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Sammanfattning 

Psykosocial arbetsmiljö är ett problem som återfinns inom många arbetsplatser i världen. 

Denna studie är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med fyra enhetschefer som 

arbetar inom verksamheter tillhörande Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Studiens syfte är att undersöka, förstå och beskriva hur enhetschefer inom LSS-

verksamhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt vilka faktorer som kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön.  

Resultatet visar att enhetscheferna upplever sig ha en bra psykosocial arbetsmiljö utifrån de 

förutsättningar som finns. De arbetar utifrån att förbättra sin egna psykosociala arbetsmiljö 

vilket har blivit en förbättring men det finns fortfarande brister kvar. De tydliga faktorerna 

som spelar en stor roll i hur de uppfattar sin egna psykosociala arbetsmiljö är hur samspelet 

och kontakten är med kollegor, chef, medarbetare samt interna aktörer. De påpekar även att 

deras stressnivå är relativt hög.  

Slutsatserna är att det är många olika faktorer som påverkar hur den psykosociala arbetsmiljön 

ser ut. Det är sällan en faktor som är den avgörande utan det är flera bristande faktorer 

tillsammans som skapar en dålig psykosocial arbetsmiljö.  
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1. Inledning 

Arbetsmiljöproblem är ett samhällsproblem som har uppmärksammats nationellt och 

internationellt. Under de senaste årtionden har problem med arbetsmiljön växt och nya risker 

har uppstått så som psykosociala risker. Psykosociala risker som är arbetsrelaterade ses idag 

som en av de största utmaningarna som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2012A). I och med att människor tillbringar stor del av sin tid på 

arbetsplatsen är arbetsmiljön en viktig fråga för att klara av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

Arbetsglädje är en faktor i en god arbetsmiljö, att få känna glädje och trivsel på sin arbetsplats 

är viktigt för att kunna prestera och utföra sitt arbete väl (Andersson & Kauppi, 2004). I 

arbetsmiljölagen framgår det att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa samt olycksfall. Arbetstagarna har 

själva ett ansvar att samverka med frågor tillsammans med skyddsombuden för en god 

arbetsmiljö (Berggren, 2006). 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012A) visar en Europeisk undersökning att ett av de största 

arbetsproblemen är arbetsrelaterad stress. Den Europeiska undersökningen visar även på att 

socialt arbete är en av de sektorerna som utsätts mest för arbetsrelaterad stress vilket 

rapporteras som ett stort problem. Följderna av den höga arbetsrelaterade stressen visar på 

hög frånvaro på grund av stress, depression, oro samt psykisk ohälsa. Berggren (2006) menar 

på att långkonjunkturen på 90-talet gav effekter på nedskärningarna på arbetsmarknaden 

vilket gav negativa konsekvenser på lång sikt, högre sjukfrånvaro och en försämrad 

arbetsmiljö vilket framförallt genomsyrat inom kvinnodominerande arbetsplatser. Innstrand, 

Espnes & Mykletun (2002) skriver att många arbeten innebär stress men inom socialt arbete 

har stress uppnått en högre nivå.  

Under de senaste decennierna har svensk vård och omsorg fått hård kritik, framförallt är det 

cheferna som fått ta denna kritik (Sjögren, 2006). Chefer har ett ansvarområde för att 

arbetsgruppen ska nå de uppsatta målen. Detta innebär att chefen ska delegera, samordna 

arbetsuppgifter och följa upp så medarbetarna kan uppnå professionell och personlig 

utveckling samt uppnå uppsatta mål (Lennéer Axelson & Thyrefors, 2005).  Av en 

undersökning gjord av arbetsmiljöverket framgick det att arbetsmiljön för enhetschefer inom 

vård och omsorg är påfrestande. Enhetschefernas arbete innebär en stor arbetsmängd 

samtidigt som de har motsägande krav. Under senare år har arbetsmängden för enhetschefer 

ökat genom att de har större ansvarsområden och verksamheter samt att de har fått fler 

arbetsuppgifter. Samtidigt som arbetsmängden ökat har det administrativa stödet minskat, 

vilket leder till att risken för ohälsa ökar bland enhetschefer inom vård och omsorg 

(Arbetsmiljöverket, 2005). 

Under senare år har utmattning relaterat till att arbetsmiljön uppmärksammats. Inom 

LSS
1
verksamhet är utmattning ett problem bland arbetstagarna. En av de största faktorerna på 

arbetsplatsen som har lett till utmattning är stress. För brukarna är dessa personer viktiga i 

deras liv för att de ska kunna ha möjligheten till ett så självständigt liv som möjligt. Socialt 

                                                 

1
 LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
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arbete är ett kvinnodominerat arbete och forskningen visar på att kvinnor har högre risk att 

drabbas av utmattning än män (Kozak, Kersten, Schillmöller & Nienhaus, 2012; Sjögren, 

2006). 

1.1 Syfte 

Med föreliggande studie är syftet att undersöka, förstå och beskriva hur enhetschefer kan 

uppleva sin psykosociala arbetsmiljö samt vilka faktorer som kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön.  

1.2 Frågeställningar 

Med utgångspunkt från syftet har följande frågeställningar definierats: 

– Hur kan den psykosociala arbetsmiljön se ut för enhetschefer inom LSS-verksamhet? 

– Hur kan enhetschefer inom LSS-verksamhet uppleva sin psykosociala arbetsmiljö? 

– Vilka faktorer kan påverka den psykosociala arbetsmiljön? 

– Hur kan en god psykosocial arbetsmiljö skapas?  

1.3 Avgränsning 

Denna studie fokuserar på hur den psykosociala arbetsmiljön kan se ut för enhetschefer inom 

LSS-verksamhet. Studiens fokus ligger på en grupp där tidigare forskning är begränsad. 

Psykosocial arbetsmiljö är en viktig del i arbetslivet genom att människor spenderar största 

delen av den vakna tiden på arbetet. Studien är gjord i en mindre kommun i Sverige.  

1.4 Definitioner 

Centrala begrepp i denna studie är psykosocial arbetsmiljö, enhetschef samt LSS-verksamhet. 

Med psykosocial arbetsmiljö menas hur olika faktorer på arbetsplatsen påverkar den psykiska 

hälsan. De olika faktorerna kan ha en positiv eller en negativ påverkan. Den psykosociala 

arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). Psykosocial arbetsmiljö handlar 

om hur individerna uppfattar samt hur de påverkas av sociala förhållanden på arbetsplatsen. 

Det är individens upplevelse av verkligheten som speglar den psykosociala arbetsmiljön, 

viktiga delar är arbetskollegor och arbetsgivare samt relationen med dem (Håkansson, 2005). 

Psykosocial arbetsmiljö kan även beskrivas som ett samspel mellan miljö och individer där 

orsaksförhållanden i arbetsmiljön har olika effekter på arbetstagaren (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005).  

Andra begreppet är enhetschef, som enhetschef ska man vara både chef och ledare. Chef 

definieras som en formell position och är den person som har ansvaret inom sitt område som 

fastställts. Ledare definieras som något man blir när man skapat relationer och kontakter med 

sina medarbetare. Som ledare handlar det om att hitta ett sätt att få förtroende och tillit av sina 

medarbetare genom att kunna få med sig och engagera medarbetarna samt att kunna samverka 
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och kommunicera med dem. Som enhetschef är man en så kallad mellanchef där man har 

medarbetar underifrån och chefer ovanifrån (Berggren, 2006). 

Tredje begreppet som är centralt i studien är LSS-verksamhet. LSS är Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Verksamheten ska främja att enskilda individer som 

omfattas av lagen ska uppnå en god levnadsvillkor med delaktighet och självbestämmande 

(SFS 1993:387). 

2. Tidigare forskning 

2.1 Bakgrunds översikt 

Litteraturen till tidigare forskning hittades från databaserna SocIndex, Swepub och PubMed. 

Sökord som användes var bland annat social work, branch head, work environment och sense 

of coherence.  

Definition av begreppet psykosocial arbetsmiljö har diskuterats under åren (Theorell, 2012). 

Alltmer blir de psykiska hälsoproblemen en större och viktigare utmaning för folkhälsan. 

(Finne, Christensen & Knardahl, 2014). För att uppnå livskvalité anses arbete som en viktig 

del. Risken för psykisk ohälsa är högre bland de som är arbetslösa. Trots denna positiva effekt 

av att arbeta kan även en ofördelaktig psykosocial arbetsmiljö bidra till en psykisk ohälsa 

(Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010). Genom kännedom om vilka perspektiv 

som kan påverka den psykiska hälsan på arbetet bidrar det till en ökad grund för 

organisationens förutsättningar för att förbättra hälsan hos de anställda (Finne, Christensen & 

Knardahl, 2014). 

Det finns olika teorier om vilka faktorer som är de främsta bidraganden till en psykisk ohälsa 

på arbetet. En av teorierna är höga krav, låg kontroll, lågt socialt stöd, obalans, orättvisa, 

osäkra anställningar. En annan teori fokuserar mer på behoven enskilda individer har. 

Tidigare forskning visar på att rollkonflikter på arbetsplatsen är den främsta orsaken till 

psykisk ohälsa. Rollkonflikter i samband med ostridiga krav ökar markant riskfaktorn för 

psykisk ohälsa (Finne, Christensen & Knardahl, 2014). 

