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Sammanfattning 

I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 

och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, 

detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor.   

Syftet med undersökningen var att beskriva enhetschefers erfarenheter av vilka 

faktorer som kan bidra till att förebygga eller förkorta en sjukskrivning hos baspersonal 

inom socialtjänsten relaterad till psykisk ohälsa. En kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Den empiriska datan analyserades med tematisk analys, kopplades 

till tidigare forskning och till de teoretiska perspektiven genus och KASAM. 

Socionomer besitter ofta ledande roller inom offentlig sektor. Forskning kring 

faktorer som förebygger psykisk ohälsa samt faktorer som underlättar återgång i arbete ses 

därför som nödvändiga. Våra slutsatser visar betydelsen av ett öppet klimat, delaktighet, 

tidiga insatser, tydligt ledarskap och ett behov av mer utbildning kring psykisk ohälsa. 

 

 

Nyckelord: Rehabilitering, psykosociala faktorer, KASAM (känsla av sammanhang), 

genus, total arbetsbörda.  

  



 

     

 

 

Abstract 

In Sweden, absence from work related to mental health issues rose with 129 % between 

2011 and 2017. Dalarna county reported the highest increase. The majority of absence was 

that of women, specifically women working within the public sector. The aim of the study 

was to describe heads of departments experiences of which factors may prevent or shorten 

absence of work related to mental health issues among personnel within social service. A 

qualitative study with semistructured interviews was completed. The empirical data was 

analysed using a thematic analysis method and then related to pre-existing studies and the 

theoretical perspectives gender and SOC. 

Bachelors of social work often hold leading positions within the public sector. 

Studies concerning factors of importance for preventing mental health issues and factors of 

importance for easing a return to work are viewed as a necessity. The conclusion of our 

study shows the importance of a open work climate, participation, early efforts, distinct 

leadership, and a need of further education concerning mental health. 

 

 

Key words: Rehabilitation, psychosocial factors, SOC (sense of coherence), gender, total 

workload.



                   

 

Förord 

Stort tack till Irving Palm vår handledare som guidat oss genom vårt examensarbete med 

sin erfarenhet och sin kunskap. 

Vidare vill vi rikta ett varmt tack till våra informanter, utan er hade denna studie inte varit 

möjlig att genomföra. Ni har tillsammans inspirerat oss genom ert engagemang.  

Stort tack till våra fina skolkamrater som bidragit med sina synpunkter under opponering. 

Ett stort ödmjukt tack till våra familjer och vänner som fått stå ut med vår frånvaro fysiskt 

som psykiskt under den här intensiva perioden. 

Och sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete med många 

skratt och en del gråt i genomförandet av ett arbete vi är mycket stolta över. 

Titeln på examensarbetet är ett citat vilket återkommer i liknande form som en röd tråd i 

samtliga genomförda intervjuer. Citatet återfinns i bilaga 4. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett pressmeddelande 2017 meddelar Försäkringskassan att psykisk ohälsa utgör cirka 46 

% av alla pågående sjukskrivningar i Sverige vilket är en ökning med 129 % från juni 2011 

till halvårsskiftet 2017 (Försäkringskassan [FK], 2017). I landet har Dalarnas län högst och 

Norrbottens län lägst andel psykiatriska diagnoser. Studien visade att 50 % av kvinnorna 

var sjukskrivna pga. en psykiatrisk diagnos. Framförallt var det anställda inom vård och 

omsorg som var sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser, ofta kvinnor anställda 

inom offentlig sektor (Försäkringskassan [FK], 2017). Den 1 juli 2018 infördes en reglering 

i 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB) med syfte att underlätta återgång i arbete samt 

att stärka individens möjlighet till rehabilitering (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2018). Regleringen innebär att arbetsgivaren har ny skyldighet att upprätta en plan 

för återgång i arbete för arbetstagare som varit frånvarande från arbetet i mer än 30 dagar 

och förväntas vara frånvarande mer än 60 dagar (SKL, 2018). Planen för återgång i arbete 

återfinns under bilaga 5. 

