisationens informationsflöde som gör att policys blir svåra 

att implementera i verksamheten. Alla chefer uppfattar att det finns resurser som kan 

underlätta arbetet med att förebygga stress, dock uppger många av dem spontant att det 

är oklart vilken typ av stöd som finns. Att det inte är tydligt vilket stöd som finns att 

tillgå och vad som står i policys kan bero på hinder i informationsflödet inom 

organisationen. Att information inte når fram kan skapa stress och försvåra möjligheten 

att förebygga.  

Det framkommer av analysen i denna studie att högre ledning ofta kommer med snabb 

information neråt i organisationen till exempel med nya direktiv eller krav. För 

medarbetarna är det däremot svårt att föra sin talan uppåt i organisationen, där blir 

enhetschefen kanalen för medarbetarna. Forskning talar för att, vid ett gott PSK, finns 

det arenor och samverkansforum där flera hierarkiska nivåer möts och talar om faktorer 

som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. I en organisation med bra psykosocialt 

säkerhetsklimat kan kommunikation flöda i organisationen, så att medarbetare kan 

framföra sina uppfattningar om risker i den psykosociala arbetsmiljön. En chef uppgav 

att hen kände till ett samverkansforum där representant från operativ verksamhet deltog 

i rollen som skyddsombud men där berördes sällan den aspekten. Några av cheferna 

uppgav sina chefsträffar som möjlighet att tala om utmaningar de stod inför i sin roll 

men att det sällan talades om stress i dessa forum, varken sin egen eller medarbetarnas. 

Detta kan styrkas genom studien av Corin och Björk (2016). 

4.2 Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning brukar kvaliteten på en studie diskuteras utifrån tillförlitlighet, 

inom denna aspekt granskas studiens trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Bryman, 2016). I studien användes kvalitativ metod då 

detta fungerade bra ihop med syftet att undersöka och beskriva chefernas erfarenheter 
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av förutsättningar till stressförebyggande arbete. Det ökar studiens trovärdighet då 

metoden är relevant till syftet. Det målstyrda urvalet av respondenter samt att 

respondenterna varierade i ålder, kön och erfarenhet kan även det bidra till ökad 

trovärdighet. En svaghet med studien var att antalet respondenter var relativt få vilket 

kan minska tillförlitligheten, men i förhållande till tid och omfattning av detta arbete var 

det tillräckligt för att ge ett resultat där flera aspekter framkom hos flera av 

informanterna. Alla intervjuer genomfördes i en lugn och ostörd miljö men vid enstaka 

tillfällen förekom mindre störningar på grund av lyhörda lokaler. Det insamlade 

intervjumaterialet var svårt att bearbeta då det var spretigt och omfattande samt att 

många djupare diskussioner som blev fångade, inte svarade till studiens syfte. Det var 

framförallt allt svårt att fånga djupare förståelse för de erfarenheter cheferna har av att 

förebygga stress vilket kan minska tillförlitligheten och överförbarheten. Detta kan bero 

på att flera enhetschefer uppgav att stress inte var ett stort bekymmer på deras enheter 

eller att stress inte var ett begrepp som användes inom verksamheten. En ytterligare 

aspekt som kan ha påverkat detta är intervjuarens oerfarenhet av uppgiften att intervjua, 

det kan finnas brister i uppföljningsfrågor vilket påverkar studiens djup, vissa frågor 

blev även invävda i samtalet vilket gjorde att de kan ha ställts mer otydligt eller mer 

tydligt än vad som framkommer i intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden var ibland 

svåra för cheferna att svara på och om denna studie skulle replikeras rekommenderas att 

intervjuguiden ska vara enklare formulerad för respondenterna för att kunna fånga 

syftet. Utformningen av frågeformuläret hade sin grund i ett intresse av att fånga 

aspekter som vidrörs inom teorin om psykosocialt säkerhetsklimat. Analysen utfördes 

enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2004). De meningsenheter 

som till en början valdes ut var små och hade kunnat plockas i större sammanhang men 

ändå svarat till kategorierna, detta gjorde materialet i analysen mycket svårarbetat och 

analysen tog lång tid. Att datainsamling och analys av studien enbart gjordes av en 

person kan påverka trovärdigheten, särskilt i steget när det kom till att välja ut 

meningsenheter som svarade till syftet. För att höja trovärdigheten hade det varit bra 

med två eller flera forskare (Graneheim & Lundman, 2004).   