Kommunerna har under senare år valt att förändra den tidigare omsorgsverksamheten genom 

att brukarna själva får bestämma vem de vill ha som utförare. Förändringen har medfört att 

enhetschefer inom omsorgen i kommunen fått högre krav och påfrestningar. Genom att 

enhetschefer fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och fler medarbetare kräver det att 

enhetscheferna har stöd och ledning vilket ofta är otillräckliga. Arbetsmiljöverket har fastställt 

att enhetschefer inom omsorgen är en grupp som är mer utsatt för risker och psykisk ohälsa i 

arbetet, detta på grund av påfrestande arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Genom politiska beslut har kraven på chefer inom vård och omsorg ökat. Cheferna ska på ett 

kostnadseffektivt sätt öka kvalitén och vara mer effektiva. Det är inte möjligt att utöva ett gott 

ledarskap samtidigt som att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt sätt. Cheferna har ett stort 

ansvar gällande att både förse brukarnas och anhörigas förväntningar samtidigt som de ska se 

till att medarbetarna har en bra arbetsmiljö. För att cheferna ska kunna uppnå alla krav och 
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förväntningar samt kunna utveckla både sig själv som chef och sina medarbetare, krävs det att 

cheferna får de förutsättningarna som behövs från organisationen. Förutsättningar för en god 

arbetsmiljö är att ha en rimlig arbetsbelastning samt det administrativa stödet är tillgängligt 

och funktionellt (Sjögren, 2006). Det är viktigt att fånga upp och uppmärksamma misstankar 

om ohälsa bland anställda, där är verksamhetschefen en viktig roll. För att det ska vara möjligt 

för verksamhetschefen att se till att de anställda trivs och mår bra, krävs det att 

verksamhetschefen har resurser i form av tid, kunskaper och kompetens (Backman & Nilsson, 

2015).  

Enhetschefers arbete innebär att verkställa de beslut som handläggare fattat. De ska se över 

medarbetarnas och brukarnas bästa. Samtidigt som de har ansvar över verksamheterna ska de 

representera förvaltningen och organisationen. Denna position är så kallad en mellanposition, 

vilket innebär att enhetschefer ska förmedla uppifrån och ner samt nerifrån och upp. Att vara 

en mellanchef kan vara en motsägelsefull position eftersom att det kommer krav och 

förväntningar både nerifrån och uppifrån (Wolmesjö, 2005). 

2.2 Faktorer som kan påverka 

Det finns olika teorier om vad som påverkar individers välmående och arbetsvillkor på 

arbetsplatsen. Arbetet är en stor del av individers liv, i och med att människor tillbringar cirka 

en tredjedel av sitt liv på arbetet och efter arbetstiden fortsätter att tänka på arbetet. Detta 

innebär att hur individer mår på arbetsplatsen påverkar fritiden och därmed är det viktigt att 

ha en bra arbetsmiljö (Kazemi, 2009). Stress och dålig hälsa i arbetet orsakas inte av enstaka 

förhållanden, kombinationen av flertalet olika faktorer krävs. Exempel på faktorer som det 

handlar om är kravnivå, uppmärksamhet samt beslutsutrymme. Klimatet och det sociala stödet 

på arbetsplatsen kan stärka eller minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå av litet 

beslutsutrymme och höga krav (Johnson & Hall, 1988). Utbrändhet är en påföljd av extrem 

trötthet, bristande engagemang samt initiativlöshet. När en arbetstagare upplever stort 

engagemang och stort prestationskrav samtidigt som hen känner frustration i sitt arbete över 

saknade resurser för att kunna uppnå de uppsatta målen blir det en obalans för individen och 

där återfinns risker för psykisk ohälsa (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). 

Arbetsmiljöverket (2005) skriver att enhetschefer upplever att de fått allt större 

ansvarsområden, vilket medför att mycket av deras tid blir på kontoren istället för ute i 

verksamheterna. De påpekar även att de inte hinner med sina arbetsuppgifter vilket leder till 

övertidsarbete. Enhetscheferna upplever även att deras chef i sin tur har en stor arbetsmängd 

vilket blir att denne inte är tillgänglig och det blir svårt med vägledning och handledning men 

att de har ett bra kollegialt stöd. Andersson och Kauppi (2004) menar på att det är viktigt för 

individerna att de känner möjligheten till att kunna påverka sitt eget arbete. Med detta menas 

att individer kan kontrollera sina arbetsuppgifter och påverka verksamhetens målsättning och 

beslut. Sjögren (2006) menar att under de senare åren har kontroll och inflytande minskat 

vilket resulterar i försämrad psykosocial arbetsmiljö. Enligt Sjögren (2006) har sjukfrånvaro 

ökat bland mellanchefer på grund av de ökade kraven. 
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Idamark- Andersson (2009) förklarar att i och med att mellanchefer har höga krav och 

förväntningar uppifrån och nerifrån så är det viktigt med handledning för enhetschefer. Via 

handledning kan arbetstagaren få stöd och vägledning i processer för att utveckla både på 

kort- och långsikt. Lundin & Sandström (2010) menar att feedback är ett sätt att få 

återkoppling på ens arbetsinsats, men även att få sina idéer och synpunkter hörda. Feedback är 

ett sätt för att gruppen ska utvecklas och skapa ett bra samarbete likaså som att förbättra varje 

individ.  

Borgh (2009) förklarar hur motivation på arbetsplatsen uttrycker sig. När arbetstagarna 

känner en lycka på arbetsplatsen beror det ofta på själva arbetsuppgifterna, när de har lyckats 

med en arbetsuppgift, att lära sig och utvecklas i arbetet och få uppskattning för sin 

arbetsinsats. När arbetstagarna vantrivs på arbetet beror det däremot ofta på fysiska faktorer 

så som arbetsmiljön, lönen, organisationen, administrativa rutiner eller ledarskapet. Vidare 

menar författaren att motivationen på arbetet ökar genom att få eget ansvar, frihet samt 

möjlighet till att utvecklas och få återkoppling på sitt arbete.  

2.3 Arbetsmiljöarbete 

Vem som bestämmer och leder verksamheten har en avgörande betydelse för att skapa en god 

arbetsmiljö. Med detta menas det att det är de maktförhållanden som existerar som avgör hur 

arbetsmiljön ser ut (Landy & Conte, 2007).  För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö 

handlar det om att ta tillvara på kunskaper och kreativitet som arbetstagarna besitter. 

Arbetsplatser med god psykosocial arbetsmiljö har större förutsättningar att bli framgångsrika 

(Weman- Josefsson & Berggren, 2013).   

Arbetstagare som upplever en god psykosocial arbetsmiljö är mer lojala, kreativa och 

produktiva. Detta vill säga att det personliga engagemanget ökar vilket kan sedan ses på 

kvaliteten på arbetet (Landy & Conte, 2007). 

Konkreta metoder för att arbeta och förbättra den psykosociala arbetsmiljön:  

1. Arbetsplatsträffar: 

Arbetsplatsträffar (APT) är ett tillfälle där arbetstagarna tillsammans med chefen för 

möjlighet att diskutera och lyfta angelägna frågor. Meningen med APT är att föra en 

dialog med arbetstagarna och arbetsledningen i syfte till att tillsammans kunna arbeta 

för att utveckla, planera och följa upp arbetet. Fördelar med APT är att kunna 

uppmärksamma problem samt att arbetstagarna har möjlighet till att påverka deras 

arbetsförhållanden (Weman- Josefsson & Berggren, 2013). 

 

2. Arbetsglädje: 

Genom lust, arbetsglädje och självbestämmande motivation ökar chanserna till en god 

psykosocial arbetsmiljö. Arbetsglädje ökar även prestationen och medför ett förbättrat 

samarbete vilket i sin tur minskar personalomsättning, mindre sjukskrivningar och 

konflikter. (Weman- Josefsson & Berggren, 2013). För att uppnå arbetsglädje krävs 

det beröm och uppskattning, positiv feedback, bra stämning och gemenskap med 
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kollegor, tid och resurser, rimlig arbetsbelastning samt känsla av att vara delaktig, ha 

kontroll och möjlighet till att påverka (Angelöw, 2006).   

 

3. Teambuildning: 

Weman- Josefsson & Berggren (2013) menar på att teambuildning handlar om att 

stimulera sociala relationer på arbetsplatsen vilket skapar i sin tur arbetsglädje och 

effektivitet. Teambuildning minskar precis som arbetsglädje risken för att det ska 

uppstå konflikter på arbetsplatsen. Teambuildning bör arbetas med på flera olika 

nivåer i organisationen. 

 

4. Empowerment: 

Empowerment handlar om att öka inflytande och delaktighet för arbetstagarna vilket 

resulterar i att arbetstagarna utvecklar sina förmågor och handlingsutrymme. För att 

uppnå detta krävs det att det skapas förutsättningar för beslutsprocesser, delaktighet 

och självstyrning, exempelvis när det kommer till arbetstider (Weman- Josefsson & 

Berggren, 2013). 