Inom social omsorg och socialt arbete är det enhetschefen som har ansvar över att se 

till att klienter får den insats och omsorg de har rätt till, utöver detta ansvarar chefen även 

för medarbetarnas arbetsmiljö vilket kan stå i direkt motsats till varandra i och med olika 

lagrum som socialtjänstlag och arbetsmiljölag (Jönson & Harnett, 2015). Arbetsmiljöverket 

(AV, 2018) beskriver första linjens chefer som engagerade i sitt arbete och att de har för 

avsikt att få en välfungerande verksamhet för såväl personal som patienter. Cheferna anser 

sig trivas med arbetet och upplever utvecklingen hos medarbetarna som positiv, dock 

upplever de sig arbeta under tidspress, genomför ett stort antal medarbetarsamtal och har en 

stor omsättning av personal vilket genererar i upplevd avsaknad av tid för att utveckla 

verksamheten (AV, 2018). Kommuner och landsting är arbetsgivare som sysselsätter flera 

riskutsatta yrkesgrupper i vård- och omsorgssektorn (AV, 2018). Utmärkande för branschen 

är att den innefattar medarbetare med olika kompetenser och professioner, till exempel 

undersköterskor i vård och hemtjänst, sjuksköterskor och socionomer där merparten av de 

anställda är kvinnor (AV, 2018). Det svenska välfärdssystemet och konstruktionen av den 

offentliga sektorn ses som bidragande faktorer till den omfattande andelen kvinnor som 
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arbetar inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg (Herz & Wallroth, 2012). 

Arbetsuppgifterna karaktäriseras av möten med människor i utsatta situationer samt med 

många olika arbetsmiljörisker som hög arbetsbelastning, otillräckliga stödfunktioner, hot 

och våld samt belastningsergonomi (AV, 2018). Vidman (2012) poängterar att många 

socionomer arbetar på ledande befattningar inom vård och omsorg där ohälsotalen är höga, 

vilket gör att socionomer kritiskt måste reflektera kring frågor som berör de höga 

ohälsotalen och anledningen till dessa.  

Mot ovan beskrivna bakgrund har denna studie relevans för socialt arbete då många 

socionomer har en framtida karriär som enhetschefer inom den offentliga sektorn. Då 

antalet sjukskrivna med psykisk ohälsa ökar och då främst inom kvinnodominerade 

arbetsfält är det viktigt att arbeta med förebyggande faktorer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa enhetschefers erfarenheter av vilka faktorer de ser kan bidra 

till att förebygga eller förkorta en sjukskrivning relaterad till psykisk ohälsa hos 

baspersonal inom socialt arbete. För att nå detta syfte ska nedanstående frågeställningar 

besvaras:  

 

➢ Ser enhetscheferna någonting de kan göra i ett tidigt skede för att förebygga psykisk 

ohälsa? 

➢ Hur ser enhetschefer på sina möjligheter att påverka en snabbare återgång i arbete 

från sjukskrivning?  

➢ Hur påverkar den nya regleringen i Socialförsäkringsbalken enhetschefens arbete 

med psykisk ohälsa? 

➢ Vilka kunskaper och erfarenheter har enhetscheferna av arbetet kring psykisk 

ohälsa? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 
I detta kapitel redogörs de centrala begrepp som behandlas i studien. Begreppen är psykisk 

hälsa, psykisk ohälsa, enhetschef, människobehandlande organisationer, genus och 

kvinnodominerade verksamheter. Framgångsfaktorer i arbetet med psykisk ohälsa är 
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beforskat och presenteras i kapitlet om tidigare forskning. Att framgångsfaktorer inte 

definieras specifikt beror på att vi enbart ser ur enhetschefers perspektiv där det kan finnas 

en distinktion i definitionen beroende av vem som tillfrågas. 

 

Psykisk hälsa 

För att kunna beskriva psykisk ohälsa är en definition av psykisk hälsa viktig som grund. 

Folkhälsomyndigheten utgår från World Health Organization (WHO) definition och 

beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan 

förverkliga de egna möjligheterna, klarar av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt 

och bidra till det samhället hen lever i (WHO, 2014). Psykisk hälsa inbegriper såväl 

individens upplevelse som relationen mellan individen och det sociala sammanhang hen 

lever i (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 

Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver begreppet som övergripande och täckande från 

lättare former av psykiska besvär till psykisk sjukdom som kliniskt definierat 

sjukdomstillstånd. Psykiska besvär beskrivs som det tillstånd då individer visar tecken på 

psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter vilka i 

olika grad påverkar funktionsförmågan beroende på typ och omfattning. Symtomen är 

oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation.  

 

Enhetschef (första linjens chef): Närmsta chefen till den operativa personalen exempelvis 

undersköterskor och biståndshandläggare (AV, 2018).  