Begreppet stress kunde ha definierats tydligare för informanterna, detsamma gäller för 

begreppet policys då cheferna talade om detta utifrån olika perspektiv. Analysen hade 
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kunnat utmynna i ett annat resultat om dessa begrepp hade klargjorts ordentligt inför 

intervjuerna. I intervjuguiden efterfrågas policys ur ett generellt perspektiv vilket gör 

det svårt att avgöra hur cheferna har uppfattat frågan. Vissa har svarat ur ett mer 

generellt perspektiv och andra chefer mer riktat mot policys som berör hälsa och 

psykosocial arbetsmiljö.   

Innan intervjuerna genomfördes hade det nyligen kommit ett sparkrav mot 

organisationen vilket kan påverka resultatet i studien. Överförbarheten av resultatet är 

relativt litet och kan skilja sig mellan kommuner då arbetssätt, resurser och strukturer 

kan vara olika. Dock finns en hel del forskning som ger likvärdiga resultat vilket ändå 

ökar studiens generella tillförlitlighet även när det kommer till överföring.  

Forskarens förförståelse påverkar alltid tolkningen av en analys. I detta fall kan 

forskarens tolkning av analysen påverkats både av att ha arbetat inom denna typ av 

verksamhet (dock ej i rollen som chef) men även genom att ta del av forskning som 

lästes under studiens gång.  

4.3 Slutsats 

Denna studies huvudresultat visar att chefernas erfarenheter är; att de har tillgång till 

flera stödfunktioner och strukturer inom organisationen vilka underlättar möjligheterna 

att förebygga stress men det finns brister som försvårar. Möjligheten att förebygga 

stress på arbetsplatserna underlättas av tydliga strukturer formulerade i organisationen 

till exempel genom policys och tydliga riktlinjer för hur arbetet med arbetsmiljö skall 

bedrivas. Det framkommer även att möjligheten till kompetensstödjande insatser både 

för cheferna, i syfte att förbättra ledarskapet, men även för medarbetarna, att hantera sin 

arbetssituation, är förutsättningar som kan bidra positivt till att förebygga stress. 

Cheferna uppger även att de har tillgång till stöd från både HR och kommunhälsan och 

dessa betraktas som resurser i det stressförebyggande arbetet, även stöd från 

chefskollegor och egna chefen bidrar till att underlätta arbetet med att förebygga stress 

hos medarbetarna.  

Chefernas erfarenhet av förutsättningar som utgör hinder för det stressförebyggande 

arbetet är; organisationens ekonomiska förutsättningar, ständigt nya förändringar och 

effektiviseringar samt brist på resurser i samband med dessa förändringar. Strukturer i 



           

 

29 

 

verksamhetens utformning med små enheter och ständig bemanning försvårar 

anpassningar vid stress. Även chefens egen kravfyllda arbetssituation försvårar 

möjligheten att upptäcka och förebygga stress i tid.   

Det framgår även att det finns en otydlig struktur i organisationens informationsvägar 

vilket kan bidra till stress samt försvåra arbetet med att förebygga detta. Även brist på 

kommunikation kring stress kan betraktas som ett hinder. För att öka förutsättningarna 

för cheferna att arbeta mer stressförebyggande och på så vis indirekt förbättra det 

psykosociala säkerhetsklimatet i organisationen behöver cheferna; mer balans i sin 

arbetssituation för att hinna vara ute mer i verksamheterna och på så vis arbeta mer 

aktivt med att förebygga stress. De behöver också mer stöd från organisationen att 

hantera stress hos medarbetarna som inte är arbetsrelaterad då det påverkar 

arbetsförmågan och ofta hamnar hos chefen att hantera. För att underlätta chefernas 

arbete med stress och minska stressen hos medarbetarna vore det bra att se över hur 

information flödar inom organisationen. På så vis kan policys, riktlinjer och mål göras 

tydligare på den nivå de skall uppfyllas. Även forum där psykosocial arbetsmiljö och 

stress kan diskuteras över flera hierarkiska nivåer i organisationen skulle kunna 

underlätta chefens arbete då medarbetarna själva har möjlighet att framföra sina tankar. 