3. Teorier 

3.1 KASAM 

För välbefinnande har KASAM (känsla av sammanhang) en avgörande betydelse. Inom 

KASAM återfinns tre dimensioner som är förutsättningar för att individer ska känna 

sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas att 

individen bör förstå de olika situationerna, vilket kan innebära struktur, begripbarhet samt 

förutsägbarhet. Hanterbarhet handlar om att individer ska känna att de kan hantera situationer, 

genom att ha resurser och förutsättningar för att agera. Slutligen krävs det att individen känner 

en meningsfullhet vilket även kan betraktas som den viktigaste dimensionen (Antonovsky, 

1996). 

KASAM är viktigt för att kunna hantera både arbete och det privata livet. Genom att skapa 

goda arbetsvillkor kan individens känsla av sammanhang utvecklas och motverka stress 

(Andersson & Kauppi, 2004). Det handlar även om att organisationen bygger på en öppen 

kommunikation och att arbetstagarna hjälper varandra med att öka förståelsen. Arbetstagarna 

behöver känna att de kan förstå arbetssituationer genom att arbetet är strukturerat, begripligt 

och förutsägbart (Andersson & Kauppi, 2004; Bergman, 2009). För att individen ska kunna 

hantera de olika kraven och uppnå mål krävs det att individen har resurser samt 

förutsättningar för att agera. Genom en öppen dialog med kollegor samt handledning ökar 

chansen till att individen klarar av att hantera de olika kraven som ställs. Om individen 

upplever att arbetet är motiverande, engagerande samt utvecklande kan individen känna en 

meningsfullhet med sitt arbete (Bergman, 2009 ). När dessa tre dimensioner uppfylls skapas 

en plats för arbetsglädje och individen kan klara av att hantera en större mängd 

arbetsbelastning (Andersson & Kauppi, 2004). 

3.2 Positiv organisationspsykologi 
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Positiv organisationspsykologi har uppmärksammats och antalet vetenskapliga artiklar 

rörande teorin har ökat under det senaste decenniet. Positiv organisationspsykologi fokuserar 

på organisationens framgång och en viktig del i det är en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2012B). 

Positiv organisationspsykologi handlar om att ta tillvara på individernas styrkor och förmågor. 

Genom att fokusera på individens styrkor och behandla svagheter på ett konstruktivt sätt 

medför det att organisationen blir ett lyckat koncept samt att individen utvecklas och trivs på 

arbetsplatsen. Positiv organisationspsykologi menar att ledarskap är en viktig faktor för att 

skapa en god arbetsmiljö, genom ett så kallat lyckat ledarskap tar ledaren tillvara på 

individernas förmågor och har kännedom om vilka kunskaper individerna har. Inom positiv 

organisationsteori har ledaren en stor roll, denna är medveten om vilka tankar som den har 

och hur ledaren agerar i olika situationer, genom att ledaren har en god självkännedom kan 

denna utveckla individerna. Ledarens självkännedom är kärnan i ett lyckat ledarskap (Ko & 

Donaldson, 2011). En annan faktor positiv organisationspsykologi nämner är organisationens 

värdegrund. Värdegrunden är organisationens mål och det är mot organisationens värdegrund 

individerna jobbar mot. Genom att fokusera på individernas styrkor, ett lyckat ledarskap och 

arbeta mot organisationens värdegrund blir både organisationen framgångsrik och kan skapa 

en god arbetsmiljö vilket resulterar i att individerna utvecklas och personalomsättningen 

minskar (Arbetsmiljöverket, 2012B). 

3.3 Krav/kontroll modellen 

Genom teorier om arbetsvillkor försöker man skapa en förståelse om hur olika arbetsvillkor 

kan relatera till varandra och vad dessa skapar för konsekvenser för individen. En teori om 

arbetsvillkor är krav/kontroll modellen, där Karasek och Theroell är grundarna till modellen. 

Grundarna menar på att den psykiska arbetsbelastningen inte är uteslutande utan det handlar 

mer om hur individen har kunskaper och möjligheter till att bemöta arbetskraven. Det vill 

säga att det måste finnas en balans mellan handlingsutrymme samt inflytande. För att inte en 

hög arbetsbelastning ska vara skadligt för den enskilda behöver individen kunna balansera 

den höga arbetsbelastningen med en hög omfattning av kontroll (Bergman, 2009). Skadlig 

stress uppstår genom en kombination av för höga krav samt när möjligheten till att kunna 

påverka arbetstempot och arbetsuppgifterna är liten. Stressen stärks även om arbetstagarna har 

otillräckligt med socialt stöd. (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). De krav som ingår i 

modellen är alla de krav och belastningar individen möter i sitt arbete så som psykiska, 

fysiska och sociala krav. Kontrolldimensionen omfattar individens handlingsfrihet så som 

lärande, kreativitet och att individen har möjlighet till att påverka. Sambandet mellan krav och 

kontroll är att individen klarar av krav så länge individen har kontroll. Utan kontroll blir det 

konsekvenser för individen i form av stress. Siegrist har utvecklat modellen genom en annan 

modell som handlar om balansen mellan belöning och ansträngning. Belöning är inte enbart 

lön utan även uppskattning, utvecklingsmöjligheter samt erkännande. Vid hög ansträngning 

och lite belöning blir konsekvenserna negativa för individens arbetsrelaterade hälsa 

(Bergman, 2009). 

 



 

  

12 

 

4. Metod 

4.1 Metodval 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar på lämpligast sätt utgick studien ifrån en 

kvalitativ metodansats med innehållsanalys. Kvalitativ forskning fokuserar på att utifrån 

empiriskt material arbeta fram resultatet i en studie. Forskaren ska arbeta aktivt med att bryta 

ner det empiriska materialet genom att koda och kategorisera för att hitta mönster som 

besvarar forskningens syfte och frågeställningar. Om forskarens syfte är att ur ett mer eller 

mindre detaljerat sätt beskriva ett fenomen kan kvalitativ metod vara användbart, genom att 

forskaren lägger fokus på respondenternas uppfattningar, upplevelser och förväntningar (Fejes 

& Thornberg, 2015). Det har riktats en del kritik mot kvalitativ forskning, t.ex. att kvalitativa 

undersökningar är för subjektiva och att resultatet riktas mot forskarens egna tolkningar av 

vad som är det viktiga och mest betydelsefulla (Bryman, 2011). Inom kvalitativ metod 

handlar det om att på att fördomsfritt och öppet sätt kunna analysera det empiriska materialet. 

Utifrån det insamlande materialet försöker forskaren identifiera och utveckla begrepp genom 

kodning och kategorisering. Forskaren kan även arbeta utifrån teorier under analysarbetet 

(Fejes & Thornberg, 2015).  I och med att studiens syfte och frågeställningar utgår ifrån 

respondenternas uppfattningar så är kvalitativ metod en passande metod för studien. 

Författarna beskriver kategorisering som en av huvudmetoderna för kvalitativ analysmetod. 

Genom kategorisering kodar forskaren materialet för att hitta likheter samt skillnader och 

sedan bearbetas kategoriseringen för att få fram ett resultat (Fejes & Thornberg, 2015).  

Bryman (2011) beskriver innehållsanalys som en objektiv och öppen forskningsmetod. 

Innehållsanalys används för att hitta likheter och skillnader i texter som sedan sammanförs i 

kategorier. Under analysarbetet arbetar forskaren fram koder som svarar på studiens syfte och 

frågeställningar. Innehållsanalys har en tyngd på att kategorierna ska visa på en förståelse i 

data.  

4.2 Urval 

I denna studie har fyra enhetschefer inom LSS-verksamhet i en kommun valts ut 

slumpmässigt genom ett så kallat sannolikhetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär ett 

slumpmässigt urval att hela populationen har samma sannolikhet att komma med i studien. 

Forskaren börjar med att definiera populationen och sedan väljs urvalsstorleken för att sedan 

slumpmässigt välja ut respondenterna. Fördelar med att slumpmässigt välja ut respondenter är 

att urvalet inte påverkas av forskarens egna åsikter och erfarenheter. Författaren till studien 

hade vetskap om namn på de enhetschefer som arbetar inom LSS-verksamhet i staden där 

studien utförts. Av de 14 enhetschefer som arbetar inom LSS-verksamhet lottades fyra ut. De 

fyra som valdes ut kontaktades via telefon där samtliga respondenter godkände deltagande i 

studien vilket medförde att inga bortfall uppstod.  

På grund av begränsningar i tid och resurser valdes staden där studien utgått ifrån genom ett 

bekvämlighetsval. Bryman (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval är de respondenter 

som finns tillgängliga för forskaren. Fördelen med bekvämlighetsurval enligt författaren är att 
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det krävs färre resurser. Ett sannolikhetsurval kräver mer kostnader och tid än ett 

bekvämlighetsurval.  

4.3 Genomförande  

När respondenter hade valts ut genom det slumpmässiga urvalet så kontaktades de berörda 

enhetscheferna via telefon där de fick muntlig information om studien, respondenterna fick 

även ta del av en skriftlig information innan intervjuerna genomfördes (bilaga 1). 

Respondenterna fick möjlighet att vid intervjutillfället ställa frågor innan själv intervjun 

påbörjades och då klargjordes det även att de samtyckte till att vara med i studien. 

Intervjuerna varade under 1-1,5 timme och spelades in för att underlätta transkriberingen. 

Intervjuerna gick som förväntat, respondenterna svarade öppet och med berättande karaktär 

genom att de gav många exempel för att förtydliga vad de menade. 