 

Människobehandlande organisationer: Välfärdssektorns kärnverksamheter, vård, skola 

och omsorg med uppgift att skydda, bibehålla eller förbättra det personliga välbefinnandet 

bland människor genom att definiera, förändra eller bibehålla deras egenskaper (Johansson, 

Dellgran & Höjer, 2015). De människobehandlande organisationerna kännetecknas av 

sämre arbetshälsa hos medarbetarna samt högre arbetsbelastning (Szücs & Andersson Bäck, 

2015). 
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Genus 

Genus är ett begrepp på latin och betyder sort, släkt, slag och kön (Hirdman, 2003). I 

forskning görs oftast en distinktion mellan begreppet kön och genus, där genus är den 

sociala dimensionen och kön den biologiska dimensionen (Kullberg, 2012). I denna studie 

har vi genusglasögonen på oss där vi tänker oss att den totala arbetsbördan av betalt och 

obetalt arbete kan ta sig i uttryck i det psykosociala arbetet i ett kvinnodominerat arbetsfält.  

 

Kvinnodominerade verksamheter  

Dessa så kallade könade eller “genusmärkta” verksamheter kännetecknas av att de är 

kvinnodominerade sett till arbetskraft och att de ofta leds av kvinnor (Szücs & Andersson 

Bäck, 2015). Szücs och Andersson Bäck (2015) poängterar vidare att de genusmärkta 

verksamheterna har sämre förutsättningar med ett större antal medarbetare i kombination 

med mindre administrativt stöd. 

 

1.4 Disposition 
Studien innehåller sex kapitel där första kapitlet behandlar bakgrunden till studien, det 

andra kapitlet redogör för tidigare forskning och det tredje kapitlet lyfter den teoretiska 

tolkningsram vilken används som verktyg för att analysera resultatet. I kapitel fyra redogörs  

metoden, kapitel fem presenterar resultat och kapitel sex knyter ihop studien med en analys 

och diskussion.  
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2. Tidigare forskning 

Inledningsvis presenteras en överblick av forskningsläget rörande orsaker kopplat till 

forskningsområdet och förekomsten av psykisk ohälsa i Sverige och internationellt med 

fokus på västvärlden. Vidare presenteras forskning som belyser verksamma faktorer i det 

förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa samt i rehabiliteringsprocessen. 

 

2.1 Forskningsläget 
I rapporten Arbetsorsakade besvär 2018:3 av Arbetsmiljöverket presenteras att kvinnor i 

jämförelse med män har en högre andel arbetsrelaterade besvär, var tredje kvinna som 

arbetar upplever besvär kopplade till arbetet, hos män är motsvarande antal var fjärde (AV, 

2018:3). En av tre kvinnor har som följd av sina besvär varit frånvarande från arbetet under 

det senaste året (AV, 2018:3). Med frånvaro räknas sjukskrivning eller annan typ av 

ledighet exempelvis semester som tagits ut med anledning av de arbetsrelaterade besvären 

(AV 2018:3).  Det är inom kvinnodominerade yrken som exempelvis undersköterskor inom 

vård och omsorgssektorn där en betydande del besvär relaterade till arbetet återfinns (AV, 

2018:3). Kvinnor i arbete lider i högre grad av psykosomatiska besvär som exempelvis 

minnesproblematik och oro än vad män gör, andelen sysselsatta i åldrarna 30-49 år var 

överrepresenterade gällande psykosomatiska besvär (AV 2018:3). Bland kvinnor finns det 

ingen betydande skillnad mellan inkomstgrupperna när det kommer till arbetsorsakad 

frånvaro, skillnaden återfinns bland männen där höginkomsttagare har en väsentligt lägre 

frånvaro (AV, 2018:3). Bland de som varit frånvarande från arbetet på grund av 

arbetsrelaterade besvär i mer än fyra veckor skiljer det sig mellan andelen kvinnor 38 % 

och män 27 % (AV, 2018:3). Bland anställda inom vård och omsorg samt sociala tjänster 

hade var tredje anställd arbetsrelaterade besvär, vård och omsorg var en av de näringsgrenar 

som hade störst skillnad i jämförelse mellan kvinnor och män där kvinnor var starkt 

överrepresenterade i arbetsrelaterade besvär (AV, 2018:3). AV (2017:6) poängterar att det 

krävs ett genusperspektiv på arbetsplatser för att framhäva de konstruktioner som driver 

hälsa samt ohälsa. 