Vid åtgärder som dessa skulle chefens förutsättningar att förebygga stress på 

arbetsplatserna underlättas och det psykosociala säkerhetsklimatet i organisationen 

förbättras.  

4.4 Fortsatt forskning 

En aspekt som vore intressant att undersöka är att genom PSK- enkät mäta 

medarbetarnas uppfattning av psykosocialt säkerhetsklimat. Därefter jämföra resultatet 

från enkäterna med chefernas erfarenheter av förutsättningar till att arbeta med den 

psykosociala arbetsmiljön och stress. Ett sådant perspektiv kan fånga hur upplevelsen 

av de olika aspekterna i PSK stämmer överens i de olika nivåerna i organisationen. Ett 

annat perspektiv för fortsatt forskning kan vara att undersöka medarbetarnas upplevda 

PSK och chefers förutsättningar att förebygga stress gentemot dokument i form av 

riktlinjer och policys som finns inom organisationen, detta för att utforska hur 

aspekterna kan höra samman.  
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Bilaga 1: Intervjuguide: 

Intervjuguide:  

Namn?  

Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

Hur många medarbetare har du ansvar för? 

Är stress och stressrelaterad psykisk ohälsa ett vanligt problem på dina enheter? Hur 

märker du det? 

(Vilka erfarenheter har du av de organisatoriska förutsättningarna för att arbeta 

stressförebyggande på dina enheter?) Vilka erfarenheter har du av organisatoriska 

förutsättningar när det handlar om att förebygga och åtgärda stress på dina enheter? 

 

Organisatoriska krav: 

Finns det uttryckta krav eller förväntningar från organisationen att ni ska arbeta 

förbyggande mot stressrelaterad ohälsa? 

Ev. följdfråga: Är det tydligt hur ni ska arbeta med detta? 

Vad är din erfarenhet av möjligheterna att leva upp till dessa krav sett till dina övriga 

arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag? 

 

Policys/ riktlinjer och direktiv från högre ledning: 

Hur arbetar du med att förebygga stress utifrån riktlinjer, rutiner och policys som finns i 

organisationen? 

Hur ser du på dina förutsättningar att tillämpa det som står i dessa dokument i praktiken 

/ i din verksamhet.  

Ev. följdfråga: Vad skulle du behöva för att kunna arbeta idealiskt utifrån 

organisationens policys och riktlinjer? 

Vad är dina erfarenheter av att högsta ledningen gör i syfte att gynna det 

stressförebyggande arbetet i organisationen? 

Ev. följdfråga: finns det intresse och engagemang att arbeta med dessa frågor i 

organisationen? 

 

 



           

 

 

Organisatoriska resurser: 

Vad är din erfarenhet av organisatoriska resurser när det kommer till att förebygga 

arbetsrelaterad stress hos medarbetarna? (T.ex. utbildningsinsatser, ekonomi, stöd från 

HR/ FHV, stöd från högre ledning, information vid ev. omstrukturering).   

Vad har du för stöd att tillgå utifrån din yrkesroll när det kommer till att arbeta 

stressförebyggande för dina medarbetare? 

Är det tydligt hur du skall agera när du identifierat stress hos medarbetare? 

Följdfrågor: Vad har du för möjligheter eller beslutsutrymmen att utifrån din roll 

agera. T.ex. att vid behov anpassa arbetet (åtm. För kortare tid) för medarbetare med 

stressrelaterade besvär?  

Finns det forum där frågor om stress och psykosocial arbetsmiljö kommuniceras över 

flera nivåer i organisationen? 

Följdfråga: Hur ser du på dina och dina medarbetares delaktighet att föra sin talan 

uppåt i organisationen när det kommer till stress?  

