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Förord  

Vi vill börja med att tacka alla enhetschefer som tagit sig tiden att besvara vår enkät och 

som har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Även tack till de personer som 

deltog under vår kognitiva intervju och som delat med sig av värdefulla tankar och åsikter 

om vår studie.  

Ett stort tack till vår handledare Lena Olsson som hjälpt och stöttat oss genom hela detta 

arbete. Tack för all feedback och alla tips och idéer som du gett oss. Till sist vill vi även 

tacka Torbjörn Kallin för den hjälp du har gett oss i SPSS.  

 

Bianca Sandoval & Julia Persson. 
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Abstract  
Title: Work-related stress among middle managers in social services.  
Authors:  Bianca Sandoval och Julia Persson 
Tutor: Lena Olsson 
Examinator: Klas Borell 
 

Middle managers is the name of the professional group who is responsible for institutions 

that are run by the Social Service Act and Act concerning Support and Service for Persons 

with Certain Functional impairments. They work in a politically controlled organization 

with the municipal social welfare committee as the outsourcer. Middle managers are 

identified as a profession with a high workload and a higher risk of being exposed to stress, 

in comparison with other occupational groups with a leading position. The aim of the study 

is to examine how various stressors contribute to work-related stress. The method is a 

quantitative survey with the aim of reaching out to more people and to get a larger overview 

of the middle managers work situation. The study has been carried out in a medium-sized 

Swedish municipality, where all middle managers in municipal elderly and disability care 

were selected. The result shows that the stressors that contribute most to work-related 

stress are the high workload in relation to working time and a lack of opportunity to fulfill 

the client’s wishes.  

 
Key words: Work-related stress, Middle manager, stressors, social services, social 
work, elderly care, disability care, job demand and control model. 
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Sammanfattning  
Titel: Arbetsrelaterad stress bland enhetschefer inom socialtjänsten 
Författare:  Bianca Sandoval och Julia Persson 
Handledare: Lena Olsson 
Examinator: Klas Borell 
 

Enhetschefer är benämningen på den yrkesverksamma grupp som ansvarar för 

verksamheter som drivs enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. De befinner sig i en politiskt styrd organisation med socialnämnden 

som uppdragsgivare. Enhetschefer är identifierade som en yrkesverksam grupp med hög 

arbetsbelastning och högre risk att utsättas för stress, i jämförelse med andra yrkesgrupper 

i ledande position. Syftet med studien är att undersöka hur olika stressfaktorer bidrar till 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos enhetschefer inom kommunal äldre- och 

funktionshinderomsorg. Metodvalet är en kvantitativ enkätundersökning med syfte i att nå 

ut till fler personer och på så sätt få en bred överblick av enhetschefernas arbetssituation. 

Studien har genomförts i en medelstor svensk kommun där samtliga enhetschefer inom 

kommunal äldre- och funktionshinderomsorg valts ut. Av resultatet framkommer att de 

faktorer som i störst utsträckning bidrar till upplevd arbetsrelaterad stress, är för hög 

arbetsbelastning i förhållande till arbetstiden samt  bristande möjlighet att uppfylla 

önskemål från brukare.  

 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, enhetschefer, stressfaktorer, socialtjänst, socialt 
arbete, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, krav- och kontrollmodellen. 
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1.   Inledning  

Socialtjänstens ansvar är enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453), att främja människors 

sociala och ekonomiska trygghet, ett aktivt deltagande i samhället samt att bidra till 

jämlikhet i levnadsvillkor. Att arbeta som enhetschef innebär att ansvara för verksamheter 

inom socialtjänsten som drivs till följd av biståndsbeslut som beviljas enligt aktuell 

lagstiftning (Wolmesjö, 2015). Enhetschefer arbetar på uppdrag av socialnämnden, som är 

en av de obligatoriska nämnder varje kommun måste ha. Socialnämnden har enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldighet att inrätta särskilda boendeformer där service 

och omvårdnad ges till äldre människor som behöver särskilt stöd. Det finns även krav på 

att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva ett aktivt och 

meningsfullt liv tillsammans med andra. När det gäller personer med medfödda eller 

förvärvade funktionshinder ska socialnämnden verka för att dessa personer ges möjlighet 

att leva som andra samt erbjuds deltagande i samhällsgemenskapen. Detta ska ske genom 

att varje kommun erbjuder den enskilde möjlighet till meningsfull sysselsättning, men även 

att få bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes särskilda behov. 

I en rapport av Statistiska centralbyrån (SCB) som berör arbetsorsakade besvär, 

framkommer att verksamhetschefer inom vård och omsorg är den yrkesgrupp bland 

ledande yrken som har den högsta andelen personer som till följd av stress och mentala 

påfrestningar upplevt besvär av olika slag. Rapporten som publicerades år 2016, visar att 

22 procent av verksamhetscheferna inom vård och omsorg upplevt sådana besvär, vilket 

är en ökning med åtta procent mellan åren 2014 och 2016 (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika stressfaktorer påverkar upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress hos enhetschefer inom kommunal äldre- och 

funktionshinderomsorg. Fokus i undersökningen ligger på stressfaktorer och dess 

påverkan av den totala känslan av arbetsrelaterad stress.  Studien är relevant för att kunna 

kartlägga vad i arbetet som anses som stressfyllt samt där åtgärder och ökat stöd krävs. 

Ämnet berör socialt arbete då enhetschefer har en viktig yrkesroll i verksamheter som drivs 

av socialtjänsten som riktar sig till personer som är i behov av stöd, hjälp och omvårdnad. 

Studiens resultat kommer att relateras till Karasek och Theorells Krav- och kontrollmodell, 

som handlar om balans mellan de krav som finns i arbetet och den egna kontrollen en 

person har över sin egen arbetssituation (de Araújo, Cerqueira Graça & Araújo, 2003).  
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1.1   Syfte  och  frågeställning  
Syftet med vår studie är att med hjälp av en enkätstudie undersöka hur olika faktorer 

påverkar upplevelse av arbetsrelaterad stress bland enhetschefer i socialtjänstens 

kommunala äldre- och funktionshinderomsorg. Specifika frågeställningar är: 

1.   I vilken utsträckning bidrar olika faktorer till upplevelse av arbetsrelaterad stress? 

2.   Finns det något samband mellan upplevelse av arbetsrelaterad stress och antalet 

yrkesverksamma år som enhetschef? 

3.   Finns det några skillnader mellan upplevelse av arbetsrelaterad stress med avseende 

på faktorer som kön, ålder, utbildningsbakgrund, ledarskapets utformning och 

sysselsättningsgrad? 
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2.   Bakgrund  

Bakgrundskapitlet inleds med en beskrivning av socialtjänstens uppgift och yrket som 

enhetschef. Vidare presenteras tidigare forskning inom ämnet samt vår valda teori.  

2.1   Socialtjänstens  uppgift  
Socialtjänsten syftar enligt 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) till att främja 

människors sociala och ekonomiska trygghet, aktiva deltagande i samhället samt att bidra 

till jämlikhet i levnadsvillkor. I 4 kap. 1 § SoL framgår att rätten till bistånd föreligger för 

den som själv inte kan tillgodose sina egna behov eller kan få dem tillgodosedda på något 

annat sätt. Det utgivna biståndet ska öka den enskildes möjlighet att leva självständigt samt 

garantera en skälig levnadsnivå. I 5 kap. SoL tydliggörs särskilda bestämmelser kring 

grupper av medborgare som betraktas som särskilt utsatta, däribland personer med 

funktionsnedsättning och äldre personer. I 5 kap 5§ SoL beskrivs särskilda bestämmelse 

för äldre människor. Enligt lagen ska socialtjänsten arbeta för att äldre människor ges 

möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Socialtjänsten ska 

även verka för att äldre personer ges ett aktivt och meningsfullt liv tillsammans med andra. 

Socialtjänstens värdegrund gällande äldre människor handlar om att omsorgen ska inriktas 

på att äldre människor får leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande. Kommunen 

ansvarar för att inrätta särskilda boendeformer där service och omvårdnad kan ges till 

personer som behöver särskilt stöd. Den hjälp och det stöd som socialtjänsten är skyldiga 

att bistå med ska präglas av medbestämmande hos den som tar emot hjälpen. 

 

De särskilda bestämmelserna när det gäller personer med funktionshinder regleras i 

socialtjänstlagen 5 kap 7§ (SFS 2001:457). Här nämns att socialtjänsten ska verka för att 

personer som av psykiska, fysiska eller andra skäl får svårigheter i sin livsföring, ges 

möjlighet till deltagande i samhällsgemenskapen. Detta bland annat genom att den enskilde 

erbjuds meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter personens 

särskilda behov av stöd. Vissa verksamheter inom funktionshinderomsorgen drivs även 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). De som 

omfattas av lagen är personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, 

begåvningsmässiga funktionshinder eller varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder. 

Enligt lagen ska varje kommun ansvara för de insatser som finns i lagens 9§. Insatser som 

kommunen ska bistå med är bland annat personlig assistans, bostad med särskild service, 

daglig verksamhet och korttidsvistelse. 
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2.2   Yrket  som  enhetschef  

Enligt Wolmesjö (2015) kan benämningen för den yrkesgrupp vi valt att studera variera 

beroende på kommuners olika lokala bestämmelser. Enhetschefer kan även benämnas som 

första linjens chefer, mellanchef och arbetsledare. I vår studie kommer begreppet 

enhetschef användas, då det är den aktuella benämningen i den kommun som studien 

genomförs i. Enhetschefer leder och planerar för verksamheter inom socialtjänsten, samt 

är överordnad chef för vård- och omsorgspersonalen i verksamheten. Gemensamt för 

enhetschefer är deras position mellan politiker och överordnade chefer, samt 

verksamheternas anställda och brukare1. Denna mellanposition innebär att enhetschefer 

både ska ansvara för att överordnade chefer och politikers talan förs ut i verksamheten, 

men samtidigt föra medarbetares och brukares talan och åsikter uppåt i organisationen. 

Vissa krav kan ibland hamna i konflikt, som exempelvis politikers och överordnade chefers 

besparingskrav samt vård- och omsorgspersonalens krav på en god arbetsmiljö och 

flexibilitet. Då enhetschefer är placerade mellan dessa två parter i syfte att fungera som en 

sammanhållande länk mellan dem, kan meningsskiljaktigheter lojalitetskonflikter uppstå 

(Wolmesjö, 2005). 
 

Enhetschefer ansvarar för verksamheter som drivs till följd av biståndsbeslut som beviljas 

enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS1993:387). Här omfattas bland annat särskilda boenden, hjälp i 

hemmet, personlig assistans och daglig verksamhet. Detta innefattar även ett 

medarbetaransvar över vård och omsorgspersonalen i form av rekrytering, lönefrågor och 

medarbetarsamtal. Enhetschefer har även ett budgetansvar och krav på sig att 

verksamheterna drivs på ett sådant sätt att kostnaderna för dem ligger inom ramen för de 

budgetramar som satts av politiker och överordnade chefer (Wolmesjö, 2005). Att bedriva 

verksamheter inom socialtjänsten innebär för enhetscheferna många och varierade 

arbetsuppgifter. Bland annat ska enhetschefer ansvara för, planera och organisera arbetet 

som bedrivs i verksamheterna. Att planera och organisera kräver att enhetschefen 

tillsammans med personalen i verksamheterna sätter upp gemensamma mål, men även att 

                                                        
1 Brukare- “Person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Term som enligt socialstyrelsen är giltig och 

rekommenderas att användas (Socialstyrelsen, 2013). 
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de tillsammans arbetar för att uppnå dessa mål. För att nå målen behöver ett syfte med 

målen ges, men även att hitta strategier som gör det möjligt för gruppen att nå målen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Förutom organisering och planering så ska enhetschefer även kunna leda och kontrollera 

arbetet. Att leda innebär att skapa engagemang hos vård- och omsorgspersonalen så att 

verksamheten drivs i rätt riktning, det vill säga mot de uppsatta målen. Det handlar om att 

utöva ett inflytande på arbetsgruppen samt skapa en god relation till de anställda (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014). Under tiden enhetschefer tillför engagemang och inflytande till 

arbetsgruppen så ska även deras prestationer utvärderas. Efter detta gjorts kan 

enhetschefer ge feedback till arbetsgruppen. Vid konstruktiv feedback är det viktigt att 

enhetschefer bibehåller sitt engagemang och motiverar gruppen så att feedbacken 

bearbetas på ett bra sätt. Detta ger en större möjlighet till att kunna nå organisationsmålen 

(Thylefors, 2004). 