  Hälso- och sjukvård karakteriseras som ett känslomässigt krävande arbete i en 

miljö som ofta är skattefinansierad med återhållsamma budgetkrav vilket kan leda till hög 
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arbetsbelastning, bristfällig bemanning och ökad social spänning (Moll, 2014). En 

konsekvens av arbetsrelaterad stress är frånvaro från arbetet, hälso- och sjukvårdspersonal 

har i jämförelse med andra yrkeskategorier mer frekvent och längre frånvaro (Moll, 2014). 

Psykisk ohälsa är en stor bidragande orsak till frånvaro från arbetet (Olsen, 

Øverland, Reme, & Løvvik, 2015). I studien redovisar Olsen et al. (2015) att deltagarna 

tillskrev sin psykiska ohälsa följande arbetsrelaterade faktorer: arbetsstress, ledarskap, 

nedsatt arbetsdeltagande, vantrivsel, konflikt, social arbetsmiljö, arbetssäkerhet, förändring, 

mobbning och fysisk belastning, kvinnliga studiedeltagare tenderade att tillskriva sociala 

faktorer på arbetet till psykisk ohälsa. Att vara i arbete anses vara gynnsamt för den 

psykiska hälsan, studiens resultat tyder på att faktorerna på arbetsplatsen och även minskat 

arbetsdeltagande upplevdes som bidragande orsaker till psykisk ohälsa (Olsen et al., 2015). 

Majoriteten av deltagarna tillskriver deras psykiska ohälsa till faktorer på arbetsplatsen, 

detta är en upplevelse i många europeiska länder och är viktig att beakta då 

orsakssambandet kan leda till negativa känslor mot återgång i arbete då rädsla för återfall 

av psykisk ohälsa finns (Olsen et al., 2015). 

 Schütte, Chastang, Malard, Parent-Thirion, Vermeylen och Niedhammer (2014) 

belyser att nedsatt psykiskt välbefinnande är en av de mest framträdande orsakerna för 

frånvaro från arbetsplatsen, arbetet och arbetsvillkoren ses som centrala faktorer för att 

främja en god mental hälsa bland anställda. Vidare visar studien att förekomsten av psykisk 

ohälsa var högre hos kvinnor än hos män, könsskillnader återfanns inom alla variabler och 

en högre andel kvinnor arbetar inom servicesektorn (Schütte et al., 2014). Till vanliga 

faktorer kopplade till arbetsorsakade problem ej medräknat arbetsolyckor ses otydliga samt 

motstridiga villkor från arbetsgivarens sida, krävande kunder och anhöriga till dessa (AV 

2018:3).  

I studien av Olsen et al. (2015) upplevde många deltagare att deras stress orsakats 

av en dubbel arbetsbörda, att de hade för mycket att göra både på arbetet och hemma, detta 

kan tyda på en oförmåga att kombinera familj och den professionella rollen. I en annan 

studie från 2017 fokuserad på kvinnor anställda inom kvinnodominerade 

människobehandlande organisationer undersöktes variationen i deras totala arbetsbörda, det 

vill säga villkoren för betalt och obetalt arbete relaterat till subjektiva klagomål på hälsa 

och den neuroendokrina stressmarkören kortisol. Detta möjliggjorde studier över potentiellt 

parallella mekanismer relaterade till hälsa i en särskild grupp arbetande kvinnor med hög 
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utbredning av vanliga psykiska och fysiska hälsoproblem som har förknippats med 

sjukskrivning (Blom, Svedberg, Bergström, Mather, & Lindfors, 2017). I undersökningen 

mättes kortisol och hur det betalda och obetalda arbetet påverkade nivåerna för detta. 

Sammantaget tyder resultaten på att det obetalda arbetsfältet verkar viktigare för kortisol än 

det betalda arbetsfältet. Detta betyder att “ta hand om barn och hushållsarbete” ser ut som 

viktiga faktorer att tänka på för stress bland kvinnor. Delvis kan det förklaras av de 

befintliga gränserna mellan det betalda och obetalda arbetet; det vill säga spänningen i det 

obetalda arbetet är svårare att lämna bakom och undvika i jämförelse med det betalda 

arbetet. Dessutom utförs uppgifterna i det obetalda arbetet under tiden för när individerna, 

enligt samhällsnormer, bör återhämta sig från jobbet. Uppfattningen av obetalda 

arbetsuppgifter utgör en extra belastning (Blom et al., 2017).  