Vad skulle du behöva för att på ett bra sätt kunna förebygga och åtgärda stress i din 

verksamhet? 

Har du något du vill tillägga inom ämnet eller några egna funderingar? 



           

 

 

Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Malin Fredriksson och jag läser Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap 

vid Högskolan i Gävle. Under våren skriver jag min magisteruppsats som kommer att 

handla om enhetschefers erfarenheter av organisatoriska förutsättningar till 

stressförebyggande arbete hos sina medarbetare.  

Genom att delta i studien kan Du bidra med ökad förståelse för hur organisatoriska 

förutsättningar påverkar möjligheterna till stressförebyggande arbete hos de 

medarbetare som utför organisationens kärnverksamhet och hur de beslut som fattas 

högt upp i organisationen kan omsättas i praktiken. Utifrån denna aspekt önskar jag 

intervjua dig i rollen som chef i första linjen då det är ni som ansvarar för samt har 

möjligheten att beakta hälsan hos dessa medarbetare. 

 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande i studien när du 

vill. Jag önskar spela in intervjun för att kunna analysera och bearbeta materialet på 

mest korrekt sätt. Det material som framkommer under intervjun kommer enbart att 

användas till denna uppsats och när studien är avslutad kommer insamlat material att 

raderas och förstöras. Det kommer ej att vara möjligt att identifiera dig genom 

uppsatsen och ditt deltagande kommer behandlas konfidentiellt.  

 

Intervjun beräknas ta omkring 45 minuter och behöver ske under april månad.  För att 

delta i studien behöver du ha arbetat som chef i minst 6 månader samt ha ansvar för 

personal och arbetsmiljön vid din enhet. 

 Vid intresse att delta, kontakta mig så bokar vi en tid för intervju. 

Med vänlig hälsning 

Malin Fredriksson 

 

Kontaktuppgifter: 

malinfredriksson84@gmail.com                                         Handledare: Gunnar Bergström  

 Tel: 073- XXXXX                                                                   Gunnar.Bergstrom@hig.se 

 

Jag har mottagit information om ovanstående studie och samtycker till att delta: 

Datum och underskrift: 

 

  

mailto:malinfredriksson84@gmail.com
mailto:Gunnar.Bergstrom@hig.se


           

 

 

Bilaga 3: Exempel meningsenhet 

Exempel: Meningsenhet- kondenserad meningsenhet- Kod 

Det är ju väldigt mycket i 

vår verksamhet som vi 

försöker skriva tydliga 

processer för, ehh, men det 

är ju mer för 

kärnverksamheten, för 

medarbetarna längst ut i 

organisationen som träffar 

brukarna, för hur dem ska 

arbeta finns det ju 

processer… 

 

…. För det här är det inte 

alls lika tydligt! (syftar till 

policys och riktlinjer för hur 

man ska arbeta 

förebyggande mot stress/ 

psykisk ohälsa) 

Finns tydliga processer för 

hur arbetet ska bedrivas för 

medarbetarna  

 

 

 

 

 

 

 

Osäkerhet i vad som står i 

policys, ej lika tydligt på 

chefens nivå 

Finns tydliga riktlinjer för 

medarbetarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osäkerhet kring vad som 

står i policys 

Det är som att vi ständigt 

får nya krav på oss också, 

administration och vi ska 

jobba med miljö. Vi ska 

jobba med saker kring 

saker runt verksamheterna 

än själva kärnuppdraget 

Kommer mycket direktiv 

om uppdrag och områden 

som skall arbetas med 

utöver kärnverksamheten 

Ständigt nya krav på 

medarbetaren utöver 

kärnverksamheten 

Sen har man ju gått olika 

chefsutvecklingsprogram 

som jag tycker har varit 

fantastiskt bra, men det 

har ju inte handlat 

specifikt om det här 

(stress) utan det har ju 

handlat om mig själv.. 