Intervjuer bör spelas in och transkriberas ordagrant. Under transkribering börjar redan 

forskaren med analysen genom att tankar och reflektioner väcks (Back & Berterö, 2015). 

Transkribering av intervjuerna genomfördes samma dag eller dagen efter intervjuerna. De 

respondenter som ville fick ta del av transkriberingen av sin intervju för att läsa igenom och 

ha möjligheten att kommentera om något missuppfattats eller om det var något de inte ville 

skulle vara med i studien. En tidsram för godkännandet av transkriberingen angavs till de 

berörda.  

4.4 Undersökningsinstrument 

Studiens resultatavsnitt baseras på fyra intervjuer som utförts med enhetschefer inom LSS-

verksamhet. Back & Berterö (2015)  menar på att intervjuer kan väcka känslor hos 

respondenterna, därför är det viktigt att välja en plats där respondenten känner sig trygg. En 

semistrukturerad intervjuform användes för att kunna få bredare och djupare svar från 

respondenterna. Enligt Bryman (2011) är en semistrukturerad intervjuguide uppbyggd med 

olika teman och öppna frågor, under intervjuerna krävs det att forskaren är flexibel och låter 

intervjun ha sin naturliga gång och anpassar frågornas följd till det respondenterna berättar. 

Valet av semistrukturerade intervjuer är baserat på att få ett löpande samtal och att 

respondenterna skulle ha möjlighet till att kunna berätta mer öppet kring hur de ser och 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  

Innan intervjuer med enhetscheferna genomfördes gjordes en pilotintervju. Syftet med att 

utföra en pilotintervju var för att granska och säkra att frågorna var utförda på ett begripligt 

sätt samt för att eventuellt få möjlighet till att utveckla och omarbeta intervjuguiden. Enligt 

Bryman (2011)  är fördelen med en pilotintervju att forskaren får respons på hur frågor 

uppfattas och risken för missförstånd minskar.  

Intervjuguiden bestod av några teman som utgick ifrån frågeställningarna, de olika teman som 

användes var Bakgrund, Chefsrollen, Psykosocial arbetsmiljö, Faktorer samt Avslutning 

(bilaga 2). Under varje tema återfanns det frågor som bestod av öppen karaktär för att inte 
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styra respondenterna för mycket samt att de skulle få utrymme till att prata öppet och berätta 

om sina upplevelser kring den psykosociala arbetsmiljön.  

4.5 Analysmetod 

I arbetet med att analysera materialet användes innehållsanalys vilket Bryman (2011) 

beskriver innehållsanalys som en objektiv och öppen forskningsmetod. Innehållsanalys 

används för att hitta likheter och skillnader i texter som sedan sammanförs i kategorier. Under 

analys arbetet arbetar forskaren fram koder som svarar på studiens syfte och frågeställningar. 

Innehållsanalys har en tyngd på att kategorierna ska visa på en förståelse i data.  

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom noga upprepade gånger för att hitta 

meningsbärande enheter som sedan kodades. Koderna från samtliga transkriberingar 

sammanställdes där det återfanns 76 koder. Vidare i analysarbetet omarbetades koderna för att 

hitta likheter och skillnader i intervjuerna. Detta gjordes genom att sammanställa likarbetade 

koder och sålla bort de som inte var relevanta för studiens syfte och frågeställningar, antalet 

koder som återstod var 20 stycken, exempel på koder är ”hög arbetsbelastning”, ”utökade 

krav”, ”sociala samspelet” och ”förväntningar”. Efter att ha fått fram 20 koder som var 

kärnfulla och relevanta för studien kategoriserades koderna. Utifrån kategorierna får forskaren 

en sammanfattad bild av vad den röda tråden är, vad respondenterna valt att belysa (Bryman, 

2011). Genom att hitta underliggande mönster i materialet gick analysarbetet från en manifest 

nivå till en latent nivå. Under respektive kategori återfanns liknande koder. De kategorier som 

arbetades fram var ”Bakgrund”, ”Chefsrollen”, ”Psykosocial arbetsmiljö”, ”Faktorer” samt 

”Förändring”.  Dessa kategorier redovisas i resultatavsnittet.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.6.1 Validitet 

Thornberg & Fejes (2015) beskriver validitet som ett begrepp som forskare använder sig av 

för att styrka sin studie genom att de metoder forskaren använder sig av är lämpliga för 

studien. Det är viktigt att forskaren reflekterar och utvärderar sitt arbete utifrån de valda 

metoderna. Enligt Kvale (1997) är det ett sätt för att resultatet och analysen ska utgå ifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt att inkludera relevanta citat som belyser studiens 

avsikt. Malterud (2011) skriver att en form av validitet är dialogisk validering, vilket 

författaren beskriver som att forskaren försäkrar sig om att denne har uppfattat rätt genom att 

respondenten får möjlighet till att bekräfta detta. I och med detta har studiens författare låtit 

respondenterna ta del av transkriberingen och sedan godkänna den. De fick då möjlighet till 

att påpeka om något missuppfattats eller inte stämde. Under studiens gång har reflektioner 

förts kontinuerligt för att försäkra om att studiens syfte och frågeställningar har varit 

utgångspunkten och att dessa besvaras i studien.  

Under analysarbetet har författaren kontinuerligt arbetat för att vara objektiv trots tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom området. Författarens kunskaper och erfarenheter kan ha 

präglat studiens resultat genom att fokusera på enskilda punkter. Författaren är medveten om 
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detta och genom har reflekterat kontinuerligt under studiens gång för att inte påverka 

resultatet utan fokusera på respondenternas upplevelser och synpunkter.  

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Kvale (1997)  ett sätt att diskutera om studiens frågor kan påverka 

svaren. Enligt Bryman (2011) handlar extern reliabilitet om att en annan forskare vid ett 

senare tillfälle ska kunna upprepa studien, dock är det svårt inom kvalitativ forskning 

eftersom sociala miljöer förändras. Åtgärder som har gjorts för att stärka reliabiliteten i 

studien är att författaren har studerat intervjufrågorna ett flertal gånger för att försäkra att de 

besvarar studiens syfte och frågeställningar, samt att arbeta bort frågor som inte är relevanta 

för denna studie. Intervjuguiden skapades med teman för att intervjuinnehållet skulle besvara 

studiens syfte och frågeställningar, men samtidigt låta respondenterna prata öppet och inte 

styra dem allt för mycket.  

4.6.3 Generaliserbarhet  

En kvalitativ studie är svår att genomföra i ett senare tillfälle och få samma resultat då den 

sociala omvärlden kontinuerligt förändras (Bryman, 2011). Denna studie har inte avsikt till att 

generalisera utan fokuserar mer på att visa hur den psykosociala arbetsmiljön kan se ut för 

enhetschefer inom LSS-verksamhet. Statistiskt sätt går det inte att generalisera studien då 

studien är utförd av ett fåtal enhetschefer. Däremot går det att dra slutsatser av studiens 

resultat som kan visa på hur enhetschefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  

En styrka med studien är att den uppmärksammar en verksamhet som inte omtalas lika 

mycket som andra verksamheter inom socialförvaltningen. Styrkan i detta är att lyfta frågan 

om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut för just enhetschefer inom LSS-verksamhet. Då 

denna verksamhet är mindre än andra verksamheter inom socialförvaltningen. I och med att 

tidigare forskning påtalar om brister i den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom 

LSS-verksamhet visar denna studie hur det kan se ut. Rekommendationer är att utföra en 

större undersökning i hur det ser ut för enhetschefer inom LSS-verksamhet i Sverige.  

En svaghet med studien är att forskaren sedan tidigare känner respondenterna. Detta kan ha 

medfört att resultatet speglats missanvisande. Forskaren har arbetat aktivt för att försäkra sig 

om att detta inte är fallet. Detta genom att ställa öppna frågor till respondenterna, försäkra sig 

om respondenterna uppfattat studiens syfte och frågeställningar, metod samt tillvägagångssätt. 

Forskaren har även regelbundet reflekterat över detta och diskuterat med respondenterna om 

frivillighet och anonymitet. Dock kan det finnas en styrka i att känna respondenterna sedan 

tidigare genom att de kan anse att det är lättare att öppna upp sig och prata med någon de 

känner. Trots arbetet för att motverka att detta speglat studiens resultat är forskaren medveten 

om att det finns en möjlighet till detta.  

4.7 Etiska överväganden 

Forskaren har det största ansvaret för att studien uppfyller god kvalitet och är etiskt 

acceptabelt. Det förekommer ett antal forskningsetiska principer för att skydda respondenter. 

Dessa forskningsetiska principer är, nyttjandekrav, samtyckeskrav, informationskrav och 
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konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2015). Informationskravet är ett krav på att 

respondenter i en studie har gett sitt samtycke vilket sammanfattas i samtyckeskravet. 

Respondenterna ska få tillgång till information om studien för att kunna avgöra om de vill 

medverka i studien eller inte. I informationen ska det framgå studiens syfte, metoder, 

forskningshuvudman samt anonymitet. Konfidentialitetskravet handlar om att värna om 

respondenternas anonymitet och integritet, hur forskaren arbetar för att bibehålla 

respondenternas anonymitet och på ett säkert sätt förvara information om respondenterna så 

att obehöriga inte kan ta del av detta. Nyttjandekravet innebär att forskaren endast använder 

materialet som samlats in från respondenter i det syfte som angetts till respondenterna. Det 

handlar så väl om konfidentialitetskravet som om respondenternas integritet (Kalman & 

Lövgren, 2012).  