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som på uppdrag av riksdagen och regeringen ska se 

till att arbetsgivare följer de krav som anges i arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160) om hur 

arbetsgivare ska arbeta för att arbetstagare ska erhålla en god arbetsmiljö. Statistiska 

centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Arbetsmiljöverket genomfört undersökningar av 

arbetsorsakade besvär. Detta i syfte att kartlägga arbetsrelaterade hälsoproblem bland 

arbetstagare i olika yrkesgrupper. I en sådan  rapport som gjorts av arbetsmiljöverket 2016 

visar det sig att verksamhetschefer inom vård och omsorg är den yrkesgrupp inom sin 

yrkeskategori (ledningsarbete i stora och medelstora företag och myndigheter), som i högst 

utsträckning upplevt besvär till följd av stress och andra mentala påfrestningar kopplade 

till arbetet. Sammanlagt har 22,3 procent av alla sysselsatta verksamhetschefer inom vård 

och omsorg upplevt sådana besvär, vilket mellan åren 2014 och 2016 är en ökning med 7,6 

procent (Arbetsmiljöverket, 2016). 

  

2.3   Tidigare  forskning  

2.3.1   Begreppet  stress  

Begreppet stress myntades i den medicinska forskningen av den kanadensiska fysiologen 

Hans Selye (Robinson, 2018). Stress kan definieras som emotionella och fysiologiska 
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reaktioner på omgivande stressfaktorer. En stressfaktor kännetecknas av en situation, 

omständighet eller krav som stör en persons upplevelse av balans i sin tillvaro (Lloyd, King 

& Chenoweth, 2002). Stressymptom kan delas in i tre olika kategorier; fysiska symtom, 

psykiska symtom och beteendemässiga symtom. Fysiska symtom som kan förekomma är 

huvudvärk, förhöjt blodtryck, hjärtklappning och sömnproblem. Ökad trötthet, 

nedstämdhet och minnesproblem är exempel på de psykiska konsekvenser som stress kan 

leda till. Stress kan även leda till social isolering, ökad förbrukning av tobak och alkohol 

samt förändrade matvanor, som alla är exempel på beteendemässiga symtom (de Smet et 

al., 2005).  

I samband med Selyes benämning av begreppet stress, utvecklade han även teorin om det 

generella anpassningssyndromet (GAS) (Robinson, 2018). Teorin förklarar begreppet 

stress genom att beskriva dess förlopp när en individ upplever stress. Teorin, som delas in 

i tre stadier, beskriver de reaktionsmönster som sätts igång då en människa utsätts för svåra 

påfrestningar. I reaktionsmönstrets första stadie, alarmstadiet, förbereder sig kroppen för att 

kämpa eller fly. Kroppen börjar här med hjälp av det autonoma nervsystemet bygga upp 

ett försvar genom en ökning av hjärtverksamheten och adrenalinutsöndringen. Reaktionen 

sker till följd av de fysiska och psykiska intryck som människan utsätts för. Alarmfasen 

följs sedan av motståndsfasen, där kroppen förbereder sig för en långvarig attack mot 

stressfaktorerna. Kroppen börjar här försöka anpassa sig för att klara av den stressfyllda 

position som personen befinner sig i. Till följd av denna anpassning kan de fysiologiska 

konsekvenser som stressen medför försvinna, så som huvudvärk, muskelvärk och 

magbesvär. Vid långvarig stress kan motståndsfasen övergå till den sista fasen i 

reaktionsmönstret, utmattningsfasen. Här bryts kroppens fysiska och psykiska försvar ner till 

följd av att kroppen inte längre kan hålla uppe det motstånd mot stressen som den tidigare 

gjort. Den centrala punkt som Selye ville synliggöra var hur långvarig stress kan få allvarliga 

konsekvenser för en persons kroppsliga och psykiska välbefinnande (Robinson, 2018).  

2.3.2   Arbetsrelaterad  stress  

Arbetsrelaterad stress definieras som medarbetarens upplevelse av oro, utmattning och 

spänning kopplat till en för hög eller ansträngd arbetsbelastning (Giauque, 2016). 

Enhetschefer har identifierats som en yrkesverksam grupp med hög arbetsbelastning. En 

viktig bidragande faktor till detta är avsaknaden av stöd och vägledning från enhetschefers 

överordnade chefer. Även antalet år som yrkesverksam enhetschef har ett starkt samband 

med hur de anställda upplever sin arbetsbelastning. Nyanställda enhetschefer tenderar att 
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uppleva arbetet som mer stressfyllt, vilket antas bero på att enhetschefer med längre 

erfarenhet besitter en annan kompetens att klara av de krav som bidrar till hög 

arbetsbelastning (Elofsson, Lundström & Shanks, 2015).  

2.3.3   Ekonomiska  begränsningar  

Ett ansvarsområde i enhetschefsyrket inom socialtjänsten, är det övergripande 

budgetansvaret över den verksamhet de ansvarar för. Detta gäller oavsett 

organisationsform (Wolmesjö, 2005). Yrkesverksamma enhetschefer i socialtjänst inom 

offentlig sektor har i hög grad eftergymnasial utbildning inom hälsa, vård och socialt arbete. 

Den huvudsakliga kompetensen finns därför inom de vårdande områdena, vilket gör att 

enhetschefer i hög utsträckning saknar tillräckliga kunskaper inom ekonomi och 

budgetering (Carlström, 2012a). Att enhetschefer ofta har utbildning inom 

människobehandlande ämnen gör att de i yrkeslivet prioriterar att skapa en god relation till 

och inom arbetsgruppen samt uppfylla önskemål från brukare i verksamheten. Detta gör 

det svårare för enhetschefer att leva upp till de krav som berör de administrativa 

uppgifterna och att hålla ekonomin i balans (Ekholm, 2012). Det ekonomiska ansvaret har 

ökat i takt med att större organisationsförändringar genomförts och är därför mer 

tidskrävande idag jämfört med tidigare. Samtidigt som enhetschefer har fått ökad 

delegation när det gäller det ekonomiska ansvaret har de ekonomiska resurserna stramats 

åt (Wolmesjö, 2005). En studie av Carlström (2012a) visar att besparingskrav och andra 

ekonomiska nedskärningar kan påverka relationen mellan chef och anställda i en negativ 

riktning. Det är vanligt att vård- och omsorgspersonal i verksamheterna lägger ansvaret för 

nya ekonomiska direktiv och besparingar hos enhetschefen istället för hos de överordnade 

chefer och politiker som beslutat om dessa. Att frambringa oönskade besked och samtidigt 

bibehålla en god relation till sin personalgrupp kan därför bli en komplicerad uppgift för 

enhetschefen. 

I de fall som budgeten för verksamheten stramas åt krävs det att enhetschefen hittar 

strategier för hur detta hanteras med syfte i att anställda och brukare i minsta mån ska 

påverkas negativt. Detta är tidskrävande och kan bli ett stressmoment då den ekonomiska 

aspekten måste tas hänsyn till i alla beslut som rör verksamheten. Ett vanligt exempel på 

detta är att större inköp till verksamheten sker i slutet av året, då enhetschefen kan 

kontrollera om det finns utrymme i budgeten eller inte. Skulle det finnas ett överskott vid 

budgetårets slut finns det risk att den aktuella verksamhetens budget stramas åt ytterligare 

nästkommande år (Carlström 2012a).  
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2.3.4   Hamna  i  kläm  mellan  politiker  och  brukare  

Enhetschefer intar i organisationen en mellanposition, och är placerad under politiker och 

överordnade chefer samt över vård- och omsorgspersonal och brukare. Arbetet kräver 

därför att enhetschefen ansvarar för att se till att direktiv från politiker och överordnade 

chefer följs samtidigt som vård- och omsorgspersonal och brukares önskemål tillgodoses 

(Wolmesjö, 2005). Enhetschefer blir därför den sammanhållande länken mellan dessa 

parter och det är vanligt förekommande att rollkonflikter uppstår då olika värden ställs mot 

varandra. Arbetet kräver att enhetschefen arbetar för att uppnå de uppsatta målen för sin 

verksamhet samt att budgeten hålls. Konflikter kan uppstå när anställdas krav på en flexibel 

arbetssituation och brukares krav på delaktighet, krockar med överordnade chefers 

direktiv. De olika värdena kan leda till att enhetschefen “hamnar i kläm” och att 

lojalitetskonflikter uppstår mellan de olika aktörerna (Ekholm, 2012). Även Carlström 

(2012b) menar att enhetschefers lojalitet sätts på prov i positionen mellan politiker och 

överordnade chefer samt anställda och brukare. Oavsett mot vilken av sidorna som 

enhetschefen riktar sin lojalitet mot så distanserar sig enhetschefen mot sin förväntade 

neutrala position.  

Att arbeta som enhetschef innebär att flera aktörer i samhället har egna förväntningar på 

hur arbetet skall gå till. Aktörer i samhället innefattar de individer som berörs av 

enhetschefers utförda arbete, exempelvis brukare, anhöriga, legala ställföreträdare och så 

vidare. Individer i samhället har sina egna uppfattningar hur verksamheter för äldre och 

funktionshindrade ser ut och “bör” se ut. Även enhetschefer själva har egna förväntningar 

på hur denne skall kunna uppfylla sina mål, men den som kan ha de största förväntningarna 

kring en enhetschefs arbete är brukare. Brukare tenderar att ofta förvänta en direkt lösning 

och ett direkt resultat. Enhetschefer kan inte alltid servera ett direkt resultat, då resultat är 

något som enhetschefer tillsammans med brukaren skall kunna uppnå. I de fall då 

enhetschefer inte kan uppfylla brukarens önskemål så ökar risken för frustration samt 

stress hos enhetschefen (Graham & Shier, 2014). 

2.3.5   Bristande  inflytande  över  hur  verksamheterna  ska  bedrivas  

I en studie av Ekholm (2012) genomfördes intervjuer med yrkesverksamma enhetschefer 

för verksamheter inom kommunal äldreomsorg. En vanligt förekommande stressfaktor 

var enhetschefers upplevelse av att deras inflytande över beslutsfattandet har minskat med 

åren och att de numera helt behöver anpassa sig till direktiv som kommer från politiker 
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och överordnade chefer. Möjligheten till delaktighet i beslutsfattande försvåras i en 

politiskt styrd organisation i jämförelse med verksamheter som inte är politiskt styrda. Att 

arbeta i en politiskt styrd organisation leder till specifika uppgifter som att implementera 

politiska beslut och att överföra samhälleliga värderingar till verksamheterna. Den politiska 

styrningen innefattar även mer centraliserad styrning över ekonomin och de resurser som 

verksamheterna har att röra sig med. Samtidigt så ligger ansvaret hos enhetscheferna att se 

till att verksamheter präglas av autonomi och delaktighet för de brukare som befinner sig 

i verksamheterna. En stark överordnad kontroll av ekonomin kan påverka denna uppgift i 

en negativ riktning, och därför har enhetscheferna sällan de resurser som krävs för att 

kunna uppfylla önskemål från inblandade parter om hur omsorg och stöd bör utformas.  

2.3.6   Stöd  från  överordnade  chefer  och  kollegor  

Socialt stöd från överordnade chefer och kollegor kan ges på olika sätt. Exempel på detta 

kan vara att handleda och ge vägledning, genom att informera och ge feedback. Andra 

exempel är att ge emotionellt stöd, genom att bara finnas där, lyssna och ge råd. Slutligen 

går det att hjälpa till med andras uppgifter om individen själv inte har så mycket att göra. 

Socialt stöd kan, utöver överordnad chef, också ges kollegor emellan, så kallat kollegialt 

socialt stöd. På en arbetsplats finns en mängd individer med olika interpersonella 

beteenden som ger socialt stöd på olika sätt. (Harris, Winskowski & Engdahl, 2007). 

Kollegialt socialt stöd anses vara en av de fyra olika slags sociala stöden som finns på en 

arbetsplats. Det handlar om att kollegorna emellan ska kunna dela vänskap, förtroende 

samt kunna dela sina personliga problem. Det andra stödet kallas för coaching och 

påminner om vägledning från överordnade chefer. Med coaching menas det att 

enhetschefer ska få stöd genom att informeras kring verksamhetens olika mål och regler. 

Det tredje slags sociala stödet är den så kallade verksamhetsstödet där fokus ligger på hur 

arbetsfördelningen ser ut mellan enhetschefer. Det är även här stödet till enhetschefers 

ideér och tankar tas emot kring arbetsuppgifterna och dess fördelning. Det fjärde sociala 

stödet på en arbetsplats kallas för career mentoring. Career mentoring menas ge stöd till 

enhetschefer av överordnade chefer genom hänvisning till rådgivare med mer erfarenhet 

samt kunskap (Harris et al., 2007). 