Och det är klart, det 

påverkar ju andra 

människor, hur, vem jag 

är…  

Chefsutvecklingsprogram- 

det påverkar medarbetarna 

hur chefen är 

Chefsutvecklingsprogram 

utvecklar ledarskapet 

Och jag kan ju bolla med 

min chef ifall det är någon 

som inte funkar, som mår 

väldigt dåligt, liksom sitta 

och bolla så..  

Enhetschefens chef ger kan 

fungera som bollplank  

Kan ta stöd av sin närmsta 

chef vid problem som 

berör stress 

 

 

 



           

 

 

Bilaga 4: Innehållsanalys 

Kod 

 

Subkategori Kategori Tema 

Stress hanteras som en 

psykosocial aspekt i det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

 

AFS: Organisatoriskt och 

social arbetsmiljö har ökat 

medvetenheten om att arbeta 

med den psykosociala 

arbetsmiljön 

Styrande direktiv 

som underlättar det 

stressförebyggande 

arbetet (AFS: OSA 

& SAM) 

Direktiv och 

strukturer i 

organisationen 

underlättar det 

stressförebyggande 

arbetet 

Struktur, 
kompetensstödjande 
insatser, 
handlingsutrymme 
och stöd är resurser 
som ger 
förutsättningar till 
stressförebyggande 
arbete 

Riskbedömningar görs inför 

större förändringar 

 

Finns tydlig struktur för hur 

det systematiska 

arbetsmiljöarbetet skall 

bedrivas, skapar trygghet och 

underlättar för chefen 

 

Handfasta verktyg i 

arbetsmiljöarbetet som 

hjälper till att fånga upp 

stress och indikera 

förbättringsområden t.ex. 

frågeformulär, checklistor, 

rehabsamtal, 

arbetsskadeanmälningar  

Tydligt utformade 

strukturer och 

verktyg i 

arbetsmiljöarbetet 

underlättar det 

stressförebyggande 

arbetet 

Policys fungerar som en ram i 

chefsrollen att förhålla sig 

till: Policydokumenten 

lämnar handlingsutrymme 

och tydliggör krav. 

 

Policydokumenten skapar 

trygghet och tillit mellan chef 

och medarbetare 

 

Skapar stabilitet i 

verksamheten att vila mot 

policydokument 

 

Policys och riktlinjer hjälper 

till att klargöra vad som 

gäller 

 

Finns tydliga riktlinjer för 

kärnverksamheten 

Policys i 

organisationen 

bidrar med struktur 

som kan förebygga 

stress 

Ledarskapsutbildning ger 

chefen redskap att använda i 

sin roll i syfte att minska 

risken för stress 

 

Utbildningar i 

ledarskap ger chefen 

verktyg/ metoder 

som kan förebygga 

stress 

Kompetenshöjande 

insatser kan 

förebygga stress 

direkt och indirekt 



           

 

 

Chefsutvecklingsprogram 

utvecklar ledarskapet 

Finns mycket utbildningar 

inom kommunen 

 

Temaföreläsningar för 

medarbetaren kan skapa nya 

tankesätt 

 

De kompetensstödjande 

insatserna, att satsa på sin 

personal- en insats som känns 

på riktigt 

 

Att kunna erbjuda 

brukarhandledning ger 

medarbetarna verktyg att 

hantera sin arbetssituation 

 

Stöd genom utbildning kan 

ge bättre förutsättningar att 

möte effektiviseringar 

 

För mycket utbildningar 

skapar stress  

 

Kompetensstödjande 

insatser fungerar 

som resurs i det 

stressförebyggande 

arbetet 

Tar eget initiativ att tala om 

och förebygga stress 

 

Planeringsdagar ger 

möjlighet att förebygga stress 

 

Hitta tillfällen att skapa 

gemenskap och arbetsglädje 

Möjligheten att hitta 

tillfällen att tala om 

stress 

Handlingsutrymmet 

i chefsrollen för det 

möjligt att ta 

initiativ till 

stressförebyggande 

arbete 

Ger stöd med att strukturera 

och prioritera i arbetet för 

medarbetarna 

 

Ger personligt stöd till 

medarbetarna i arbetet 

 