Respondenterna tog del av ett informationsblad innan de tog ställning till sitt deltagande i 

studien. Informationsbladet innefattade studiens syfte och ändamål, metod, etiska 

ställningstaganden, vem som är huvudforskningsperson, att de deltar frivilligt och har rätt att 

avbryta sitt deltagande. Som ett komplement till informationsbladet fick respondenterna ta del 

av muntlig information om studien vid intervjun och hade då möjlighet att ställa frågor innan 

de samtyckte till sitt deltagande i studien. Innan intervjuer skett har berörd verksamhetschef 

godkänt att intervjuer ägt rum. 

Etiska dilemman som kan uppstå under studien är att respondenterna riskerar att bli 

identifierade, författaren har arbetat så att personlig information är avidentifierat. I och med 

att studien har skett i en mindre ort finns det en risk att någon kan koppla ihop informationen 

med respektive respondent, detta är något författaren har tagit i beaktande och arbetat för att 

citat och övrig information inte ska kunna kopplas till enskilda respondenter.  

Att samtala om sin psykosociala arbetsmiljö kan vara känsloframkallande och detta är något 

forskaren har tagit i beaktande. Frågorna har ställts på ett sådant sätt att de inte ska vara 

provocerande eller av känslig karaktär.  

Nyttan med studien är att belysa den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom LSS-

verksamhet. Genom att belysa och utöka forskningen kring den psykosociala arbetsmiljön kan 

det leda till att det får en större uppmärksamhet.  

5. Resultat  

Under resultatet enbart vad respondenterna har berättat under intervjuerna. Rubriker är efter 

de kategorier som arbetats fram under analysarbetet vilket även återfinns i intervjuguiden. 

Respondenterna arbetar inom LSS-verksamhet som ligger under socialförvaltningen.  

5.1 Bakgrund 

Som tidigare nämnt har intervjuer skett med fyra enhetschefer inom LSS-verksamhet. Deras 

anställningstid varierade en del från något år till över tio år. Deras utbildningar varierade 

också men alla hade utbildningar som går att koppla till socialt arbete. Alla hade erfarenhet 
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sedan tidigare antingen direkt inom vård och omsorg eller som chefer inom andra 

verksamheter.  

5.2 Chefsrollen 

Som enhetschef består arbetsuppgifterna av att leda och fördela arbetet samtidigt som de har 

administrativa arbetsuppgifter, ansvar över ekonomi och personal samt att ha brukarfokus. 

Det är en stor arbetsbelastning för enhetscheferna och de flesta upplever att det har ökat 

genom åren. En stor arbetsbörda är att det administrativa har ökat vilket leder till att det är 

svårare att hinna vara ute i verksamheterna och vara en verksamhetsnära chef vilket 

verksamheten kräver. Respondenterna tar upp att det finns en efterfrågan från medarbetarna 

om att deras chefer ska vara mer ute i verksamheterna men detta är något respondenterna 

upplever är tråkigt att de inte kan motsvara. En utmaning med att vara enhetschef är att få 

medarbetarna att känna förtroende och tillit gentemot enhetscheferna särskilt för de som är 

mindre ute i verksamheterna.  

”Det jag kan tycka vara utmanande att få det här förtroendet gentemot varandra och 

överhuvudtaget chefskapet att få det att fungera på ett bra sätt. Och att de kan känna att de 

kan vända sig till mig och den här kontakten, för det är mycket över telefon.” 

Rollen som mellanchef innebär även att förmedla information och synpunkter uppifrån ner 

och nerifrån upp. Det kan vara svårt att förklara och stå bakom beslut som fattats när det inte 

framkommit någon förklaring eller bakgrund till beslutet. Det är en position där man 

representerar både förvaltningen och organisationen samt medarbetarna, brukarna och 

verksamheterna, vilket kan vara svårt och ibland slits enhetscheferna emellan.  

Organisationen ställer högre krav på professionalism och kvalitet. Detta är något som är svårt 

att uppnå eftersom att allt ska vara evidensbaserat och tiden räcker inte till med de ökande 

arbetsuppgifterna. Beroende på vilka verksamheter respondenterna har spelar en roll i hur 

mycket de hinner sätta sig in i ny forskning och litteratur på området.  

Alla respondenter var överrens om att de vet om vilket ansvar de har. Enhetschefernas 

ansvarsområde är de verksamheter som de är enhetschef för. Det är ganska delade meningar 

om vad som ligger på deras ansvar när det kommer till brukarna. Det finns de som upplever 

att tiden inte räcker till för att handleda medarbetarna gällande enskilda brukare. Bland 

respondenterna finns åsikter om att en stor del i deras arbete är att kunna handleda medan 

andra åsikter är att de inte har den kunskapen och tiden till att sätta sig in i varje enskild 

brukares funktionsnedsättningar vilket gör det svårt att handleda i svårare situationer. En 

möjlighet som respondenterna såg var att ha en anställd som har expertis inom området. 

Denna person skulle då ha i arbetsuppgift att handleda medarbetarna gällande brukarna medan 

enhetschefernas arbetsuppgift är att ha ansvar över medarbetarna och utveckla 

verksamheterna och medarbetarna tillsammans med dem. Det är ett ganska fritt arbete så väl 

som att kunna planera själv sin dag, vecka, månad och år, vilket upplevs positivt bland 

enhetscheferna.  
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Befogenheterna är mer otydliga, vart gränserna går för deras handlingsfrihet kan vara svårt att 

veta i vissa situationer. Det saknas tydliga riktlinjer och rutiner om vad som ingår i deras 

befogenheter och vart gränserna går. Citatet nedan visar på konsekvenser av att inte veta vart 

ansvaret slutar.  

”Jag kanske tar mer kontakt med min chef för att jag inte har det klart att här slutar ansvaret, 

finns ingen mall att följa”  

5.3 Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljön upplevs olika bland respondenterna, men största delen anser att den är bra men 

att det finns saker som kan förbättras. Nedan visar ett citat på hur en respondent förklarade sin 

psykosociala arbetsmiljö.  

”Den psykosociala arbetsmiljön här tycker jag är bra med tanke på omständigheterna.” 

Det är mycket som har blivit bättre och förhoppningsvis fortsätter det att bli bättre. Medan 

majoriteten av respondenterna upplevde den som bra återfanns även de som ansåg att deras 

psykosociala arbetsmiljö inte var bra, trots flera åtgärder ansåg de att den psykosociala 

arbetsmiljön hade blivit sämre under den senaste tiden. Respondenterna upplever att de kan 

påverka sin arbetssituation till viss del och att de blir hörda, detta gäller i deras 

verksamhetsgrupp dock inte i förvaltningen. Att påverka sin egen arbetsmiljö kan vara svårt, 

men respondenterna betonar vikten av att själva arbeta för att förbättra den och inte förvänta 

sig att någon annan ska göra det. Det har gjorts några insatser för att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön för enhetscheferna inom LSS-verksamhet, de har bland annat 

utökat med en tjänst och en person som arbetar en dag i veckan med administrativa 

arbetsuppgifter för att underlätta.  

Anledningar till varför den psykosociala arbetsmiljön ser ut som den gör tror respondenterna 

bland annat beror på den höga arbetsbelastningen i samband med de utökade kraven. Det 

gäller att lära sig att kunna prioritera vilka arbetsuppgifter som är viktigaste i nuet och kunna 

prioritera vad som kan vänta. Genom att det är mycket som är otydligt kan det skapa en 

osäkerhet speciellt för de som är nya men även för de som är vana vid att prioritera kan detta 

vara ett problem. Samtliga respondenter ansåg att mycket av tiden går åt till att leta 

information om hur saker och ting ska vara, hur det ska göras eller vad som gäller då det är 

mycket som är oklart och saknar tydliga strukturer och rutiner.  

”En väldigt svår position för man slits emellan och nu är det så tyvärr att kommunen är rörig. 

Och det är hemskt tråkigt för de nya. Jag får leta saker mycket och som ny är det svårare.” 

Av intervjuerna framgår det att det har blivit en högre arbetsbelastning de senare åren, 

samtidigt som de upplever att de inte får mer stöd. Ansvarsområdena har gjorts om och 

majoriteten har fått mindre ansvarsområden medan det finns de som har ett större 

ansvarsområde. Det är en relativt hög stressnivå på arbetet vilket är något som är svårt att 

komma ifrån. Stressen beror på den höga arbetsbelastningen, de högre kraven samt 

ostrukturerat och otydlighet i arbetet. Lite stress kan vara positivt men när den blir för hög och 

under en längre period blir det till en negativ stress. Flera respondenter har svårt att koppla 
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bort arbetet när de inte är på arbetsplatsen. Att inte kunna koppla bort arbetet präglar deras 

fritid i form av att det är svårt att hitta ny energi och vila upp sig vilket kan leda till 

utmattning.  Citatet nedan visar på hur arbetet präglar deras fritid.  