Av dessa fyra olika slags sociala stöd anses det kollegiala stödet vara det viktigaste stödet. 

Detta beror på att det kollegiala stödet ger en mer ömsesidig förväntning av stabila och 

förtrogna relationer. Interaktionen mellan kollegorna blir starkare och bättre än exempelvis 
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mellan en individ och chef. Så även om det är de överordnade chefernas ansvar att 

enhetschefer ska få socialt stöd i arbetet, så kan det kollegiala stödet vara viktigare för 

enhetschefer. Individer som får kollegialt stöd på arbetet upplever i lägre grad rollkonflikt 

och är mer deltagande samt mer säker på sitt arbete. Att inte få arbeta tillsammans med 

kollegor kan ge en fysisk och social isolering (Chapman,1993). 

2.3.7   Otydliga  arbetsuppgifter  

Tidigare forskning tyder på att otydliga arbetsuppgifter samt brister i det sociala stödet från 

överordnade chefer, bidrar till arbetsrelaterad stress. Ju fler uppgifter det är som upplevs 

otydliga i arbetet, desto mer stress kan enhetschefer uppleva. Otydliga arbetsuppgifter 

påverkar enhetschefer genom att de kräver ytterligare kognitiva resurser av dem. 

Enhetschefer behöver anstränga sig mer än vad arbetet redan kräver av dem, för att kunna 

förstå sig på de otydliga arbetsuppgifterna. Dessutom försvårar de otydliga 

arbetsuppgifterna uppfyllandet av de mål som enhetschefer i samverkan med 

verksamheterna ska uppnå. Detta resulterar i att den positiva känsla över att ha uppfyllt 

arbetets mål, försvåras. Uppfyllandet av arbetsuppgiften blir då inte lika positivt upplevd  

eftersom stressen kan komma kännas starkare (Mohr & Wolfram, 2010).  

Det är därför viktigt att i samband med otydliga arbetsuppgifter få stöd av de överordnade 

cheferna i arbetet. För när arbetsuppgifterna är otydliga och stressen stiger så behöver 

enhetschefer det sociala stödet för att kunna hantera påfrestningarna. Detta utifrån att 

tidigare forskning pekar på att det sociala stödet har visat minskad ohälsa samt stress. När 

enhetschefer uppfattar sina överordnade chefer som stödjande och omtänksamma så 

framkallas positiva känslor (Mohr & Wolfram, 2010). 

2.3.8   Leda  på  distans  

Ledarskapet i organisationen kan vara uppbyggt genom att en enhetschef har sin 

huvudsakliga arbetsplats i omedelbar anslutning till sin respektive verksamhet. 

Enhetschefer kan även vara placerade på ett lokalt beläget kontor tillsammans med chefer 

över andra verksamheter inom samma område, alltså genom ledarskap på distans 

(Wolmesjö, 205). Enligt Ekholm (2012) är en viktig faktor som avgör ett bra ledarskap den 

fysiska närheten till den personalgrupp och den verksamhet som enhetschefen ansvarar 

för. Att befinna sig i samma lokal som sin personalgrupp leder till ökad tillgänglighet samt 

en bättre kommunikation mellan chef och medarbetare. En fysiskt närvarande chef gör det 
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enklare för brukare att komma i kontakt med ansvarig enhetschef för verksamheten de 

befinner sig i. Vissa verksamheter inom socialtjänsten innebär mer omfattande kontakt 

med brukare och vårdtagares anhöriga, till exempel särskilda boenden. Anhöriga kan då ha 

förväntningar på att en enhetschef ska finnas tillgänglig då de besöker verksamheten, för 

att kunna svara på frågor och ta emot synpunkter kring omsorgen och dess utformning. I 

dessa fall är det en fördel att en enhetschef är fysiskt närvarande för att kunna bemöta och 

vara anhöriga till hjälp (Ekholm, 2012). 

Enhetschefer kan även leda arbetsgrupper på distans, vilket betyder att enhetschefer har 

sin huvudsakliga arbetsplats på ett centralt beläget kontor och spenderar större delen av 

arbetstiden på en annan plats än deras respektive personalgrupper (Ekholm, 2012). En 

studie som genomförts av Wolmesjö (2005) visar att ledarskap som sker på distans i hög 

utsträckning leder till en försämrad kontakt mellan enhetschef och anställda i 

verksamheten, då de genom distansen kommer allt längre ifrån varandra. Kontakten mellan 

arbetsgruppen och chefen sker i huvudsak genom telefonkontakt och chefens sporadiska 

besök ute i verksamheterna. Detta gör att arbetsgrupperna utför arbetet mer självständigt 

och automatiskt ges mer handlingsutrymme än arbetsgrupper med en mer fysiskt 

närvarande chef. Enhetschefer till en självstyrande arbetsgrupp, alltså de arbetsgrupper 

vars enhetschef leder på distans, får till följd av detta mer arbetsutrymme att utföra 

administrativa uppgifter och planering av verksamhetens utformning. Ett identifierat 

problem med ledning på distans är då nya politiska mål och riktlinjer ska implementeras i 

verksamheten. Enhetschefer till distansledda verksamheter tenderar att ha svårare med 

detta, då självstyrande arbetsgrupper kan resultera i att den organisationsgemensamma 

värdegrunden försvagas. Samtidigt går den chefsliga kontrollen förlorad i takt med att 

arbetsgruppens självstyrning och handlingsfrihet ökar (Wolmesjö, 2015).  

2.3.9   För  hög  arbetsbelastning  i  förhållande  till  arbetstid  

Enhetschefer är en yrkesverksam grupp som tenderar att ha för hög arbetsbelastning 

(Elofsson et al., 2015). I yrkesrollen krävs en stor förmåga av flexibilitet då arbetet omfattas 

av olika ansvarsområden och därmed även varierade arbetsuppgifter. Förutom att 

upprätthålla god kontakt till de anställda i verksamheterna så fungerar även enhetschefer 

som en sammanhållande länk mellan anställda och överordnade chefer. Därför krävs det 

även att enhetschefer ser till att relationen mellan dessa parter är balanserad och ser till att 

minimera konflikter i de fall då motsatta värden ställs mot varandra. Socialt arbete är 

ständigt föränderligt vilket kräver att enhetschefen behöver utveckla sina kunskaper och 
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förmågor för att följa med i den ständigt föränderliga organisationen. Samtidigt kräver det 

dagliga arbetet i verksamheterna väl utvecklade rutiner och kontinuitet, vilka kan vara svåra 

att upprätthålla när nya riktlinjer om hur arbetet ska följas uppkommer. Enhetschefer 

ansvarar för arbetet som de anställda i verksamheterna utför och ska se till att 

verksamhetsmålen uppnås. Samtidigt behöver de acceptera och implementera nya mål, 

värderingar och direktiv som kommer från överordnade chefer och politiker (Embertson, 

2006).  

2.4   Teoretisk  referensram-  Krav-  och  kontrollmodellen  

Enligt Karasek och Theorell (de Araújo et al., 2003) framkallas arbetsrelaterad stress 

huvudsakligen av två faktorer: arbetets kravnivå och arbetstagares kontroll över sitt arbete. 

Kravnivån avser vad arbetstagare förväntas prestera vid utförandet av arbetsuppgifterna 

och hur utförandet av arbetet görs. Exempel på detta är hur lång tid det tar att utföra 

arbetet, men också hur koncentrerad arbetstagare är på arbetet och hur många avbrott i 

uppgiften som görs. Dessutom förväntas även arbetstagare kunna hantera väntan på att 

samtliga uppgifter utförs av andra arbetare.  

Kontrollen kan beskrivas utifrån två komponenter. Första komponenten handlar om att 

individen ska kunna utveckla sina färdigheter inom arbetet. Detta genom att kunna 

implementera nya kunskaper, sin kreativitet samt kompetensutveckling i arbetet. Har en 

individ kontroll över sitt arbete så kan denne lära sig och utvecklas genom att ta initiativ 

och kunna styra sitt eget arbete. Den andra komponenten beskriver hur överordnade 

chefer styr individens arbete. Alltså hur stort beslutsutrymmet är för individen för sitt eget 

arbete kontra arbetsgruppens, överordnade chefers och politikens påverkan och inflytande 

(de Araújo et al., 2003). 

Kombinationen av dessa faktorer beskriver hur olika arbeten kan ses som antingen 

ansträngande, passiva, aktiva samt avspända. Ett arbete med höga krav och mindre kontroll 

blir ett ansträngande arbete. Där framkallas det stress hos individen. Motsatsen blir därför 

att ett arbete med låga krav och större kontroll, istället anses vara ett avspänt arbete. Där 

arbetet har låga krav och ger individen mindre kontroll menar modellen vara ett passivt 

arbete. Slutligen har vi det aktiva arbetet, där kraven är höga men även individens kontroll 

är större (de Smet et al., 2005). Dessa fyra olika kombinationer av kontroll och krav 

uttrycker hur olika arbetssituationer kan se ut. De representeras ofta i en korstabell för att 
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få en övergripande bild på hur olika arbetare påverkas av de olika kombinationerna (de 

Araújo et al., 2003). 

 

Tabell 1. Krav och kontrollmodellen. 

 
  Låga krav  Höga krav 

  

Hög kontroll 

 

Låg kontroll 

 

Det som inte uppmärksammas i modellen är hur pass viktig det sociala stödet i arbetet är. 

Enligt Choi et al. (2011) har det sociala stödet stor betydelse för arbetsrelaterad stress. 

Socialt stöd kan även behövas för att hantera de krav som ställs på individen, men inte i 

samma utsträckning som det behövs för en individ att kunna kontrollera sitt arbete. 

Dessutom visar även studien att det finns ett samband mellan stress och lägre kontroll 

samt socialt stöd. På arbetsplatser där det är tvärtom, där både kontrollen på arbetet samt 

det sociala stödet är högt, pekar det på att individerna är minst drabbade utav stress. 

Arbetsplatser bör därför ta hänsyn till att ge sina arbetstagare socialt stöd för att förebygga 

stress (Choi et al., 2011). 

Socialt arbete är ett av de mest psykiskt krävande yrkesområdena. Därför är det viktigt att 

enhetschefer har hög grad av kontroll över sitt arbete sant erhåller socialt stöd i arbetet. 

Enhetschefer har själva tendens ha höga förväntningar på sitt utförda arbete. Enhetschefer 

engagerar sig ibland i sitt arbete på ett sådant sätt som de själva inte alltid kan hantera. 

Enhetscheferna i studien säger själva att de upplever frustration och förtvivlan när de inte 

lyckas uppfylla vårdtagare, vårdpersonalens samt överordnade chefers önskningar och 

behov. Likaså vid situationer där det inte finns någon direkt lösning. Visserligen finns det 

flera olika strategier för enhetschefer att kunna hantera detta och kunna fortsätta sitt arbete. 

Men ändå upplever många enhetschefer högst lycka när de har lyckats med att minska 

vårdtagares lidande och bidra till en positiv förändring. De positiva resultaten påverkar 

därför enhetschefers välbefinnande i arbetet. De menar att det även hjälper de att bli 

allmänt gladare samt minskar deras stress (Graham & Shier, 2014).  
  

 

Avspänt arbete 

 

Aktivt arbete 

 

Passivt arbete 

 

Ansträngande arbete 
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3.  Metod  

Nedan presenteras studiens metodval och de kognitiva intervjuer som genomförts för att 

utveckla enkäten. Avsnittet inkluderar även en beskrivning av studiens urval, svarsfrekvens, 

bortfallsanalys och hur tidigare forskning inom ämnet tagits fram. Metoddelen avslutas 

med en genomgång av våra etiska överväganden.  