Försöker vara med och lösa 

problem i verksamheten 

 

Vara tillgänglig för 

medarbetarna 

Försöker vara ett 

tillgängligt stöd för 

medarbetarna i 

verksamheten 

Chefen kan anpassa för 

medarbetare vid stress 

 

Kan förflytta medarbetaren 

inom verksamheten vid stress 

Har mandat att göra 

anpassningar 

HR är en viktig stödfunktion 

i arbetet med psykosocial 

arbetsmiljö 

 

HR kan ge råd och stöd 

HR och 

kommunhälsan är 

viktiga resurser i 

arbetet med stress 

Socialt stöd från 

kollegor och chef 

samt organisatoriskt 

stöd genom HR och 

kommunhälsan 



           

 

 

 

Kan utbilda i arbetsmiljö, 

stress och återhämtning 

 

Stöd på individ och 

gruppnivå 

 

Kommunhälsan kan ge stöd 

och utbildning inom stress på 

både grupp och individnivå 

utgör en viktig 

resurs för att 

underlätta det 

stressförebyggande 

arbetet 

Möjlighet att ta stöd utifrån i 

det stressförebyggande 

arbetet 

 

Kollegor fungerar som stöd 

att bolla problem med 

 

Kan ta stöd av sin närmsta 

chef vid problem som berör 

stress 

 

Kan få praktiskt stöd i 

verksamheten från 

samordnare och 

kvalitetssäkerhetssamordnare, 

vilket frigör tid.  

Chefskollegor, 

medarbetare i 

organisationen och 

närmsta chef kan ge 

chefen stöd i arbetet 

med att förebygga 

stress 

 

 

Små enheter försvårar 

anpassning 

 

Anpassning kan göras om det 

fungerar i verksamheten 

Små enheter 

försvårar anpassning 

Strukturer i 

organisationens 

verksamhet som 

chefen ej kan 

påverka försvårar 

det 

stressförebyggande 

arbetet 

Ekonomi, ständiga 
förändringar och 
verksamhetens 
utformning med små 
enheter samt 
chefens egen 
arbetssituation är 
krav som utgör 
hinder för 
stressförebyggande 
arbete 

Verksamhetens grundbehov 

av ständig bemanning 

försvårar möjligheten till 

anpassning och arbetstiderna 

skapar stress 

Verksamhetens 

grundbehov av 

bemanning försvårar 

anpassningar 

Schemaplanering tar tid 

 

Schemaplanering skapar 

osämja 

Schemaplanering 

skapar stress 

Upplever bristande stöd från 

högre ledning i samband med 

effektiviseringar och 

förändringar 

 

Förändringar skapar stress 

hos medarbetarna 

 

Ibland finns stödmaterial för 

att presentera förändringar 

 

Bibehålla verksamhet med 

mindre resurser och samtidigt 

sänka sjuktalen 

 

Bristande resurser i 

samband med krav, 

förändringar och 

effektiviseringar 

försvårar det 

stressförebyggande 

arbetet 

Utmaning att 

förebygga stress i 

en verksamhet med 

ständig förändring 

och effektivisering 



           

 

 

Ofta sker förändringar och 

effektiviseringar utan 

tillförda resurser 

 

Chefen ansvarar för 

genomförandet av 

förändringar, behöver själv 

tänka på stress i dessa 

situationer 

 

Direktivet är att vi ska sänka 

sjuktalet, hur vi gör bryr de 

sig inte så mycket om 

Kommunens kortsiktiga 

ekonomiska perspektiv 

begränsar möjligheten till 

långsiktiga satsningar 

 

Ekonomin begränsar 

möjligheten att utöka resurser 

 

Viktigt att hålla sig inom 

budget 

 

Begränsad ekonomi minskar 

möjligheten att stötta upp 

med t.ex mer personal.  