”Jag brukar börja fundera på morgonen vad jag ska göra när jag kommer till arbetet, som att 

jag förbereder mig. Veckorna går fort och det är nog för att man har saker att göra hela 

tiden. På kvällarna kan det vara så att man kommer på något man glömt att göra och då blir 

man klarvaken.” 

5.4 Faktorer 

I samtliga intervjuer framkom det att kommunikation och samspel är det viktigaste i en bra 

psykosocial arbetsmiljö. Samspel och kommunikation gäller inte enbart kollegor utan även 

chef, medarbetare, brukare och interna aktörer. Alla enhetschefer belyste att deras 

arbetskollegor var en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön. De upplever att de kan 

uttrycka sig fritt och ha en öppen dialog mellan arbetskollegorna. Genom att ha en bra 

kommunikation och ett bra samarbete kommer man långt. Det är viktigt att känna att man kan 

vända sig till sina kollegor och få stöd och råd från dem. Kollegorna är en stor anledning till 

varför de trivs på arbetet och kan stå ut med negativa faktorer som finns i arbetsmiljön.  

”Man har rätt att vara frispråkig, men jag är inte så säker på att vi är lyhörda för vad som 

sägs alltid. Men det är ju alltid skönt att känna att det är okej att säga och tycka saker. Man 

har rätt att säga men jag tror att, det är ju i vår verksamhetsgrupp men så är det inte i 

förvaltningen i det stora hela.” 

En bra relation till medarbetarna och sin chef är även en viktig faktor som respondenterna 

belyser. Att inte ha en kontakt med medarbetarna skulle göra arbetet svårt och det skulle 

påverka den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt. Det dagliga arbetet innebär 

kontinuerlig kommunikation med medarbetarna. Många arbetsuppgifter för enhetschefer rör 

medarbetarna, det är både administrativa arbetsuppgifter såsom bemanningsfrågor, 

personalfrågor, men även handledning och utvecklingsarbete. Respondenterna poängterar 

vikten av hur viktigt det är att ha ett gott samarbete. Om samarbetet inte hade fungerat hade 

det påverkat deras jobb och den psykosociala arbetsmiljön negativt. När de får lite extra 

uppskattning från medarbetarna poängterar de hur glada och nöjda de känner sig med deras 

arbete. Eller när de arbetat tillsammans med medarbetare länge med en uppgift eller ett 

problem och de lyckats, då känner de glädje över att ha lyckats tillsammans med 

medarbetarna.  

Respondenterna upplever att de har en bra kontakt med sin chef. De känner förtroende och 

tillit till chefen. Att ha en chef som lyssnar och stöttar är en viktig faktor i den psykosociala 

arbetsmiljön. Verksamhetschefen försöker få in idéer och synpunkter från enhetscheferna 

vilket gör att de känner att de har en möjlighet att vara med och påverka. Att ha en chef som 

stöttar och lyssnar påverkar dem positivt genom att de känner trivsel och meningsfullhet i 

arbetet. Respondenterna upplevde att de kunde vända sig till sin chef för att diskutera och 

rådfråga. Genom att ha en öppen dialog med sin chef ökar möjligheterna till ett gott samarbete 

och tillit. 
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”Mycket handlar ju alltså om att diskutera, rådfråga och hur jag ska tänka. Men sen kanske 

jag fortfarande har ansvaret och får ta beslutet. Men hon kan vara mig behjälplig att tänka 

hur jag ska agera kanske lite grann ge tips.” 

Förutom kommunikationen och samspelet med kollegor, verksamhetschefen och 

medarbetarna belystes även kontakten med interna aktörer. Stöd och hjälp ska vara tillgänglig 

när det behövs. Däremot kan det ibland vara lite otydligt vems ansvar arbetsuppgifterna är, 

det kan bli att de tror att någon annan ska göra något. Respondenterna ser det som en följd av 

en ostrukturerad förvaltning, genom att strukturera upp och förtydliga ansvaret och 

befogenheter skulle det kunna bli mer effektivt. De belyste även vikten av att kunna ha en 

öppen dialog för att arbetet ska flyta på så smidigt och effektivt som möjligt. Dock kan det 

ibland bli tvärtom vilket är något de får arbeta med.  

En stor negativ faktor som flertalet respondenter pratade om var inställningen som de 

upplever finns i förvaltningen och kommunen. De upplever att LSS-verksamhet är en 

verksamhet som inte hörs eller syns och glöms bort. De upplever att verksamheten inte tas på 

allvar och lätt hamnar i skuggan av andra verksamheter. Detta kan leda till en osäkerhet och 

en försämrad psykosocial arbetsmiljö genom att uppleva att de inte är lika viktiga som andra 

verksamheter. Genom att de upplever att LSS-verksamheten inte lyfts fram i 

socialförvaltningen och inte prioriteras medför det att de känner att de lämnas för att klara sig 

själva. En faktor i en bra psykosocial arbetsmiljö är att känna sig behövd och meningsfull på 

arbetet. Citatet nämner hur en respondents upplevelse av hur andra verksamheter ser på LSS-

verksamheten.  

”Vi är en verksamhet som inte syns och hörs så mycket, och det ska vår chef vara stolt över 

för syns och hörs vi inte så har det inte hänt några allvarliga saker. Men det blir att vi inte 

syns i hela kommunen och kommer sist och det tror jag är därför som vi sitter i dem lokalerna 

vi har.” 

Förvaltningen uppfattas av respondenterna som ostrukturerad och otydlig i många fall, bland 

annat gäller det olika rutiner och riktlinjer. De beskriver det som att de ibland får chansa hur 

de ska göra eller leta information eller andra personer som kan veta vilket upptar en stor del 

av deras arbetstid. Transparens och insyn saknas i stor utsträckning vilket märks tydligt när 

det tas olika beslut. Besluten kan ibland uppfattas som att de fattas på fel nivå. Politiker och 

socialchef beslutar i vissa frågor där de inte har kunskapen och kan se konsekvenserna av 

besluten. Respondenterna ansåg att genom att låta en konsekvensanalys göras längre ner i 

organisationen skulle en del beslut kunna bli mer genomtänka och konsekvenserna mer 

övervägda. Många beslut saknar förklaring vilket gör det svårare för enhetscheferna att stödja 

besluten och förklara för medarbetarna.  

Konsekvenser av den psykosociala arbetsmiljön är en hög stressnivå generellt bland 

enhetscheferna inom LSS-verksamhet. Den höga stressnivån medför konsekvenser i form av 

att de tar med arbetet hem. Att inte kunna släppa arbetet efter arbetsdagen medför i sig 

konsekvenser som att sömnen påverkas. De har svårt att somna på kvällarna och vaknar under 

nätterna. En annan konsekvens av den höga stressnivån är utmattning, dock är detta inget de 
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ansåg sig befinna sig i, men risken finns att hamna där. Trots den höga stressnivån påverkas 

inte alla negativt utan mer individuellt.  

”Det har blivit sämre, det har det. Jag nog blivit mer medveten om att, är det så här det ska 

vara? Jag tänker alltid på jobb, väldigt ofta även hemma.” 

5.5 Förändring 

Det finns alltid områden där det går att förbättra och en aspekt är att förvaltningen skulle bli 

mer transparent och ökad insyn. Idag undanhålls mycket och alla gör sitt utan att veta vad som 

händer i andra verksamheter. Att öka transparensen och insynen skulle kunna leda till ökat 

förtroende och tillit inom förvaltningen, vilket även skulle kunna öka viljan till att förändra 

och arbeta mer för att kunna bidra till en utvecklande förvaltning. Att förtydliga strukturer, 

ansvar och befogenheter är en annan del som enhetscheferna nämnde. Nu upplevs 

förvaltningen ostrukturerad och otydlig. Mycket är tveksamt och enhetscheferna får själva 

tolka och ibland ta chansningar i hur saker och ting ska göras eller vad som gäller.   

”Vi chansar och oftast så går det vägen och det gör ju också att när man jobbat längre så tar 

man en chansning. Jag tycker inte att man ska behöva göra så men ibland är man tvungen. 

Det ska vara klara och tydliga besked man ska jobba utifrån och kommunen är inte så tydlig. 

Jag hoppas att det blir bättre. Det skulle nog minska stressen för många enhetschefer om det 

skulle bara mer tydligt och transparent.” 

Däremot kan det ibland vara lite otydligt vems ansvar arbetsuppgifterna är. Det kan bli att 

man tror att den andra ska göra något. Det är något som är följden av en ostrukturerad 

förvaltning och genom att strukturera upp arbetet, förtydliga ansvaret och vilka befogenheter 

enhetscheferna har skulle det kunna bli mer effektivt. Det skulle innebära att enskilda vet 

vilka arbetsuppgifter som ligger på det ansvarsområdet, vilket leder till mindre dubbelarbete 

och det skulle även bli mindre risk att saker glöms eller missas.  

”Det är också det att de fungerar med en bra dialog med min chef och kollegor utan även alla 

runt, det är kompetensförsörjningsenheten, det är personalkontoret och ibland går man om 

varandra, ibland tror man att den ska göra det men det är personalkontorets ansvar, den 

säger det den säger det… Att förbättra det lite så det blir mer effektivt. Att det blir tydligare 

vems ansvar det är.” 