3.1   Kvantitativ  enkätstudie  

Denna studie baseras på en enkät med strukturerade frågor. I kvantitativa studier ligger 

intresset enligt Bryman (2018) främst i att få fram resultat som är mätbara. Ett annat viktigt 

intresse är kausaliteten, alltså orsakssambanden mellan olika variabler som beskriver varför 

någonting är på ett visst sätt. Ett viktigt mål inom den kvantitativa forskningen är huruvida 

resultaten kan generaliseras till andra personer än de som deltagit i den aktuella 

undersökningen. Kvantitativa studier kan genomföras i form av analys av befintlig data, 

strukturerade intervjuer eller enkätundersökning. Enkätundersökning valdes då detta 

metodval passar studiens syfte och forskningsfrågor bäst. Genom att skicka ut enkäter 

istället för att genomföra intervjuer nås ett större antal respondenter på kortare tid, vilket 

leder till att generaliserbarheten och representativiteten höjs. Fördelar med den valda 

metoden är att respondenterna kan svara på enkäterna självständigt utan att intervjuaren 

påverkar svaren. Enkäter är även snabba att administrera, vilket betyder att ett större antal 

människor nås på en kortare tid. Svårigheter med enkätundersökningar är att det inte finns 

någon ansvarig närvarande som kan svara på frågor som rör enkäten. Detta betyder att 

enkätens konstruktion behöver vara enkel och begriplig, vilket beaktats vid enkätens 

utformning. I samband med utskick av enkäten bifogades även våra kontaktuppgifter, för 

att respondenterna skulle få möjlighet att ställa frågor om enkäten (Bryman, 2018).  

Vid utformning av enkäten användes enbart slutna frågor. Till skillnad från öppna frågor, 

är slutna frågor redan förberedda för att kunna kodas in och därmed underlättas analysen 

och bearbetningen av de insamlade svaren (Bryman, 2018). För att få fram passande 

stressfaktorer till enkäten studerades tidigare forskning inom området. Frågorna i enkäten 

är därför väl förankrade till tidigare forskning inom arbetsrelaterad stress bland chefer 

inom vård och omsorg. Enkäten innehåller olika påståenden där respondenterna fick ta 

ställning till hur mycket de anser att varje påstående bidrar till upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress. Varje påstående presenterades tillsammans med en likertskala, där 

respondenten fick ta ställning till påståendet på en sexgradig skala. En sexgradig skala 
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valdes strategiskt, för att respondenten inte ska kunna ta en helt neutral ställning till 

påståendet. Likertskala ska enligt Bryman (2018) användas när syftet är att mäta intensitet 

i en viss känsla eller upplevelse som är kopplat till det valda området och ämnet. Vid analys 

av den insamlade datan användes SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), som är 

ett program för statistisk analys.  

3.2   Kognitiva  intervjuer  

Efter enkätens utformning valdes att undersöka hur begriplig och lättförståelig den upplevs 

av de som är tänkta att svara på den. Detta gjordes genom kognitiva intervjuer, som syftar 

till att få förståelse om hur frågorna i undersökningen upplevs av de respondenter som är 

tänkta att svara på den. Kognitiva intervjuer kan även ge information och feedback om 

enkätens struktur, vilket kan minska risken att mätfel uppstår vid analys av insamlad data. 

Intervjuerna bör hållas med personer med särskild kompetens inom området som studeras 

samt inom den valda metoden, alltså enkätundersökning (Beatty & Willis 2007). Med grund 

i detta kontaktades två yrkesverksamma som på uppdrag av kommunen arbetar med 

utveckling av socialtjänst på regional nivå. En vars ansvarsområde är äldre och en vars 

ansvarsområde är funktionsnedsättning. Detta eftersom dessa områden ingår i studiens 

urval när det kommer till enhetscheferna. De två undersökningspersonerna har 

yrkesmässig erfarenhet av socialt arbete samt goda kunskaper inom forskning och 

instrumentutveckling. Deras huvudsakliga uppgift är kvalitet- och verksamhetsutveckling 

inom den kommunala socialtjänsten. Detta sker bland annat genom olika 

forskningsprojekt samt att genom ett evidensbaserat arbetssätt överföra aktuell forskning 

till praktiken, alltså ut i verksamheterna. 

Inför den kognitiva intervjun hade undersökningspersonerna fått enkäten skickad till sig. 

Under mötet erhölls tips och idéer på hur enkäten kunde utvecklas samt vad som är bra 

att tänka på vid enkätutformning. Förändringar som gjordes var att ändra utformningen av 

vissa svarsalternativ. Ursprungligen var vissa svarsalternativ i enkäten redan grupperade i 

intervaller, exempelvis ålder och antalet yrkesverksamma år som enhetschef. Under 

intervjun informerade undersökningspersonerna om att detta bör göras i efterhand då det 

i förväg inte går veta hur många som kommer befinna sig inom varje grupp. Därför gjordes 

inga grupperingar i frågor som rör årtal, utan istället fick respondenterna fylla i det årtal 

som stämmer in på deras situation. Årtalen grupperades därför efter att enkäterna samlats 

in, eftersom det först här går läsa av hur stor spridningen av årtalen blev. 
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3.3   Urval  

Avsikten med denna studie är att undersöka faktorer som kan leda till arbetsrelaterad stress 

för yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal äldre- och funktionshinderomsorg. 

Enligt Bryman (2018) avser populationen samtliga enheter som forskaren gör sitt urval 

ifrån, vilket i vårt fall är enhetschefer för verksamheter inom kommunal äldre och 

funktionshinderomsorg. Urvalet som gjorts är ett målinriktat urval, som är ett icke-

sannolikhetsurval. I denna typ av urval väljs respondenterna ut strategiskt, i syfte att deras 

egenskaper ska passa studiens frågeställning och syfte.  

Eftersom studiens författare har varit yrkesverksamma inom kommunens äldre- och 

funktionshinderomsorg skickades inte enkäten till de personer där en yrkesmässig koppling 

finns. Detta gjordes för att undvika att personliga kopplingar ska påverka dessa 

enhetschefers svar på enkäten och därmed studiens resultat. Totalt har 130 enhetschefer 

mottagit enkäten och fått möjlighet att svara på den. 

3.4   Svarsfrekvens  och  bortfallsanalys  

Totalt besvarades 76 enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. För att minska 

bortfallet genomfördes de åtgärder som nämns i Bryman (2018). Enkäten skickades ut 

tillsammans med ett informationsbrev där studiens syfte förklarades. Här informerades 

även om varför just enhetscheferna valts ut som respondenter och varför deras åsikter är 

viktiga för studien. Ett annat sätt att minska bortfallet är att undvika öppna frågor i enkäten, 

eftersom folk kan undvika att besvara enkäter där egna kommentarer behöver skrivas. 

Enkäten innehöll endast slutna frågor, vilket gör att enkäten gick snabbt att besvara. För 

att höja svarsfrekvensen skickades en påminnelse tre dagar innan svarstiden gick ut. Detta 

är enligt Bryman ett effektivt sätt att öka svarsprocenten, vilket tydligt visades i vår 

undersökning. Bryman nämner att vid en låg svarsfrekvens kan påminnelser behöva skickas 

ut vid upprepade tillfällen. Ett medvetet val som gjordes var att enbart skicka ut en 

påminnelse under svarstiden. Detta med syfte i att respondenterna inte skulle känna sig 

tvingade till att besvara enkäten samt att den tid som fanns till förfogande inte möjliggjorde 

detta. En högre svarsfrekvens hade med hög sannolikhet kunnat nås om fler påminnelser 

skickats ut, men detta valdes bort då stress är ett ämne som för vissa kan upplevas som 

känsligt. Därför accepteras hellre en lägre svarsfrekvens än att enhetscheferna som 

mottagit enkäten ska känna sig uppmanade att svara eller att tidigare negativa upplevelser 

av ämnet åter väcks till liv. 
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3.5   Artikelsökning  

De vetenskapliga artiklarna, avhandlingarna och forskningsrapporterna som används i 

studien har gett en grund till studiens tidigare forskning och i enkätfrågorna. Granskning 

av artiklarnas utgivningsår har gjorts med syfte i att informationen ska vara giltig och 

trovärdig. Även granskning av artiklarnas författare har genomförts. Det ska tydligt framgå 

vem som har skrivit artikeln och författaren bör ge ett seriöst och objektivt intryck i sin 

skrift. Förutom den egna granskning, så har även peer reviewed använts vid artikelsökning 

i Proquest Central.  Att söka med Peer reviewed bland vetenskapliga artiklar, avhandlingar 

och forskningsrapporter innebär att endast granskade källor framkommer. Granskningarna 

har gjorts av andra forskare före publiceringen av källorna. Att använda sig av peer 

reviewed underlättar sökningen eftersom det finns en hel del icke-vetenskapliga källor på 

internet samt på olika databaser (Henricson, 2017).  

Tidigare forskning sägs traditionellt sett även fungera som en slags presentation till den 

egen undersökning (Bryman, 2018). Litteraturgranskningen inleddes med att undersöka 

vad som redan är känt inom området. Ämnet arbetsrelaterad stress är ett väl undersökt 

ämne, och olika forskningsmetoder har används i de befintliga studierna. Majoriteten 

består av kvalitativa studier med intervjuer, och bland de färre kvantitativa undersökningar 

framkom ingen med samma syfte som vår undersökning. Liknande kvantitativa studier 

inom socialt arbete har främst fokuserat på arbetsrelaterad stress bland 

biståndshandläggare.  

För att finna relevant vetenskaplig litteratur till studien användes den engelskspråkiga 

databasen Proquest Central. Vid artikelsökning användes bland annat begreppen stress, 

stressors, occupational stress, middle manager och social work. Olika funktioner användes 

med syfte i att få färre och mer relevanta resultat. Till att börja med så användes aldrig bara 

ett sökord, utan istället användes AND, en så kallad booleska operator. Med hjälp av denna 

funktion så kunde flera sökord användas i samma sökning, exempelvis både sökorden 

stress och social work samtidigt. Då söker alltså databasen på exempelvis både stress och 

social work samtidigt. En annan funktion som använts är frassökning. Detta behövs 

eftersom att bland annat det engelska ordet för socialt arbete, som är social work, särskrivs. 

Databasen kan då komma till att söka på social samt work, var för sig. Med hjälp av 

citationstecknet så söker databasen på ”social work” så som ett enda ord och inte två olika. 

Slutligen söktes relevanta studier med hjälp av att skriva AB framför sökorden, en funktion 

som söker efter sökorden i enbart artikels abstract. Genom detta hittades relevanta artiklar 
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och att läsa vad artikelns abstract innehöll var avgörande ifall det var värt att fortsätta läsa 

hela artikeln eller inte. Det går att använda flera funktioner samtidigt och då kan de komma 

se ut enligt följande: ab(”social work”) AND ab(stress) (Henricson, 2017). Nedan 

presenteras en sökningsmatris som visar exempel på hur studiens vetenskapliga litteratur 

framtagits. 

Tabell 2. Sökningsmatris. 

 Sökning 1 
 

Sökning 2 
 

Sökning 3 
 

Mohr, G., & Wolfram, H. (2010). Stress among managers 

Sökord stress AND manager 
AND (social support) 
AND (social worker) 
AND colleagues 

ti(stress) AND ti(manager) 
AND ti(social support) 
AND (social worker) AND 
colleagues 

 

Antal 
resultat 

18,508 1  

 
Chapman, J. (1993). Collegial support linked to reduction of job stress 
Sökord (collegial support) AND 

stress AND (social work) 
ab(collegial support) AND 
ab(stress) 

ti(Collegial 
support) AND 
ti(stress) 

Antal 
resultat 

4,280 17 1 

 
 Embertson, M. K. (2006). The importance of middle managers in healthcare 
organizations 
Sökord (Middle Managers) AND 

(Healthcare 
Organizations) 

ti(Middle Managers) AND 
ti(Healthcare Organizations) 

 

Antal 
resultat 

15,734 2  

 
de Araújo, T. M., Cerqueira Graca, C., & Araújo, E. (2003). Occupational stress 
and health: Contributions of the demand-control model 

Sökord ti(Demand- control 
model) ti(stress) 

ti(Demand- control model) 
ti(stress and health) 

 

Antal 
resultat 

13 2  

 
Ekholm, B. (2012). Middle managers in elderly care under demands and 
expectations 



 

 19 

Sökord ti("middle managers") 
AND economy AND 
expectations 

ti("middle managers") AND 
economy AND 
ab(expectations) 

 

Antal 
resultat 

19 2  

 
Carlström, E.,D. (2012). Middle managers on the slide 
Sökord ti("middle managers") 

AND economy AND 
expectations 

ti("middle managers") AND 
ab(economy) AND 
expectations 

 

Antal 
resultat 

19 2  

3.6   Validitet  och  Reliabilitet  

Validitet är ett mått för om det som ska mätas faktiskt är det som mäts. Det handlar med 

andra ord om det som efterfrågas i undersökningen faktiskt kommer besvara studiens 

frågeställningar (Bryman, 2018). Frågorna i enkäten är konstruerade utifrån studiens 

frågeställningar, alltså vilka faktorer som bidrar till upplevelsen av arbetsrelaterad stress. 