En studie gjord 2013 visar att kvinnor som nyligen upplevt negativa livshändelser 

har högre nivåer av psykiska sjukdomar jämfört med kvinnor som inte nyligen varit föremål 

för negativa livshändelser (Hochwälder, 2013). KASAM har i samma studie visat sig ha 

betydande effekt på psykisk ohälsa och stöder därmed Antonovskys huvudhypotes att 

KASAM skyddar mot ohälsa (Hochwälder, 2013). 

 

2.2 Framgångsfaktorer för förebyggande psykosocial arbetsmiljö 
Schütte et al. (2014) poängterar att förebyggande arbete skulle förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön effektivt, en gemensam förebyggande politik skulle kunna tillämpas på 

europeisk nivå då effekterna av psykosociala arbetsfaktorer för välbefinnandet är liknande i 

hela Europa. Sammanfattningsvis behövs en mångsidig strategi med kontextuellt relevanta 

sätt att arbeta kring psykisk ohälsa inom vård och omsorgsarbetet för att kunna ge stöd åt 

medarbetarna och för att förhindra konsekvenserna av psykisk ohälsa (Moll, 2014). 
 

Tillåtande klimat   

Enligt Moll (2014) behövs både topdown och bottomup strategier. Topdown metoder som 

ser till organisationsstrukturer och politik ses som centrala för att bygga en kultur på 

arbetsplatsen kring stöd till psykisk hälsa och säkerhet och bottomup metoder för att forma 

en kultur baserat på medkänsla och ömsesidigt stöd. Moll (2014) belyser hur deltagarna i en 

studie upplevde att istället för att problemen diskuterades direkt så skvallrades det och 
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rykten uppkom kring medarbetare som led av psykisk ohälsa. Ett bättre socialt klimat på 

arbetsplatsen är relaterat till en lägre nivå av rollkonflikter, som i sin tur leder till bättre 

hälsa och mindre sjukfrånvaro (Ljungblad, Granström, Delive & Åkerlind, 2014).  Hög 

uppskattning, arbetsglädje och välbefinnande på arbetet förknippas med ett minskat behov 

för rehabilitering och detta minskar med god arbetsförmåga, god hälsa, psykiskt 

välbefinnande och fysisk kondition (Lamminpaa, Kuoppala, Vaananen-Tomppo, Soc & 

Hinkka, 2012). Arbetsgivare med fokus på medbestämde, feedback och 

kompetensutveckling har ett mer positivt socialt klimat i arbetsgrupperna, bättre hälsa bland 

personalen samt lägre registrerad sjukfrånvaro (Ljungblad et al., 2014).  

 

Öppenhet 
Majoriteten av de deltagande i en studie uppgav att psykisk ohälsa var omgärdat av 

hemlighållande och att det skulle tystas ned samt att merparten av medarbetarna inte 

agerade när någon mådde dåligt psykiskt (Moll, 2014). Moll (2014) belyser att många 

anställda som lider av psykisk ohälsa är utfrysta och inte får det nödvändiga stödet. Om 

problemen inte tas itu med kan de bli större och äventyra hälsan och säkerheten, inte bara 

för den enskilde utan även för dennes medarbetare och klienter (Moll, 2014). Faktorer som 

uppfattas personliga, såsom feedback från chefen och uppskattning på jobbet, kan ha direkt 

påverkan (Lamminpaa et al., 2012). Enhetschefer innehar en bra position för att kunna 

identifiera subtila förändringar hos medarbetare som lider av psykisk ohälsa, många har 

dock inte tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa för att göra det, en utmaning kan även ligga 

i den tidsåtgång som krävs för att identifiera förändring hos kollegor (Moll, 2014). I studien 

framkommer behovet av utbildning inom psykisk ohälsa, att stödja istället för att klandra, 

att våga erbjuda hjälp till den enskilde istället för rädsla för hur denne skulle uppfatta 

erbjudandet (Moll, 2014). 