I den bästa av världar hade de administrativa uppgifterna minskat, dock är det svårt då det 

måste göras och det är enhetschefernas ansvar. Eftersom att de administrativa 

arbetsuppgifterna ökat blir effekten att det är svårare att hinna med handledning för 

personalen vilka de flesta anser vara synd. Det finns ingen klar bild av hur åtgärder för detta 

skulle vara. Dock anser flertalet att deras professionella roll är att handleda och vara en ledare 

för medarbetarna vilket de inte hinner med lika mycket som önskat.  

Önskemål från enhetschefer är även utbildning och möjlighet till att få tid till att läsa ny 

forskning och litteratur på området. På grund av de ökade arbetsuppgifterna, ökat krav på 

professionalism och för en del större ansvarsområden blir det inte så mycket tid över till att 

läsa på och hänga med i utvecklingen som finns på området.  
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6. Analys  

Enhetscheferna i det stora hela tyckte att deras arbetsmiljö fungerade och var bra med de 

förutsättningarna som fanns. Det som framstod tydligt är hur viktigt samspelet är med 

kollegorna, utan ett bra samspel med dem hade deras psykosociala arbetsmiljö varit mycket 

sämre än vad den är. Respondenterna menade på att utan ett bra samspel och kollegialt stöd 

hade de inte mått bra på arbetsplatsen. Hur viktigt det är med en öppen dialog med kollegor 

för att klara av att hantera de krav som ställs styrks av både teorin om KASAM (Andersson & 

Kauppi, 2004) och teorin om krav/kontroll modellen (Weman- Josefsson & Berggren, 2013). 

KASAM poängterar även att det är viktigt att känna ett sammanhang medan krav/kontroll 

modellen påpekar att det sociala stödet är viktig del för att hantera stress på arbetet (Weman- 

Josefsson & Berggren, 2013). Respondenterna belyste vikten av att känna samhörighet 

framför stressnivån. Utan samspel och goda relationer på arbetet spelar det inte så stor roll hur 

stressnivån ser ut.  

Teorin om positiv organisationspsykologi stämmer överrens med det som framkom från 

respondenterna om hur viktigt det är med ett gott ledarskap för att utvecklas 

(Arbetsmiljöverket, 2012B). Respondenternas upplevelse av sin chef är att hon försöker ta 

tillvara på deras synpunkter och idéer vilket de uppfattar som positivt i sin psykosociala 

arbetsmiljö.  

Samtliga respondenter tog upp hur de upplever förvaltningen som otydlig med saknad av 

transparens och insyn. Teorin om KASAM belyser vikten av hur viktigt det är med en 

organisation som har en öppen kommunikation och samarbetar internt (Andersson & Kauppi, 

2004; Bergman, 2009). KASAM menar även att individen behöver resurser och 

förutsättningar för att klara av de krav som ställs (Bergman, 2009). Detta är något som 

respondenterna del vis visar på motsatsen, de upplever att de klarar de krav som ställs trots att 

de saknar resurser såsom tydliga riktlinjer och rutiner för hur de ska agera i de olika 

situationerna de ställs inför. Däremot ansåg de att de hade verktyg och mandat till att ta beslut 

och hitta egna lösningar där det inte fanns givna rutiner. Däremot anser respondenterna att de 

har ett visst handlingsutrymme vilket menas med att de har inflytande och själva kan påverka 

sina dagar. Detta stämmer även överrens med Weman- Josefsson och Berggren (2013) menar 

att krav/kontroll modellen handlar om, att kunna balansera handlingsutrymme och inflytande. 

Teorin tar även upp om möjligheten att kunna påverka arbetstempot och arbetsuppgifterna i 

kombination till med tillräckligt höga krav så att inte stressnivån blir ohälsosam.  

Enligt krav/kontroll modellen handlar det inte enbart om hur den psykiska arbetsbelastningen 

ser ut, det handlar om hur varje individ har verktyg till att kunna hantera och bemöta 

arbetskraven (Bergman, 2009). Detta är något respondenterna själva ansåg stämma. Genom 

att själva arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. De menar även att det handlar 

om att lära sig kunna släppa arbetet när de kommer hem dock är det svårt för vissa. Då kan 

det krävas stöd och hjälp för att kunna hantera detta vilket annars leder till negativa faktorer i 

form av psykiska påfrestningar och hög stressnivån.  



 

  

23 

 

En av respondenterna nämnde hur de arbetar med kommunens och organisationens 

värdegrund, hur de tillsammans arbetar utifrån värdegrunden för att utvecklas och ha ett bra 

samarbete. Detta är något som stämmer överrens med teorin om positiv 

organisationspsykologi. Genom att arbeta mot organisationens värdegrund arbetar man mot 

samma mål och stärker organisationen (Arbetsmiljöverket, 2012B).  

7. Avslutande diskussion  

Utfallet i studien resulterade i att den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom LSS-

verksamhet ser ut olika för enskilda enhetschefer. Vad som är den största bakomliggande 

orsaken till varför några enhetschefer upplever den psykosociala arbetsmiljön dålig är svårt att 

avgöra. Det är flera olika faktorer som påverkar och tillsammans bidrar till en försämrad 

psykosocial arbetsmiljö. Enligt Håkansson (2005) handlar psykosocial arbetsmiljö om hur 

olika faktorer på arbetsplatsen påverkar den psykiska hälsan hos individerna. Respondenterna 

upplevde olika kring samma problem, tillexempel hur de påverkas av den höga stressnivån. 

Det kan vara svårt att dra en kant för hur mycket olika faktorer på arbetsplatsen påverkar 

arbetstagarna då alla upplever olika. Som Lennéer Axelson & Thylefors (2005) beskriver det 

så påverkas enskilda individer olika utifrån att de har olika förmågor och förutsättningar för 

att hantera situationerna på arbetsplatsen. Anledningen till hur det ser ut kan bero på vilka 

ansvarsområden de enskilda har. Oavsett om de har ett mindre eller större ansvarsområde än 

tidigare är det inte den avgörande faktorn. Även om detta kan vara en del i hur den 

psykosociala arbetsmiljön ser ut är det fler faktorer som spelar roll. Varje individ påverkas 

olika och att ha ett större ansvarsområde är inte den största bidragande faktorn. Det är 

visserligen mer administrativt arbete för de som har ett större ansvarsområde i och med fler 

medarbetare och fler brukare. Tror dock att varje verksamhet är den större betydande faktorn. 

Beroende på hur verksamheterna fungerar kan det gå bra med ett större ansvarsområde. Är det 

däremot verksamheter som har fler problem och kräver ett större engagemang och tid av 

enhetscheferna så tar det stor kraft och tid vilket leder till att enhetscheferna har mer att göra 

än de som har verksamheter som fungerar bättre, som då istället kan fokusera på utveckling 

och det dagliga arbetet.  

Finne, Christensen & Knardahl (2014) menar på att ostridiga krav i samband med individens 

behov ökar risken för psykisk ohälsa på arbetet. Utifrån respondenternas svar och berättande 

under intervjuerna går det att tyda olikheten som finns på arbetsplatsen, varje respondent 

tänker olika kring frågor och situationer som uppstår på arbetsplatsen. Det går även att 

urskilja att behoven är olika. En respondent ansåg det mer självklart att handleda 

medarbetarna kring brukarfrågor medan en annan respondent ansåg att enhetschefens arbete 

ska handla främst om frågor kring medarbetarna. De slutsatser som går att dra är att det 

behövs arbetas med dessa frågor, vad ska ingå i enhetschefernas arbetsuppgifter? Hur ska de 

bemöta olika situationer och problem som kan uppstå kring brukarna?  

Skulle förvaltningen arbeta mer mot att få en mer strukturerad och delaktig förvaltning, skulle 

det kunna leda till att enhetscheferna känner sig mer delaktiga kring beslut som fattas. De 

besitter en position som har kunskap och medvetenhet om verksamheterna. Följden av att få 

med fler professioner i beslutsfattningen skulle kunna leda till att vissa beslut fattas 
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annorlunda eller att konsekvenserna av beslut inte blir lika stora. Det beror självfallet på vilka 

beslut det gäller då det ibland kan krävs snabba beslut. Men genom att gå längre ner i 

organisationen till de som har insyn i verksamheterna kan effektiviteten öka genom att beslut 

inte fattas för fort och på lång sikt blir det mer ekonomiskt. Detta baseras på hur 

respondenterna berättat om hur beslut fattats och om hur konsekvenserna av detta blivit så 

stora att de ändrat besluten igen eller till och med ändrat tillbaka. Weman- Josefsson & 

Berggren (2013) menar även de att arbetstagarna utvecklar sina förmågor och 

handlingsutrymme om det finns förutsättningar för delaktighet i beslutsprocesser.  

En tanke är att arbeta fram och förtydliga vad som ingår i enhetschefsrollen. Är det att vara en 

chef och arbeta mestadels med personalfrågor eller ska deras roll vara en ledare som ska leda 

och ha stort brukarfokus. Att arbeta med dessa frågor skulle göra att deras chefsroll mer tydlig 

samt vad som förväntas av enhetscheferna. Om de ska agera som chef behövs det någon som 

har fördjupad kunskap inom området funktionsnedsättningar och ledarskap för att kunna leda 

medarbetarna i frågor som rör brukarna. Ska enhetschefernas roll vara främst ledare behöver 

de mer resurser för att kunna utföra detta. Detta skulle kunna vara att minska administrativa 

arbetsuppgifter, få mer utbildning samt att arbeta fram rutiner för att skapa tid och utrymme 

för detta.  