Dessutom genomförs undersökningen inom den grupp som omfattas av studien, det vill 

säga yrkesverksamma enhetschefers inom kommunal äldre- och funktionshinderomsorg. 

Genom detta erhålls enbart svar från de som studien vill kunna uttala sig om i resultat. 

Reliabilitet står för stabilitet, pålitlighet och mätnoggrannhet. I syfte att öka reliabiliteten 

används ett enkelt språk i enkäten, vilket förebygger misstolkningar och därefter felaktiga 

resultat. I enkäten används inga större kategorier som svarsalternativ, utan istället finns 

specifika svarsalternativ, vilket också minskar risken för misstolkningar. Exempel på detta 

är ålder, där det istället för ålderskategorier finns ett alternativ för varje födelseår mellan 

1949 - 1998. Övriga frågor i enkäten är specificerade och detaljerade, och där alltså svåra 

att misstolka. Istället räcker det med att fylla i en av svarsalternativen på en skala 1 - 6. 

Eftersom det även finns flera svarsalternativ finns det inte samma risk till att 

respondenterna tvingas svara något ”extremt” (Bryman, 2018). 

3.6.1   Intern  reliabilitet-  Cronbachs  alpha  

Mätning av vår studies interna reliabilitet gjordes genom Cronbachs Alpha. Cronbachs 

Alpha beräknar sambandet mellan indikatorer som utgör samma index och om de 

korrelerar med varandra på ett korrekt sätt. Då enkätens faktorer som berör stress 

gemensamt mäter upplevelsen av arbetsrelaterad stress valdes att slå samman dessa till ett 

index. Ett index utgör en samlad variabel av olika indikatorer, i vårt fall våra stressfaktorer. 

Alpha-kofficienten varierar mellan ett värdena 0 till 1, där 1 innebär perfekt intern 
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reliabilitet och 0 innebär att det inte finns någon intern reliabilitet (Bryman, 2018). Enligt 

Brace, Kemp och Snelgar (2016) ska Cronbachs Alpha värdet uppnå minst .7 för att en 

acceptabel intern reliabilitet ska vara uppnådd. Enkätens stressfaktorer utgör samma index 

och det uppnådda Alpha-värdet är .8. Detta innebär att studien har en god intern 

reliabilitet, och att indikatorerna som utgör stressindex korrelerar med varandra på ett 

korrekt sätt.  

 

3.7   Etiska  överväganden  

Bryman (2018) beskriver de fyra grundläggande etiska principer som ska beaktas vid 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren på ett tydligt sätt upplyser 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt samt rätten att när som helst avbryta 

deltagandet. Här ingår även att informera om studiens syfte samt de moment som kommer 

att ingå i undersökningen. Genom att bifoga enkäten tillsammans med ett 

informationsbrev till våra respondenter kunde detta krav uppfyllas. Informationsbrevet 

inleddes med en presentation av oss själva och vad vår uppgift gick ut på, för att sedan 

informera om studiens syfte. Respondenterna informerades även om varför just de var 

utvalda för studien samt att deltagandet är frivilligt och anonymt. Samtyckeskravet uppfylls 

då respondenterna deltar i studien på frivillig väg, vilket kan ske både på muntligt eller 

skriftlig vis (Bryman, 2018). Då det i informationsbrevet framkom att deltagandet var 

frivilligt, samtyckte respondenterna automatiskt till att delta när enkäten skickades tillbaka 

till oss. 

Uppgifter som lämnas vid en undersökning ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och privata uppgifter ska bevaras med sekretess, vilket benämns i 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2018). I informationsbrevet förtydligades att det i 

enkätsvaren inte kommer vara möjligt att urskilja vilka personer som har svarat på enkäten. 

Studien är anonym och inga känsliga uppgifter samlas in, vilket gör att 

konfidentialitetskravet uppfylls. Nyttjandekravet handlar om att insamlad information 

endast ska användas i forskningens ändamål (Bryman, 2018). I informationsbrevet 

informerades deltagarna om att svaren från enkäten enbart kommer användas i studien, 

vilket gör att även nyttjandekravet uppfylls.  
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4.   Resultat  

Nedan redovisas studiens resultat. Första delen innehåller figurer som visar hur 

respondenterna har svarat i enkätundersökningen, följt av en beskrivning av vad som 

figuren visar. Avslutningsvis presenteras det resultat som ger svar på studiens 

frågeställningarna. Detta redovisas med hjälp av en beskrivning och tabeller på de 

upptäckta signifikanta skillnaderna. 

4.1   Beskrivning  av  insamlad  data  

Figur 1. Fördelning av kön 

 

Figur 1 visar att 84 procent av alla respondenter är kvinnor och 16 procent är män. Ingen 

av respondenterna har fyllt i alternativet icke-binär. 

Figur 2. Fördelning av utbildningsbakgrund. 
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Figur 2 visar fördelningen av respondenternas utbildningsbakgrund. 48 procent av 

enhetscheferna har utbildning inom socialt arbete, alltså socionomutbildning eller social 

omsorgsutbildning. 18 procent har personalvetarutbildning och 11 procent har 

arbetsterapeut- eller sjuksköterskeutbildning. Drygt 20 procent har annan 

högskoleutbildning och två av respondenterna uppgav att de inte har någon 

högskoleutbildning. 

 

Figur 3. Fördelning av ledarskapets utformning 

 

Figur 3 visar att 53 procent av respondenterna leder sina verksamheter på distans och att 

44 procent har sitt huvudsakliga kontor i omedelbar anslutning till verksamheterna. Två 

respondenter har uppgett att de leder sina verksamheter på annat sätt än de alternativ som 

angetts.  
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Figur 4. Fördelning av sysselsättningsgrad 

 

Figur 4 visar att 91 procent av alla respondenter är arbetar heltid och att 9 procent arbetar 

deltid som enhetschef.  

 

Figur 5. Födelning av antalet yrkesverksamma år.  

 

Figur 5 visar fördelningen av antalet år som yrkesverksam enhetschef. Kategorierna 

sorterades in tre större kategorier som omfattade 0 - 2 år, 3 - 10 år samt 11 år eller mer. 

Kategorin för de som arbetat 0 - 2 år utgjorde 33,4 procent, de som arbetat 3 - 10 år 

utgjorde 32,1 procent och de som arbetat 11 år eller mer utgjorde 34,5 procent.  
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4.2   Stressfaktorernas  bidrag  till  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  

Vår första frågeställning syftar till att undersöka i vilken utsträckning våra framtagna 

stressfaktorer bidrar till upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Inledningsvis studerades 

centraltendensen i varje variabel, vilket i vårt fall är stressfaktorerna. Centraltendensen ger 

ett värde som är typiskt för fördelningen av observationer på varje variabel (Bryman, 2018). 

Det centralvärde som används i vår dataanalys är ett aritmetiskt medelvärde. Medelvärdet 

räknas ut genom att dela summan av alla värden med antalet värden (Bryman, 2018).  

Tabell 3. Stressfaktorernas medelvärden. 
Stressfaktor Medelvärde 
Ekonomiska begränsningar 3,71 
Bristande stöd från chef 3,42 
Mellanposition 4,04 
Bristande inflytande 3,62 
Uppfylla önskemål från personal 3,76 
Uppfylla önskemål från brukare 3,55 
Uppfylla önskemål från anhöriga 3,58 
Kollegialt stöd 2,87 
Otydlig arbetsbeskrivning 3,46 
För hög arbetsbelastning 4,49 

Tabell 2 visar att stressfaktorn “hög arbetsbelastning” har högst medelvärde. När vi enbart 

studerar varje stressfaktor för sig, är det alltså denna faktor som enhetscheferna anser vara 

mest stressfylld. 

Tabell 4. Korrelation mellan stressfaktorer och stressindex (Pearsons rangkorrelationstest) 
Stressfaktor  Sig-värde Stressindex 

Korrelationskofficient 
Ekonomiska begränsningar  .000 ,559 
Bristande stöd från chef  .000 ,589 
Mellanposition  .000 ,485 
Bristande inflytande  .000 ,683 
Uppfylla önskemål från personal  .000 ,734 
Uppfylla önskemål från brukare  .000 ,751 
Uppfylla önskemål från anhöriga  .000 ,661 
Kollegialt stöd  .000 ,622 
Otydlig arbetsbeskrivning  .000 ,565 
För hög arbetsbelastning  .000 ,577 

För att istället undersöka hur varje stressfaktor påverkar den totala upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress, har Pearsons korrelationsanalys genomförts. Pearsons 

korrelationsanalys görs när datan är normalfördelad, vilket den var i vårt fall. Denna 

korrelationsanalys undersöker sambanden mellan två variabler (Bryman, 2018). Tabell 3 

visar varje enskild stressfaktors påverkan på vårt sammanlagda stressindex. Av tabellen går 

att utläsa att stressfaktorn “bristande handlingsutrymme när det gäller att uppfylla 
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önskemål från brukare i verksamheterna” har det högsta värdet. Det innebär att denna 

stressfaktorn relaterar starkast till den samlade upplevelsen av arbetsrelaterad stress. 

 

4.3   Samband  mellan  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  och  antalet  
yrkesverksamma  år  

För att undersöka om det finns något samband mellan upplevelse av arbetsrelaterad stress 

och antalet yrkesverksamma år som enhetschef genomfördes ett Anova-test. Anova 

genomförs då syftet är att jämföra skillnader mellan tre eller fler grupper i relation till en 

eller flera beroende variabler. Testet analyserar varians mellan grupperna, som alltså utgör 

vår oberoende variabel (Brace et al., 2016). Antalet år som yrkesverksam enhetschef 

delades in i tre grupper, de som arbetat 0-2 år, 3-10 år samt 11 år eller mer. Detta gjordes 

för att det krävs tillräckligt många observationer inom varje kategori för att analys ska vara 

möjlig Inledningsvis kontrollerades normalfördelningen, då detta krävs för att kunna 

genomföra ett Anova-test. En av stressfaktorerna, “uppfylla önskemål från brukare” visade 

skev fördelning, varför den uteslöts ur testet för att istället analyseras genom ett Kruskal-

wallis test. 

Tabell 5. Skillnader mellan antal yrkesverksamma år och upplevelsen av arbetsrelaterad 

stress (Anova-analys) 

Stressfaktor Sig-värde 
Ekonomiska begränsningar .002 
Bristande stöd från chef .714 
Mellanposition .024 
Bristande inflytande .696 
Uppfylla önskemål från personal .600 
Uppfylla önskemål från brukare Kruskal wallis 
Uppfylla önskemål från anhöriga .465 
Kollegialt stöd .971 
Otydlig arbetsbeskrivning .012 
För hög arbetsbelastning .304 

Tabell 4  visar skillnader mellan antalet yrkesverksamma år och dess upplevelse av 

stressfaktorernas påverkan på arbetsrelaterad stress. Resultatet visar på signifikanta 

skillnader mellan grupperna och stressfaktorerna “otydlig arbetsbeskrivning”, 

“mellanposition” och “ekonomiska begränsningar 

Då Anova-testet visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupper i tre av våra 

stressfaktorer, genomfördes ett Post-hoc test. Detta är ett efterföljande test till Anova och 
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syftar till att undersöka mellan vilka grupper den signifikanta skillnaden finns (Pallant, 

2010). 

Tabell 6. Test som visar mellan vilka grupper den signifikanta skillnaden finns (Post-hoc). 
Stressfaktor Yrkesverksamma år 

(I) 
Yrkesverksamma år 
(J) 

Sig-
värde 

Medelvärdesskillnad 

  
  
Ekonomiska 
begränsningar 

0-2 3-10 .452 ,515 
11+ .082 -,783 

3-10 0-2 .452 -,515 
11+ .001 -1,298 

11+ 0-2 .082 ,783 
3-10 .001 1,298 

  
  
  
Arbetsbeskrivning 

0-2 
 

3-10 .010 1,285 
11+ .235 ,737 

3-10 0-2 .010 -1,285 
11+ .579 -,548 

11+ 0-2 .235 -,737 
3-10 .579 ,548 

  
  
Mellanposition 

0-2 3-10 1,0 -,275 
11+ .024 -,938 

3-10 0-2 1.0 ,275 
11+ .183 -,663 

11+ 0-2 .024 ,938 
3-10 .183 ,663 

Tabellen visar att i stressfaktorn “ekonomiska begränsningar” finns den signifikanta 

skillnaden mellan de som arbetat 3-10 år och 11 år och mer. Detta då signifikansvärdet 

.001 understiger det signifikanta gränsvärdet .05. Genom att studera medelvärdesskillnaden 

kan vi läsa av att det är gruppen som har arbetat 11 år och mer som upplever detta som 

mest stressfyllt. Under stressfaktorn “otydlig arbetsbeskrivning” går det av tabellen utläsa 

att den signifikanta skillnaden finns mellan grupperna 0-2 år och 3-10 år. 