 

Tydlighet       

En studie belyser att faktorer som oförutsägbarhet, oklara instruktioner och oklara rutiner 

på arbetsplatsen kan leda till sjukdom och frånvaro (Olsen et al., 2015). Tydliga mål var 

förknippat med minskade behov för rehabilitering (Lamminpaa et al., 2012).  
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2.3 Framgångsfaktorer i rehabiliteringsprocessen  
Kännetecken för KASAM-teorin hjälper till att förklara processen för återhämtning för dem 

med psykiska problem. Det finns väsentliga bevis för att känslan av sammanhållning spelar 

en central roll i att hantera stressorer i rehabiliterings-/ återhämtningsprocessen och att den 

bidrar till mental hälsa och psykosocial funktion (Griffiths, 2009). Om 

rehabiliteringstjänster antar ett salutogent tillvägagångssätt och försöker stärka klientens 

känsla av sammanhang kan detta vara fördelaktigt när det gäller individens rehabilitering 

och återhämtning (Griffiths, 2009).  

Tydlighet  
En utmaning ses i samverkan inom organisationer där de olika enheterna inte har en fullgod 

kommunikation och inte arbetar åt samma håll för den enskilde (Moll, 2014). Utvecklingen 

av KASAM uppnås genom att främja utvecklingen av de tre KASAM-komponenterna: 

begriplighet, t.ex. genom att göra relationerna mellan olika delar i livet så strukturerade och 

förutsägbara som möjlig; hanterbarhet, t.ex. genom att ställa tillräckliga krav på personen 

och meningsfullhet, t.ex. genom att ge rätt mängd belöningar och uppmuntran 

(Hochwälder, 2013). Rehabiliteringsinsatser bör ha tydliga rehabiliteringsmål som stärker 

individens känsla av sammanhang (Griffiths, 2009). 

Delaktighet 
Att stödja individers delaktighet samt återhämtning är det övergripande syftet med 

psykiatrisk rehabilitering (Bogarve, 2012). Det är tydligt att individens delaktighet och 

känsla av sammanhang är viktiga faktorer i rehabilitering av psykisk ohälsa (Griffiths, 

2009). Det är troligt att människor i rehabilitering kommer att ha minskad känsla av 

meningsfullhet, delvis på grund av att deras framtid, mål och ambitioner har blivit 

eliminerade över tid, därav finns behov av att rikta in sig på att stärka känslan av 

meningsfullhet genom att exempelvis öka motivationen av att engagera sig i målmedvetna 

aktiviteter (Griffiths, 2009). En starkare känsla av meningsfullhet kan ge en individ driv 

och energi och förstärka tron på att kraven i livet är värda att emotionellt investera och 

engagera sig i (Griffiths, 2009). Det är viktigt att få återupptäcka och rekonstruera en känsla 

av att själv styra sitt liv och vara delaktig i återhämtningsprocessen där slutmålet inte är att 

“komma tillbaks” från ett tillstånd, utan att återhämta sig till ett meningsfullt liv (Griffiths, 

2009). Bogarve och Ershammar (2012) beskriver meningsskapandet som centralt i 
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återhämtningen. Att stärka en individs känsla av sammanhang underlättar och möjliggör 

återhämtning (Griffiths, 2009). 

Tidiga insatser 
Tidiga insatser och stöd kan underlätta återhämtning, mer information krävs kring hur 

arbetet kring underlättande av återhämtning kopplat till vård och omsorg ska genomföras 

(Moll, 2014). Moll (2014) belyser att det ofta går lång tid mellan att symptom uppstår hos 

individen till att denne söker hjälp, tidsaspekten ses som problematisk då problemen kan 

eskalera till rena kriser innan dessa har tagits itu med, exempelvis kan de leda till slitningar 

bland medarbetare, den sjuka kan få sitt rykte förstört och i slutändan äventyra arbetet. 

Tidiga insatser ses som avgörande för att förhindra såväl personliga, sociala samt 

finansiella kostnader för obearbetade psykiska problem på arbetsplatsen (Moll, 2014). Moll 

(2014) poängterar att chefen innehar en viktig roll då denna kan hjälpa den enskilde genom 

exempelvis företagshälsovården eller anpassning av arbetet, ett bristfälligt stöd från chefen 

kan å andra sidan resultera i en långvarig sjukfrånvaro. Vidare upplevde många att de inte 

fick tillgång till stöd i tid, att ha en närvarande chef upplevdes som förebyggande då 

möjligheten att bolla med denna fanns innan problemen eskalerade (Moll, 2014).  