Ekonomiska 

prioriteringar högre 

upp i organisationen 

påverkar 

förutsättningar till 

insatser som 

förebygger stress 

Dokumentation skapar stress 

 

Ständigt nya krav på 

medarbetarna, de hinner inte 

med 

 

För mycket utbildning skapar 

stress och tar tid från 

kärnuppdraget 

Hela tiden nya krav 

på medarbetarna 

utöver 

kärnverksamheten 

Hinner inte känna av 

medarbetarnas mående p.g.a. 

andra arbetsuppgifter 

 

Stort chefsområde gör det 

svårt att hinna vara ute i 

verksamheten 

 

Svårt att hitta tid till 

rehabsamtal 

 

Tid att vara mer närvarande i 

verksamheten ger möjlighet 

att känna av måendet i 

gruppen och hinna åtgärda i 

tid. 

Chefens 

arbetsbelastning 

försvårar 

möjligheten att 

förebygga stress 

Chefens egen 

arbetssituation 

försvårar 

möjligheterna att 

arbeta 

stressförebyggande  

Ensam i mötet med 

medarbetarna 

 

Man känner sig ganska 

ensam 

Ensam i sin roll  



           

 

 

 

Krav att själv kunna bedöma 

arbetsmiljöproblem på 

arbetsplatsen 

 

Beslut om åtgärder vilar på 

chef 

All stress är inte 

arbetsrelaterad 

 

Privatlivet påverkar 

arbetsförmågan 

All stress är inte 

arbetsrelaterad 

Chefen får ta hand 

om stress som ej är 

arbetsrelaterad 

Saknar stöd att hantera stress 

som inte är arbetsrelaterad 

 

Får ta hand om mycket stress 

som inte är arbetsrelaterad 

 

Ger personligt stöd till 

medarbetarna 

Saknar stöd inom 

organisationen att 

stötta medarbetarna i 

stress som inte är 

arbetsrelaterad 

Svårt att förmedla riktlinjer 

och mål ner till medarbetarna 

 

Målen för verksamheten 

otydliga för medarbetare 

viket kan skapa stress på den 

nivå de skall levereras 

Svårt att förmedla 

riktlinjer och mål ner 

till medarbetare  

Finns formulerade 

policys, riktlinjer 

och mål i 

organisationen, 

inte alltid dessa är 

tydliga på den nivå 

de skall tillämpas 

vilket kan skapa 

onödig stress 

Otydlig struktur i 

informationsvägar 

och kommunikation i 

organisationen utgör 

hinder för 

stressförebyggande 

arbete. 

Otydligt vilket stöd som finns 

i organisationen 

 

Skapar insatser utifrån 

erfarenhet och situation 

 

Önskar mer tydlighet i hur vi 

ska jobba 

Otydligt hur agera 

när stress upptäcks 

Osäker på vad som står i 

policys 

 

Finns tydliga riktlinjer för 

medarbetarna, inte lika 

tydligt på chefens nivå 

Finns en osäkerhet 

kring vad som står i 

policys hos några 

chefer 

Chefen för medarbetarens 

talan 

 

Medarbetarnas ”röst” når 

sällan högre än till chefens 

chef 

Chefen blir 

medarbetarens 

språkrör. 

Organisationens 

struktur gör det 

svårt för 

medarbetarna att 

förmedla sig högre 

upp i 

organisationen Det går att påverka, men det 

tar ofta tid 

 

Medarbetarna kan påverka på 

sin arbetsplats 

Det är svårt för 

medarbetaren att 

själv kunna påverka 

sin situation högre 

upp i organisationen 

Ansvaret för stresshantering 

vilat på medarbetaren 

 

Lite tid och resurser satsas på 

medarbetaren 

Stress är något som 

medarbetarna 

förväntas kunna 

hantera själva 

Kultur i 

organisationen att 

inte tala om stress 



           

 

 

Finns forum för samverkan 

t.ex. arbetsplatsträffar. Men 

där berörs sällan stress 

 

Vi pratar sällan om att 

direktiven skapar stress 

 

Talas lite om psykosocial 

hälsa, vävs in i annat 

 

”ingen tillåtande kultur att 

prata om stress” 

 

Det talas lite om stress i 

organisationen 

 

Behövs mer dialog om 

psykosociala risker och stress 

Talas lite om stress i 

organisationen 

 

 