Medelvärdesskillnaden visar att de som arbetat 0-2 år upplever den otydliga 

arbetsbeskrivningen som mest stressfylld. Den tredje stressfaktorn som påvisat skillnader 

mellan grupper, är stressfaktorn ”mellanposition”. Här visar signifikansvärdet att 

skillnaden finns mellan de som arbetat som enhetschef 0-2 år och 11 år eller mer. 

Medelvärdesskillnaden visar att de som arbetat 11 år och mer upplever mellanpositionen 

mer stressfyllt, än de som arbetat 0-2 år. 

Stressfaktorn med en skev fördelning, alltså “uppfylla önskemål från brukare”, testades 

genom ett Kruskal wallis-test. Kruskal wallis är den icke-parametriska motsvarigheten till 

Anova och mäter i denna studie om det finns skillnader mellan grupperna i förhållande till 

hur mycket aktuell stressfaktor påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Kruskal 

wallis-testet gav ett signifikansvärde på .672, vilket betyder att inga signifikanta skillnader 
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finns mellan någon av grupperna i förhållande till att kunna uppfylla önskemål från brukare 

i verksamheten. 

 

4.4   Skillnader  mellan  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  och  olika  
bakgrundsfaktorer  

4.4.1   Skillnader  mellan  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  och  kön  

Frågan syftar till att undersöka skillnader upplevelsen av arbetsrelaterad stress och kön. 

Eftersom det här finns två kategorier i den oberoende variabeln som är kön, så har ett 

oberoende t-test genomförts. Enligt det signifikanta värdet i Levene's Test visades 

normalfördelning. Det signifikanta värdet i 2-tailed visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader mellan könen.  

4.4.2   Skillnader  mellan  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  och  ålder  

Det var en normalfördelning på samtliga stressfaktorer förutom ”bristande stöd", 

”bristande inflytande” och ”kollegialt stöd”. För att undersöka skillnader mellan ålder och 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress genomfördes ett Anova-test. Testet gjordes då det 

finns fler än två kategorier i den oberoende variabeln, alltså födelseår. De olika födelseåren 

har vi valt att dela in i tre olika kategorier. Kategori 1 omfattar personer födda år 1995 - 

1983, kategori 2 omfattar 1982 - 1963 och kategori 3 omfattar 1962 - 1954. Vi valde dessa 

kategorier utifrån att den yngsta respondenten som svarat är född 1995 och den äldsta är 

född 1954. Anova-testet visade att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 

födelseåren och våra stressfaktorer. Eftersom tre av stressfaktorerna visade sig vara skevt 

fördelade så genomfördes ett icke - parametriskt test för dessa. Testet som gjordes var ett 

Kruskal Wallis- test, som jämför skillnader mellan flera oberoende grupper som har en 

skev fördelning (Pallant, 2010). Resultatet i Kruskal Wallis- testet visade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. 

4.4.3   Skillnader   mellan   upplevelsen   av   arbetsrelaterad   stress   och  
utbildningsbakgrund  

Här vill vi undersöka om det finns skillnader mellan utbildningsbakgrund och upplevelsen 

av arbetsrelaterad stress. Urvalet är för litet inom respektive kategori i den oberoende 

variabeln, alltså utbildningsbakgrund, för att kunna testas. Även om det visas en signifikant 

skillnad så kan inte ett post hoc- test visa mellan vilka grupper som den signifikanta 

skillnaden existerar, på grund av för litet urval. Därför delades de olika 
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utbildningskategorierna in i två olika kategorier. Vi valde en grupp med 

socionomprogrammet och sociala omsorgsprogrammet samt en grupp med resterande 

utbildningar. Anledningen till dessa grupperingar är för att sociala omsorgsprogrammet 

och socionomprogrammet är de två utbildningar som är inriktade på arbete inom socialt 

arbete, till skillnad från övriga utbildningar. 

Inledningsvis undersöktes normalfördelning, som visades på alla stressfaktorer förutom 

”uppfylla önskemål från anhöriga”, som var skevt fördelad. Eftersom det nu enbart finns 

två oberoende variabler så genomfördes ett oberoende t-test. På den skevt fördelade 

stressfaktorn gjordes ett Mann Whitney U- test, som är den icke-parametriska 

motsvarigheten till ett oberoende t-test (Pallant, 2010). Testet visade att det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan att “uppfylla önskemål från anhörig” och respektive 

utbildningsbakgrund. I det oberoende t-testet så visas en signifikant skillnad mellan att 

“uppfylla önskemål från personal” och utbildningsbakgrund. Signifikansvärdet låg på ,041 

och understiger därför gränsvärdet ,05. 

Tabell 7. Stressfaktorernas påverkan jämfört med olika utbildningsbakgrund (Oberoende 

T-test). 

Stressfaktor Levene's Test Sig. Sig. (2-tailed) 

Ekonomiska begränsningar .781 .514 
Bristande stöd från chef .571 .688 
Mellanposition .105 .457 
Bristande inflytande .606 .178 
Uppfylla önskemål från personal .157 .041 
Uppfylla önskemål från brukare .497 .078 
Kollegialt stöd .109 .073 
Otydlig arbetsbeskrivning .805 .313 
Hög arbetsbelastning .375 .902 

Cohen´s D är ett mått för att enkelt kunna räkna ut hur stor skillnaden är på det signifikanta 

värdet. Effektstorleken resulterade i 0.5, vilket innebär att skillnaden är medelstor. Om 

effektstorleken ligger på 0.2 så beräknas effekten som liten. Om det ligger på 0.5 så 

beräknas effekten som mellan och 0.8 tyder på en stor effekt (Brace et al., 2016).  
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För att kunna utläsa vilken av grupperna som har starkast signifikant skillnad med 

stressfaktorn så observerar vi följande tabell som tillkommer vid ett oberoende t-test. 

Tabell 8. Skillnad mellan grupperna i förhållande till att ”uppfylla önskemål från personal” 

Stressfaktor Sysselsättningsgrad N Medelvärde Standardavvikelse 

 
Uppfylla önskemål 
från personal 

Annan 
högskoleutbildning 

38 4,05 1,394 

Utbildning inom socialt 
arbete 

34 3,44 1,050 

I tabellen ovan går utläsas att annan högskoleutbildning har högre medelvärde i jämförelse 

med stressfaktorn. Men eftersom den gruppen har några fler respondenter än gruppen för 

socionom och sociala omsorgsprogrammet, som vi kan läsa av under ”N”, så observeras 

standardavvikelsen. Under standardavvikelse kan vi se att även där så får annan 

högskoleutbildning ett högre värde. Alltså har gruppen annan högskoleutbildning ett högre 

signifikant samband med stressfaktorn ”uppfylla önskemål från personal”, än vad gruppen 

för socionom och sociala omsorgsprogrammet har. Detta betyder att de som inte har 

utbildning inom socialt arbete, upplever att bristande möjlighet att uppfylla önskemål från 

personal i verksamheterna, bidrar mer till arbetsrelaterad stress 

4.4.4   Skillnader   mellan   upplevelsen   av   arbetsrelaterad   stress   och  
ledarskapets  utformning  

Frågan syftar till att undersöka om det finns någon skillnad mellan ledarskapets utformning 

och upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Ledarskapets utformning består av två 

grupperingar inom den oberoende variabeln, ledarskap på distans och ledarskap i 

anslutning till den aktuella verksamheten. Även att vi i enkäten har ett tredje svarsalternativ 

med benämningen ”annat” och som två respondenter fyllt i, så har vi valt att inte ta med 

den kategorin i testet. Detta eftersom ”annat” ändå inte ger svar på hur ledarskapet i dessa 

fall ser ut och varför det i sådana fall skulle vara en bidragande faktor till arbetsrelaterad 

stress. Normalfördelning visas på alla stressfaktorer förutom ”uppfylla önskemål från 

anhöriga”. På de normalfördelade stressfaktorerna har ett oberoende t-test genomförts. 

Det oberoende t-testet visar att det inte finns signifikanta skillnader mellan ledarskapets 

utformning och de olika stressfaktorerna. På den icke-normalfördelade stressfaktorn 

”uppfylla önskemål från anhöriga har ett Mann Whitney U- test genomförts. Inte heller 

här finns signifikanta skillnader mellan ledarskapets utformning och stressfaktorn 

”uppfylla önskemål från anhöriga”. 



 

 30 

4.4.5   Skillnader  mellan  arbetsrelaterad  stress  och  sysselsättningsgrad  

För att undersöka skillnaden mellan sysselsättningsgrad och de olika stressfaktorerna så 

har ett oberoende t-test genomförts, eftersom den oberoende variabeln består av endast 

två kategorier. Testet visade att samtliga stressfaktorer var normalfördelade i relation till 

den oberoende variabeln. Det var endast en stressfaktor som visade en signifikant skillnad 

i relation till den oberoende variabeln, resten visade inga skillnader. Det var stressfaktorn 

”uppfylla önskemål från personal” som gav ett signifikansvärde på .042 som visas i tabellen 

nedanför 

Tabell 9. Skillnader mellan sysselsättningsgrad och stressfaktorernas påverkan (Oberoende 

T-test) 
Stressfaktor Levene's Test Sig. Sig. (2-tailed) 

Ekonomiska begränsningar .167 .086 
Bristande stöd från chef .844 .261 
Mellanposition .157 .506 
Bristande inflytande .485 .062 
Uppfylla önskemål från personal .964 .042 
Uppfylla önskemål från brukare .166 .130 
Uppfylla önskemål från anhöriga .408 .196 
Kollegialt stöd .638 .734 
Otydlig arbetsbeskrivning .960 .532 
Hög arbetsbelastning .073 .885 

Effektstorleken på den signifikanta skillnaden mättes genom Cohen´s D. Den signifikanta 

skillnad mellan stressfaktorn ”uppfylla önskemål från personal” och sysselsättningsgrad 

hamnade på 0.8 i effektstorlek. Alltså ger det en stor effektstorlek.  
 

För att veta vilken av grupperna ”heltid” eller ”deltid” som har starkast signifikant skillnad 

med stressfaktorn “uppfylla önskemål från personal”, har medelvärdet observerats som 

syns i en till tabell som framkommer vid oberoende t-test.  

Tabell 10. Medelvärde och standardavvikelse i grupperna heltid och deltid. 

Stressfaktor Sysselsättningsgrad N Medelvärde Standardavvikelse  

Uppfylla 
önskemål från 
personal 

Deltid 7 2,86 1,215 
Heltid 67 3,87 1,230 

Tabell 10 visar att medelvärdet är högre för gruppen ”heltid”. Eftersom det är en stor 

skillnad på antalet personer som arbetar heltid eller deltid, som går att läsa under ”N”, så 

kontrolleras även standardavvikelsen. Standardavvikelsen visar att skillnaden mellan 
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grupperna är betydligt mindre, men även där har heltid en högre siffra. Det tyder alltså på 

att gruppen ”heltid” blir mer stressade i arbetet på grund av bristande möjlighet att uppfylla 

önskemål från personalen i verksamheten (Pallant, 2010). 
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5.   Diskussion  

5.1   Resultatdiskussion  

Med hjälp av den insamlade datan kan vi läsa av skillnader i respondenternas 

bakgrundsfaktorer. Respondenternas svar på födelseår angav inget avvikande. Den 

kategorin med flest svar omfattade 7,9 procent, alltså var respondenterna väl blandade 

åldrar och ingen specifik åldersgrupp var särskild stor. 

Av respondenterna var 84,2 procent kvinnor och 15,8 procent män. Ingen av 

respondenterna angav sig vara icke-binär. Majoriteten är alltså kvinnor inom detta området 

och skillnaden är stor. Det blir därför svårt att fördjupa sig kring könsfrågor eftersom det 

är ett väldigt ojämnt antal mellan könen. Då skulle det i sin tur vara svårt att få fram ett 

tydligt och rättvist resultat. 

Bland de olika utbildningsprogrammen var socionomprogrammet den kategorin som flest 

respondenter valde, vilket gick upp till 30,1 procent. Näst störst kategori var ”annan 

högskoleutbildning” som resulterade i 20,5 procent, följt av sociala omsorgsprogrammet 

och personalvetarprogrammet som båda två fick 17,8 procent. Resterande program fick 

färre svar från respondenterna. Detta innebär att när samtliga utbildningar fördelades in i 

två grupper, så fick de ungefär lika stor andel svar från respondenterna. 