Brouwers, Terluin, Tiemens och Verhaak (2009) poängterar i studien vilken visar 

att enbart 50 % av dem som är frånvarande från arbetet i 6 månader eller mer återvänder i 

arbete, förutom de negativa individuella aspekter som frånvaron för med sig så påverkar 

den även samhällets ekonomi negativt. Kostnaden för sjukfrånvaro hos människor med 

lindrig psykisk ohälsa är betydligt högre än de medicinska kostnaderna, detta beror i 

huvudsak på en lång varaktighet av sjukskrivningar (Brouwers et al., 2009). Vidare 

poängterar Brouwers et al. (2009) att människor med lindrig psykisk ohälsa är frånvarande i 

över 100 dagar innan de helt eller delvis är åter i arbete. Individer som själva förväntade sig 

att vara åter i arbete inom 6 veckor visade sig ha en högre sannolikhet att faktiskt återvända 

till arbete (Brouwers et al., 2009). Av de med arbetsrelaterade besvär som haft minst två 

veckors frånvaro från arbetet hade ca 40 % tillsammans med arbetsgivaren, 

företagshälsovården eller Försäkringskassan genomfört en undersökning av 

rehabiliteringsbehoven, detta för att främja återgång i arbete (AV, 2018:3). Åtgärden som 

främst användes vid arbetsrelaterade besvär var personligt stöd av chefen eller annan resurs 
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som arbetsgivaren valt ut (AV, 2018:3). Moll (2014) presenterar i studiens resultat vikten 

av tidiga och mångsidiga insatser kring psykisk ohälsa hos anställda inom vård och omsorg.  

2.4 Sammanställning av tidigare forskning 
Mot bakgrund av detta kapitel kan ett antal grundläggande riktningar plockas ut inom det 

rådande forskningsområdet. Flertalet studier visar att framför allt kvinnor inom hälso- och 

sjukvård har ökad psykisk ohälsa inte sällan kopplad till den totala arbetsbördan av obetalt 

och betalt arbete. Forskningen antyder att det som upplevs mest stressande kan vara det 

obetalda arbetet dock tillskrivs psykisk ohälsa ofta arbetsrelaterade orsaker. Kompetensen i 

arbetet med psykisk ohälsa upplevs generellt behöva stärkas för att kunna hantera 

situationer på arbetsplatsen i ett tidigt skede, gärna med ett genusperspektiv. Tydlighet och 

tidiga insatser ses som viktiga komponenter för att förebygga och förkorta sjukskrivningar 

relaterade till psykisk ohälsa. Minskat antal sjukskrivningar är en vinst för individen, 

arbetsgivaren och samhällsekonomin. KASAM-teorin kan vara en hjälp till förklaring av 

återhämtningsprocessen och vikten av delaktighet för dem med psykisk ohälsa då känslan 

av sammanhållning spelar en central roll i att hantera stressorer i rehabiliterings- 

/återhämtningsprocessen vilket bidrar till psykisk hälsa och psykosocial funktion. Den 

tidigare forskningen redogör sammantaget för framgångsfaktorer kopplade till arbetet kring 

psykisk ohälsa, vilka kan vara till gagn för tolkningen av studiens kommande resultat.  
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3. Teoretisk tolkningsram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska tolkningsramen vilken används i studien som 

analysverktyg och valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

3.1 Genus 
Connell (2009) beskriver att kvinnligt och manligt varken ska ses som något givet av 

naturen eller ett fenomen påtvingat genom sociala normer eller myndighetstvång. Att vara 

man eller kvinna är inte förutbestämt utan är ett tillstånd under aktiv konstruktion vilket 

görs frivilligt av de flesta (Connell, 2009). Genus är ett område som möter stora fördomar, 

som att kvinnor och män är varandras motpoler, att män är naturligt våldsamma, att kvinnor 

är mindre smarta än män och att genusmönster är orubbliga (Connell, 2009). Det är svårt att 

helt bryta de genusmönster en vuxit upp med, men genusordningen förändras och möjliggör 

nya vägar och levnadsbanor (Connell, 2009). Med teorin om könsroller som referensram 

förklaras hur genus skapas från födseln genom att flickor får rosa och pojkar får blått och 

olika förväntningar att leva upp till utifrån sitt kön (Connell, 2009). Tanken är att individer 

socialiseras in i könsrollerna via förebilder som familjen, skola och kamrater, där 

förväntade beteenden resulterade i positiva sanktioner som leenden från mamma, bra betyg 

eller ett bra jobb, och negativa sanktioner som rynkade pannor, avvisande eller 

fängelsestraff vid ett oönskat beteende (Connell, 2009).  