Genom att få verktyg för att kunna minska stressnivån eller koppla bort arbetet skulle kunna 

medföra att den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Handledning, utbildning, rutinöversyn, 

strukturer samt arbetsbördan skulle kunna vara delar som skulle kunna påverka den 

psykosociala arbetsmiljön på ett positivt sätt. Det är dock inget som går snabbt utan det kräver 

tid och arbete. Att arbeta för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö är viktigt men det tar 

tid, engagemang och resurser. Kortsiktigt kan det vara kostsamt då det krävs resurser för att 

uppnå detta. Dock kan det bli mer ekonomiskt i längden då det skulle innebära att 

arbetstagarna mår bra på arbetet vilket leder till mindre sjukskrivningar, arbetstagarnas trivsel 

ökar och personalomsättningen minskar.  

I den kommun som studien är gjord i får man en inblick i vilka åtgärder som vidtagits för att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön för enhetscheferna inom LSS-verksamhet, bland 

annat har fler enhetschefer anställts vilket minskar arbetsmängden för de övriga. 

Enhetscheferna arbetar med att förbättra kommunikationen inom enhetschefsgruppen och 

anser att det har börjat förändras till det bättre. Trots att enhetscheferna upplever att de är en 

verksamhet som glöms bort i förvaltningen och i den kommunala organisationen upplevs det 

som att deras psykosociala arbetsmiljö har uppmärksammats och försök till förbättringar görs. 

7.1 Metodologiska reflektioner 

Valet av undersökningsinstrument har granskats och reflekterats kring. I och med att studiens 

syfte och frågeställningar var riktade mot hur enhetscheferna upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö ansågs intervjuer som den mest lämpliga undersökningsinstrumentet. Fördelen 

med intervjuer är att kunna komma djupare in i ämnet än vad som exempelvis är möjligt vid 

enkäter. Hade enkäter används istället hade det däremot gått att få en bättre överblick på hur 

det ser ut i kommunen där studien genomfördes. Med enkäter hade det även gått att nå alla 

enhetschefer och med det få en överblick. Med intervjuer på fyra respondenter skapades det 
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en bild av hur det kan se ut. Det som studien kommit fram till behöver inte ha blivit 

annorlunda om enkäter används istället. De respondenter som deltagit i studien har haft olika 

syn och uppfattningar om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut. Med detta går det att 

konstatera att respondenterna har visat på både fördelar och nackdelar med den psykosociala 

arbetsmiljön och inte enbart det ena eller det andra. Genom respondenter som representerat 

både de som är nöjda och de som är mindre nöjda med sin psykosociala arbetsmiljö ökar 

trovärdigheten att resultatet har blivit representerat utifrån hur det kan vara. Hade någon 

enhetschef valt att inte delta i studien och någon annan hade valts istället hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut. Det hade då kunnat bli mer vinklat från ena hållet och då hade det 

kanske sett ut som att alla mer eller mindre anser samma, vilket inte är verkligheten. Detta 

baseras på att frågorna i intervjuguiden ställts på ett sätt för att se hur enskilda enhetschefer 

inom LSS-verksamhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Hade frågorna ställts mer 

övergripande och fokuserat på hur de upplever att den psykosociala arbetsmiljön ser ut för 

samtliga enhetschefer hade resultatet kanske inte blivit påverkats i så stor utsträckning av 

eventuella bortfall.  

I och med att författaren känner de flesta enhetschefer inom LSS-verksamhet sedan tidigare så 

kan detta ha påverkat studiens utfall. För att motverka att det skulle påverka studien användes 

ett slumpmässigt urval för att inte författaren till studien själv skulle välja ut vilka 

enhetschefer som skulle intervjuas. Hade ett bekvämlighetsurval använts hade författarens 

egna åsikter och förväntningar spelat en stor roll i vilka som skulle medverka i studien. 

Författaren har även arbetet vidare för att detta inte ska påverka studien genom att frågor 

ställdes på ett sådant sätt att respondenterna skulle känna sig bekväma. Under studiens gång 

har det även arbetats med tydlighet om anonymiteten och hur det fungerar för att 

respondenterna inte ska behöva vara oroliga över att bli igenkända. Detta har varit en viktig 

punkt i denna studie då studiens syfte och frågeställningar baserats på upplevelser. 

Uppfattningen är att de respondenter som deltagit har varit ärliga och uppriktiga. Detta 

baseras på hur de har kunnat berätta om både positiva och negativa faktorer i deras 

psykosociala arbetsmiljö. För att respondenterna skulle känna sig trygga med att delta i 

studien har författaren försäkrat sig om att de har varit medvetna om hur studiens förfarande 

ser ut, deras frivillighet till att delta och hur jag arbetat för hur anonymiteten ska hållas.   

Hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut för enhetschefer inom LSS-verksamhet verkar bero 

på vilka som intervjuas. I och med att denna studie är gjord i en mindre stad med endast fyra 

respondenter hade resultatet kanske visat annat om den gjordes i en annan stad eller med fler 

respondenter. I och med detta visar denna studie hur den psykosociala arbetsmiljön kan se ut 

för enhetschefer inom LSS-verksamhet, studien går inte att generalisera vilket baseras på hur 

stort urvalet är och att det endast är en kommun med i studien. För att skapa en vidare bild av 

hur det ser ut för enhetscheferna inom LSS-verksamhet i Sverige så rekommenderas det att 

göra en större undersökning baserat på fler orter och fler respondenter.    
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Informationsbrev 

Jag heter Cecilia Lundgren och läser sista året på socionomprogrammet vid Umeå universitet. 

Jag skriver en examensuppsats om den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom LSS-

verksamhet och kommer i samband med det att genomföra intervjuer med fyra enhetschefer.  

Syftet med studien är att undersöka, förstå och beskriva enhetschefers upplevelse av deras 

psykosociala arbetsmiljö samt faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

Ambitionen är att ge en ökad kunskap om hur det är att vara enhetschef utifrån ett 

psykosocialt arbetsmiljö perspektiv.  

Jag vill genom detta brev komma i kontakt med enhetschefer som kan tänka sig delta i en 

intervju.  

Etiska ställningstaganden och ramar för intervjun: 

Intervjun beräknas ta ca 1 timme och under förutsättning att du gett ditt samtycke kommer 

intervjun att spelas in. Syftet med att spela in intervjun är att kunna transkribera intervjun för 

att minska risken att missa något eller att det blir feltolkningar. Ingen obehörig kommer att få 

ta del av dina svar. Det är bara jag som kommer att ta del av de bandade inspelningarna och 

de kommer att förstöras efter min examination.  

Under transkriberingen kommer jag att avidentifiera materialet, allt som gör att det är möjligt 

att identifiera dig kommer att ändras eller uteslutas. I studien kommer det inte framgå i vilken 

kommun intervjuerna har skett. För den som önskar finns det möjlighet att ta del av 

transkriberingen och kommentera den. Deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande eller avstå från att svara på frågor som du inte vill eller 

kan svara på.  

När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

Min önskan är att du kommer att svara på frågorna jag kommer ställa utifrån att du är chef 

inom LSS-verksamhet. Jag intresserar mig inte av vad som är rätt eller fel, utan har som mål 

att få ta del utav dina upplevelser och tankar kring mitt ämne.  

Tack för visat intresse! 

Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare.  

Cecilia Lundgren, socionomstuderande  Tommy Andersson, handledare 

Tel. nr: xxx-xxxxxxx  Tel. nr: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxx  
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vad har du arbetat med tidigare? (Varit chef någon annanstans tidigare?)  

Chefsrollen 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser du på din position som mellanchef? Chef/organisation/medarbetare 

- Hur upplever du att det är att vara enhetschef inom LSS-verksamheten? 

- Vet du vilka befogenheter och vilket ansvar du har?  

- Är det något du upplever som svårt/utmanande med att vara chef i den verksamhet 

som du är chef i? 

Psykosociala arbetsmiljön 

- Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 

- Hur upplever du att den psykosociala arbetsmiljön är på denna arbetsplats?  

- Hur påverkar detta dig? Fysiskt/psykisk/mentalt 

- Hur känner du vanligtvis när du ska till ditt arbete?  

Faktorer 

- Vilka faktorer anser du spelar en roll i hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut? 

- Vilka faktorer upplever du som negativa/positiva? 

- Vad får dig att må bra/mindre bra på arbetet? 

- Vad anser du är viktigt för dig för din trivsel på din arbetsplats? 

- Hur upplever du stämningen bland arbetskollegorna? Upplever du trivsel och 

gemenskap med dina arbetskamrater? 

- Känner du att du kan vara med och påverka din arbetssituation och din arbetsmiljö? 

- Hur kan man skapa en bra psykosocial arbetsmiljö kort/långsiktigt? 

- Skulle du vilja förändra något på din arbetsplats för att förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön? Vad?  

Avslutning  

- Är det något annat du skulle vilja ta upp? Något du tycker borde belysas?  

 

Tack för din medverkan! 