Högskoleutbildning inom socialt arbete utgjorde tillsammans 47,9 procent medan 

resterande utbildningar tillsammans utgav 52,1 procent. Att drygt hälften av  alla 

enhetschefer saknar utbildning inom socialt arbete var förvånande, eftersom utbildningen 

ska vara förberedande för enhetschefer att kunna hantera de krav som socialt arbete kräver. 

Att enhetschefer utan denna utbildning utsätts för samma krav, som för de med utbildning 

inom socialt arbete, kan komma till att bidra till arbetsrelaterad stress. Detta bekräftades i 

resultatet, då enhetschefer som saknar utbildning i högre grad upplever arbetsrelaterad 

stress när önskemål från personal inte kan tillgodoses.   

Fördelningen av ledarskapets utformning angav nästan lika stor andel svar. 53,3 procent 

angav att de leder på distans, 44 procent är placerad i omedelbar anslutning till 

verksamheten och resterande hade svarat annat. Med andra ord går det att göra rättvisa 

analyser kring vilka som starkast upplever arbetsrelaterad stress, om en signifikant skillnad 

skulle existera. Ingen tidigare uppfattning fanns kring vilken av kategorierna som är störst 

och därför är det intressant att se att det är nästan är lika vanligt att arbeta på distans som 

det är att arbeta i omedelbar anslutning till sin verksamhet. 
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Resultatet visar en stor skillnad mellan sysselsättningsgraderna. 90,7 procent angav att de 

arbetar heltid och 9,3 procent angav att de arbetar deltid som enhetschef. Vi valde att 

besvara en fråga kring detta med hjälp av värden från  standardavvikelse, eftersom den 

signifikanta skillnaden som framgick skulle definieras. Men mer fördjupande frågor än så 

skulle bli svåra att besvara med tanke på den ojämna fördelningen mellan 

sysselsättningsgraderna. För övrigt förväntades en större andel av enhetschefer som arbetar 

heltid och färre som arbetar deltid. Om fler respondenter hade svarat att de arbetat deltid 

hade det varit diskutabelt om det beror på att arbetet ställer för mycket krav samt bidrar 

till arbetsrelaterad stress hos individerna och att de därför inte klarar av att arbeta som 

enhetschef på heltid. Men så tyder inte detta fall och kan därför ses som positivt. 

Fördelningen av antal yrkesverksamma år visade bland annat de tre kategorierna som flest 

respondenter svarat. Det var mindre än 1 år, 1 år samt 2 år, som tillsammans utgjorde 33,4 

procent. Resultatet visar att det är en stor del av respondenterna som inte arbetat länge 

som enhetschef. Detta kan bero på att tidigare enhetschefer valt att sluta sitt arbete, vilket 

tyder på en hög personalomsättning. En arbetsplats med hög personalomsättning kan 

grunda sig i olika saker, men eftersom enhetschefer identifierats som en yrkesgrupp där 

stress är vanligt förekommande skulle detta kunna vara en möjlig faktor.  

5.2   Stressfaktorernas  bidrag  till  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  

Frågeställningen undersöker i vilken utsträckning de framtagna stressfaktorerna bidrar till 

arbetsrelaterad stress. Stressfaktorn med högst medelvärde var ”hög arbetsbelastning i 

relation till den tid som finns för att utföra arbetet”. Detta var ett väntat resultat eftersom 

enhetschefer i tidigare forskning har identifierats som en yrkesgrupp med hög 

arbetsbelastning. De måste ha en stor flexibilitetsförmåga för att kunna upprätthålla de 

olika ansvarsområdena, relationen till vård- och omsorgspersonalen samt hantera de 

varierande arbetsuppgifterna (Elofsson et al., 2015). Resultatet kan även kopplas till krav- 

och kontrollmodellen, genom att analysera arbetsbelastning utifrån krav, och tiden utifrån 

kontroll. Med detta menas att arbetsbelastningen blir ett slags krav på en enhetschef. 

Enhetschefer förväntas, som i alla andra yrken, att uppfylla de krav som följer med arbetet 

och kunna hantera arbetsbelastningen. Detta ska kunna ske inom vissa ramar, bland annat 

inom den begränsade tiden (Embertson, 2006). Tiden styr alltså hur stor kontroll individen 

har över sitt arbete. Mindre tid, ger mindre kontroll av arbetets utförande. Eftersom 

enhetscheferna i denna enkätundersökning upplever sig stressade över ”arbetsbelastningen 

i relation till arbetstid” så är alltså tiden för lite i jämförelse till den höga arbetsbelastningen. 
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Alltså är kravet högt och kontrollen lågt inom denna faktorn, det vill säga ett ansträngande 

arbete utifrån krav- och kontrollmodellen som finns på sidan 14 (Tabell 1. Krav- och 

kontrollmodellen), vilket gör detta till en bidragande faktor till stress (de Araújo et al., 

2003). 

Stressfaktorn som visar högst värde i relation till vårt samlade stressindex är “bristande 

handlingsutrymme när det gäller att uppfylla önskemål från brukare i verksamheterna”. 

Alltså anses denna stressfaktorn främst bidra till den samlade upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress. Även att flest enhetschefer svarat högst värde på “arbetsbelastning i 

relation till tid” så har inte den stressfaktorn tydligast koppling till stressindexet. Detta 

ligger i linje med tidigare forskning, som visat att svårigheter när det gäller att uppfylla 

brukares önskemål kan bidra till arbetsrelaterad stress hos enhetschefer (Graham & Shier, 

2014). 

5.3   Samband  mellan  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  och  antalet  
yrkesverksamma  år  

Sambandet mellan yrkesverksamma år och arbetsrelaterad stress undersöktes i 

frågeställning 2. De signifikanta skillnaderna som framkom var antalet yrkesverksamma år 

och stressfaktorerna ”ekonomiska begränsningar”, ”otydlig arbetsbeskrivning” och 

”mellanposition”. Stressfaktorn ”ekonomiska begränsningar” visade en signifikant skillnad 

mellan de som arbetat 3 till 10 år och de som arbetat 11 år eller mer. De som arbetat 11 år 

eller mer är de som starkast upplever arbetsrelaterad stress i relation till ekonomiska 

begränsningar. 

Vi diskuterade om ovanstående resultat kan bero på att dessa enhetschefer har arbetat 

längre och därför varit med om fler förändringar genom åren. Enligt Wolmesjö (2015) har 

de ekonomiska begränsningarna stramats åt betydligt mer, till skillnad från hur det tidigare 

sett ut. Det kan därför bli svårare för de som arbetat länge, att anpassa sig efter ekonomins 

nuvarande begränsningar, med tanke på de begränsningarna som de tidigare varit vana vid 

att arbeta utifrån. Detta kan i sin tur leda till arbetsrelaterad stress (Wolmesjö, 2005). Det 

ökade ekonomiska ansvaret kräver att enhetschefer besitter de nödvändiga kunskaper som 

krävs inom området. Till följd av att majoriteten av alla enhetschefer har utbildning inom 

människobehandlande yrken, saknas ofta tillräckliga kunskaper inom ekonomi. Istället är 

enhetschefernas kompetens mer inriktad på andra områden, som bland annat att 

upprätthålla en god relation till vård- och omsorgspersonalen (Carlström, 2012a). 
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Stressfaktorn ”otydlig arbetsbeskrivning” visade en signifikant skillnad mellan de som 

arbetat 0 till 2 år och de som arbetat 3 till 10 år. Gruppen som arbetat 0 - 2  år upplever att 

den otydliga arbetsbeskrivningen bidrar mer till arbetsrelaterad stress. Detta kan bero på 

att denna grupp inte har lika lång yrkeserfarenhet, och att arbetsuppgifterna därför inte 

blivit tillräckligt tydliga än (Mohr & Wolfram, 2010). Yrkeserfarenhet leder med största 

sannolikhet till att antalet arbetsuppgifter som i början upplevs otydliga minskar. Med tiden 

faller det sig mer naturligt vad den aktuella arbetsbeskrivning faktiskt innebär (Elofsson et 

al., 2015). 

Stressfaktorn ”mellanposition” visade en signifikant skillnad mellan de som arbetat 0 till 2 

år och de som arbetat 11 år eller mer. Enhetscheferna som arbetat 11 år eller mer upplever 

att positionen mellan överordnade chefer och politiker samt vård- och omsorgspersonal 

och brukare, bidrar mer till stress i jämförelse med de som arbetat 0 till 2 år. Som tidigare 

nämnts kan detta bero på att enhetschefer som arbetat en längre tid kan ha fått vara med 

om fler organisationsförändringar genom åren. Kraven från överordnade chefer kan ha 

ökat, samtidigt som kraven från brukare och anhöriga också ökat vilket betyder att större 

press sätts på enhetschefer. Dessutom kan en enhetschef med mer erfarenhet av yrket, i 

större utsträckning fått uppleva lojalitetskonflikter då de hunnit bygga ett större kontaktnät 

mellan de olika aktörerna (Ekholm, 2012). 

5.4   Skillnader  mellan  upplevelsen  av  arbetsrelaterad  stress  och  kön,  
ålder,   utbildningsbakgrund,   ledarskapets   utformning   och  
sysselsättningsgrad  

Inga signifikanta skillnader visades när bakgrundsfaktorerna kön, ålder och ledarskapets 

utformning undersöktes i relation till upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Vi hade 

förväntat oss en signifikant skillnad mellan arbetsrelaterad stress och ledarskapets 

utformning på grund av vad tidigare forskning har visat. Detta då tidigare forskning visat 

att ledarskap som sker genom distans kan påverka relationen mellan enhetschefen och 

vård- och omsorgspersonalen i en negativ riktning (Wolmesjö, 2005). Resultatet kan bero 

på att studiens urval är för litet för att en eventuell skillnad ska vara möjlig att påvisas. När 

det gäller skillnader mellan kön och arbetsrelaterad stress, så kan den skeva fördelningen 

mellan män och kvinnor ha påverkat resultatet. I vår studie var det 64 kvinnor och 12 män 

som svarade på enkäten. Den skeva könsfördelningen var inget som förvånade oss, 

eftersom vår uppfattning är att socialt arbete är ett kvinnodominerat yrke. I vår studie går 
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det dock inte utesluta att ovanstående bakgrundsfaktorer faktiskt inte utgör någon 

påverkan på upplevelsen av arbetsrelaterad stress. 

Vid jämförelse mellan stressfaktorernas påverkan och utbildningsbakgrund så fanns en 

signifikant skillnad i stressfaktorn ”bristande möjlighet att uppfylla önskemål från vård- 

och omsorgspersonal”. De enhetschefer som saknar utbildning inom socialt arbete 

upplever att ”bristande möjlighet att uppfylla önskemål från vård- och 

omsorgspersonalen”, bidrar mer till arbetsrelaterad stress i jämförelse med de som har 

utbildning inom socialt arbete. I yrket som enhetschef ingår det att skapa en god relation 

till  vård- och omsorgspersonalen, vilket försvåras om deras önskemål inte kan uppfyllas 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Orsaker till resultatet kan vara att de enhetschefer som saknar 

utbildning inom socialt arbete, inte är lika förberedda på att tillgodose vård- och 

omsorgspersonalens behov och önskemål. Vård- och omsorgspersonal kan ha höga krav 

på enhetschefers arbete samtidigt som arbetet präglas av ramar och regler från överordnade 

chefer och politiker. Detta kan resultera i att enhetschefer upplever sig ha mindre kontroll 

över sitt arbete. Att då arbeta med höga krav och mindre kontroll kan enligt krav- och 

kontrollmodellen bidra till stress (de Araújo et al., 2003). 

Ytterligare en signifikant skillnad observerades mellan stressfaktorn ”bristande möjlighet 

att uppfylla vård- och omsorgspersonalens önskemål” och sysselsättningsgrad. Gruppen 

som upplever att denna stressfaktorn bidrar till upplevelse av stress var de enhetschefer 

som arbetar heltid. Vi tror att en anledning till detta kan vara att krav, så som att uppfylla 

personalens önskemål, kan komma bli större gentemot en enhetschef som arbetar heltid, 

än mot en som arbetar deltid. Alltså kan kravnivån vara högre för en som arbetar heltid, 

men samtidigt består kontrollen lika liten som för en som arbetar deltid, eftersom ramar 

och regler bestäms av de överordnade cheferna. Många enhetschefer mår samtidigt dåligt 

av att inte kunna uppfylla önskemålen hos bland annat vårdpersonalen. Detta kan bero på 

att de inte lyckas finna en lösning för problemet på grund av den otillräckliga kontrollen 

som enhetschefer besitter (Graham & Shier, 2014). Ett arbete med höga krav och mindre 

kontroll ses som ett ansträngande arbete och bidrar därmed till arbetsrelaterad stress de 

Araújo et al., 2003). 

5.5   Metoddiskussion  

Tidigare studier med fokus i att undersöka arbetsrelaterad stress bland enhetschefer har 

främst undersökts genom kvalitativa studier. Kvalitativa studier innebär att färre personer 
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undersöks och därmed ges endast ett fåtal perspektiv på hur ett visst ämne uppfattas. Då 

vi istället använt oss av kvantitativa studier kan vi nå ut till ett större antal människor inom 

den grupp vi valt att undersöka. Våra 76 insamlade enkäter ger oss en svarsfrekvens på 58 

procent. Enligt Bryman (2012) är detta en knappt godkänd svarsfrekvens. Den acceptabla 

nivån när det gäller svarsfrekvens ligger på 60 procent. Dock gäller detta främst i 

undersökningar där urvalet är gjort på slumpvist utvalda respondenter, vilket inte är fallet 

i vår undersökning. Vid icke-sannolikhetsurval är svarsfrekvensen av mindre vikt, eftersom 

syftet inte är att kunna generalisera samt att vi inte utgår från att urvalet är representativt 

på hela populationen. Att vårt urval är litet resulterar i att det blir svårare att generalisera 

resultaten vi fått fram. Vi undersöker detta inom en viss kommun och resultatet kan 

komma se annorlunda ut inom andra kommuner. Även om det är samma yrke som 

undersökningen berör så behöver inte de betyda att de yrkesverksamma enhetscheferna 

står inför samma arbetsvillkor på en annan arbetsplats. Dessutom kan arbetsmiljön överlag 

variera på en annan plats och i en annan arbetsgrupp. 

Kvantitativa enkätstudier är snabba att administrera efter att mätinstrumentet är 

färdigutvecklat, vilket är en en fördel med vår valda metod. De mest tidskrävande 

momenten i studien var att utveckla enkäten och analysprocessen i SPSS. För att analysen 

av den data som samlas in ska vara genomförbar och trovärdig krävs det att enkäten är 

reviderad innan den skickas ut till respondenterna. För att undvika sådana fel genomfördes 

kognitiva intervjuer och därmed även vissa ändringar för att minska risken för att frågorna 

feltolkas. På frågan i enkäten som berör vilken utbildningsbakgrund enhetscheferna har 

fick alternativet ”annan högskoleutbildning” oväntat hög frekvens. Här hade det därför 

varit intressant att veta vad det är för utbildningar som rymmer sig inom denna kategori, 

vilket vi i vår studie inte kan få svar på. Vid enkätstudier är det inte möjligt att ställa 

följdfrågor, men då studien inte syftar till att få in djupa svar ser vi inte detta som någon 

svaghet. Med grund i detta anser vi att enkätstudie lämpade sig väl till syftet och 

frågeställningarna i vår studie. 
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6.   Slutsats  

Studiens resultat är applicerbar för enhetschefer inom den kommunala äldre- och 

funktionshinderomsorgen i den kommun vi valt att undersöka. Det är dock omöjligt att 

generalisera resultaten till enhetschefer i alla landets kommuner, då arbetet som enhetschef 

kan vara uppbyggt och organiserat på olika sätt. 

Resultatet i studien visar att enhetschefers bristande möjlighet att uppfylla önskemål från 

brukare i verksamheten samt den höga arbetsbelastningen har starkast samband till 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Studien visar att det är dessa två stressfaktorer som 

bidrar mest till att enhetscheferna upplever arbetssituationen som stressfylld. Att en för 

hög arbetsbelastning är den mest bidragande stressfaktorn är ingenting som förvånar oss, 

då en hög arbetsbörda har tydlig kopplingen till att personer blir stressade. Det har även 

påvisats i tidigare forskning att kraven på enhetschefer har ökat med åren och att nya 

arbetsuppgifter tillkommit och blivit mer tidskrävande (Embertson, 2006).  

Studien påvisar även ett samband mellan utbildningsbakgrund och att som enhetschef ha 

möjlighet att uppfylla önskemål från vård- och omsorgspersonalen i den aktuella 

verksamheten. Enhetschefer med högskoleutbildning inom socialt arbete upplever sig ha 

större möjlighet att kunna uppfylla vård- och omsorgspersonalens önskemål i jämförelse 

med de som har utbildning inom andra områden. Resultatet gällande skillnader i 

utbildningsbakgrund är ingenting som förvånar oss, då enhetschefers arbete är en del av 

det sociala arbetet som kommunen bedriver. För att kunna förstå vård- och 

omsorgspersonalens arbetssituation krävs kunskaper om hur verksamheter inom 

socialtjänsten bedrivs och hur brukares behov ska tillgodoses. Det är även viktigt att 

enhetschefer har kännedom om hur arbetssituationen ser ut samt om de komplexa 

situationer som kan uppstå i verksamheterna. I undersökningen deltog 76 enhetschefer, 

varav 35 stycken har utbildning inom socialt arbete. Vi anser att denna siffra är väldigt låg 

med tanke på hur stark koppling enhetscheferna har till det sociala arbetet som bedrivs ute 

i verksamheterna. Med grund i ovanstående resultat ställer vi oss frågande till om de 

kunskaper som nås inom övriga utbildningar är tillräckliga för att vara redo att arbeta som 

enhetschef inom den politiskt styrda socialtjänsten. Den teoretiska krav- och kontroll 

modellen ger stöd till vår studie, eftersom resultatet av vår studie kan relateras till modellens 

mening om hur faktorerna kan bidra till arbetsrelaterad stress. 
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Studien belyser graden av olika faktorers samband med arbetsrelaterad stress. Genom vårt 

resultat ges en bredare förståelse för enhetschefers arbetssituation samt inom vilka 

områden som mer stöd och eventuell avlastning behöver ges. Vi tror att om enhetschefers 

överordnade chefer får kännedom om vad det är som bidrar till arbetsrelaterad stress blir 

det lättare att kartlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att underlätta 

arbetssituationen. Enhetschefer är enligt tidigare statistik en yrkesgrupp som löper hög risk 

att drabbas av problem till följd av stress, och därför är det viktigt att veta vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att minska denna risk. 

  



 

 40 

Litteraturförteckning  

Arbetsmiljöverket. (2016). Arbetsorsakade besvär 2016. (Rapport 2016:3) 
Hämtad från 
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsorsakadebesvar-
2016/arbetsmiljostatistik-arbetsorsakade-besvar-2016-rapport-2016-
3.pdf 

Beatty, P. C., & Willis, G. B. (2007). Research Synthesis: The Practice of 
Cognitive Interviewing. Public Opinion Quarterly, 71(2), 287-311.  

Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2016). SPSS for psychologists (and 
everybody else). New York, NY: Routledge. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Sverige: Liber. 

Carlström, E.,D. (2012a). Middle managers on the slide. Leadership in Health 
Services, 25(2), 90-105.  

Carlström, E.,D. (2012b). Strategies for change: Adaptation to new accounting 
conditions. Journal of Accounting & Organizational Change, 8(1), 41-61.  

Chapman, J. (1993). Collegial support linked to reduction of job stress. 
Nursing Management, 24(5), 52.  

Choi, B., Östergren, P., Canivet, C., Moghadassi, M., Lindeberg, S., Karasek, 
R., & Isacsson, S. (2011). Synergistic interaction effect between job control 
and social support at work on general psychological distress. 
International Archives of Occupational and Environmental Health, 
84(1), 77-89.  

de Araújo, T. M., Cerqueira Graca, C., & Araújo, E. (2003). Occupational stress 
and health: Contributions of the demand-control model. Ciência & Saúde 
Coletiva, 8(4), 991-1003. 

de Smet, P., Sans, S., Dramaix, M., Boulenguez, C., de Backer, G., Ferrario, M., 
. . . Kornitzer, M. (2005). Gender and regional differences in perceived job 
stress across europe. European Journal of Public Health, 15(5), 536-45. 



 

 41 

Ekholm, B. (2012). Middle managers in elderly care under demands and 
expectations. Leadership in Health Services, 25(3), 203-215 

Elofsson, S., Lundström, T., & Shanks, E. (2016). High job strain among social 
work managers and its relation to perceived work situation. European 
Journal of Social Work,19(5), 664-678. 

Embertson, M. K. (2006). The importance of middle managers in healthcare 
organizations. Journal of Healthcare Management, 51(4), 223-32. 

Giauque, D. (2016). Stress among public middle managers dealing with 
reforms. Journal of Health Organization and Management, 30(8), 1259-
1283. 

Graham, J. R., & Shier, M. L. (2014). Profession and workplace expectations of 
social workers: Implications for social worker subjective well-being. 
Journal of Social Work Practice, 28(1), 95-110.  

Harris, J. I., Winskowski, A. M., & Engdahl, B. E. (2007). Types of workplace 
social support in the prediction of job satisfaction. The Career 
Development Quarterly, 56(2), 150-156.  

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 
inom omvårdnad. Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

Jacobsen, D., & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. 
Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2002). Social work, stress and burnout: 
A review. Journal of mental health, 11(3), 255-265. 

Mohr, G., & Wolfram, H. (2010). Stress among managers: The importance of 
dynamic tasks, predictability, and social support in unpredictable times. 
Journal of Occupational Health Psychology, 15(2), 167-179.  

Pallant, J., (2010). SPSS Survival Manual. London, Storbritannien: Open 
University Press.  



 

 42 

Robinson, A. M. (2018). Let’s talk about stress: History of stress research. 
Review of General Psychology, 22(3), 334-342.  

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160 

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad 
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-
387 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

Socialstyrelsen (u.å). Socialstyrelsens termbank. Hämtad 6 januari 2019, från 
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=531&SrcLang=sv 

Thylefors, I., (2004). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stockholm, 
Sverige: Natur & Kultur. 

Wolmesjö, M. (2005), Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av 
yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och 
handikappomsorgen (Doktorsavhandling, Lund University, School of 
social Work). Hämtad från 
http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/ledningsfunktion-i-
omvandling--om-foerandringar-av-yrkesrollen-foer-foersta-linjens-
chefer-inom-den-kommunala-aldre-och-handikappomsorgen(bb27b07e-
b70a-4169-9821-2b44b0049302).html 

 

 
 

 

  



 

 43 

7.   Bilagor  

Bilaga  1  

Informationsblad till enhetschefer inom kommunal äldre- och funktionshindersomsorg. 

Hej! 

Vi är två studenter vid Jönköping University som går sjätte terminen på 

Socionomprogrammet. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete som kommer 

att handla om arbetsrelaterad stress inom enhetschefs-yrket. Vårt mål är att genom en 

enkätundersökning undersöka vilka faktorer i det dagliga arbetet som enhetschefer kan 

uppleva som stressfyllda. Enkäten tar upp fyra arbetsrelaterade faktorer som vi genom 

tidigare forskning identifierat som vanliga stressfaktorer inom enhetschefsyrket.   

 

Enkäten vänder sig till yrkesverksamma enhetschef inom kommunal äldre- och 

funktionshinderomsorg. Dina upplevelser av din arbetssituation som enhetschef är 

viktiga för oss då vi vill undersöka vad det är i arbetet som enhetschef som kan upplevas 

som stressfyllt.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Enkätsvaren är anonyma och vi kommer därför inte kunna veta vem som 

svarat på enkäten eller kunna koppla en besvarad enkät till en specifik enhetschef. Vi 

kommer inte heller efterfråga vilken av verksamheterna du är yrkesverksam inom. Svaren 

vi får in genom enkäten kommer enbart användas till vårt examensarbete. Frågorna i 

enkäten rör faktorer och hur de upplevs påverka arbetsrelaterad stress. 

 

Enkäten beräknas ta cirka 5-10 minuter att genomföra och den kommer finnas tillgänglig 

att besvara till och med 2018-12-10. 

Klicka på länken för att komma till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGQ7GnG8uHF5YNMGC2M1mNfc

W7ot9wotmCEVGBUTn8kcSxFg/viewform?usp=sf_link  

 

Har du några frågor gällande undersökningen så kontakta oss gärna.   

Vänliga hälsningar 

Julia Persson peju1694@student.ju.se  

Bianca Sandoval sabi1616@student.ju.se  
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Bilaga  2  

Enkät till yrkesverksamma enhetschefer inom den aktuella kommunens äldre- och 

funktionshinderomsorg. 
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