Herz och Wallroth (2012) beskriver hur det sociala arbetet i allmänhet och 

äldreomsorgen i synnerhet är en angelägen bransch för kvinnor. Det är kvinnor som står för 

största delen informella insatser, oftare är i behov av äldreomsorg samt arbetar i 

äldreomsorgen. Kvinnors sammanlagda arbete är anledningen till att kvinnor är 

långtidssjuka då de måste bära på en känslomässig beredskap och tvingande lyhördhet både 

på arbetet och hemma (Vidman, 2012). Kvinnor finns på alla poster i äldreomsorgen så 

också i styrande position. Att kvinnor är norm är inte fördelaktigt då kvinnodominerade 

yrken oftast har lägre status och lön än mansdominerade yrken. Studier visar att 

enhetschefers arbetsmiljö i den kvinnligt dominerade äldreomsorgen har sämre 

förutsättningar och villkor än i mansdominerade yrken, ofta kopplat till stora 

personalgrupper (Herz & Wallroth, 2012). Stranz (2017) beskriver omsorgsarbetet som 

underteoretiserat trots att begreppet omsorg bygger på en feministisk forskningsarena så 

analyseras studier väldigt sällan med utgångspunkt i teorier som belyser genus. 
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Kullberg, Skillmark, Herz, Fäldt och Wallroth (2012) belyser att kvinnor är mer 

benägna att söka hjälp vid fysisk eller psykisk ohälsa än män, å andra sidan är kvinnor i 

högre utsträckning sjukskrivna och då främst för psykisk ohälsa. Kvinnor drabbas oftare av 

arbetsrelaterade åkommor än vad män gör. Kvinnor är överrepresenterade i de åtgärder som 

välfärdssystemet tillhandahåller, dessa kan uppväga ekonomiska förluster baserat på 

oförmåga att arbeta på grund av exempelvis sjukbidrag. Sociala problem som kvinnor 

tenderar att hamna i är inte av brottslig karaktär vilket i högre grad förknippas med män 

utan handlar om sociala problem som bristande ekonomiska resurser och sjuklighet 

(Kullberg et al., 2012).  

Tornhill (2014) belyser det arbete som utförs av kvinnor som inte definieras som 

produktivt arbete det vill säga obetalt arbete, dessa arbeten ses som centrala för människans 

överlevnad exempelvis att ta hand om barnen och hushållssysslor som att städa och laga 

mat. Kvinnors “specialisering” inom det obetalda arbetet är omdiskuterat då det 

vidmakthåller synen på arbetet samt fördelningen av de produktiva samt reproduktiva 

karaktärerna. Strategier för förändring är exempelvis att kräva att kvinnor inkluderas på 

arbetsmarknaden som möjlighet för att bryta isolering i det privata. Att professionalisera det 

oavlönade arbetet som kvinnor utför genom utvecklingen av den offentliga sektorn ses som 

en aspekt samt arbetet för lika lön (Tornhill, 2014). 

3.2 KASAM och det salutogena synsättet 
Professor Aaron Antonovsky (2005) analyserade som medicinsk sociolog 1970 data om hur 

israeliska kvinnor anpassat sig till klimakteriet. Av en slump noterade han att 51 % av 

kvinnorna som aldrig varit i koncentrationsläger hade god mental hälsa medan 29 % av 

kvinnorna som hade varit i lägren hade god mental hälsa. Antonovsky överraskades av det 

otroliga resultatet att nästan en tredjedel av kvinnor som hade överlevt koncentrationsläger 

hade god mental hälsa och han började fundera över vad som bidrog till hälsan trots det 

fruktansvärda de varit med om. Detta blev början för formuleringen av känslan av 

sammanhang (KASAM) där slutsatsen gav att erfarenheten av negativa livshändelser kan 

vara en riskfaktor för psykisk ohälsa, medan KASAM kan vara en skyddsfaktor mot 

psykisk ohälsa (Antonovsky, 2005). Antonovsky utgår ifrån ett salutogent synsätt till 

motsats från det gängse patogena perspektivet i fråga om hälsa. Istället för att fråga sig 

varför vissa individer blir sjuka undrade Antonovsky över hur vissa individer förblir friska 

trots tuffa påfrestningar i livet (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) menar att hälsa inte 
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gynnas genom att akta sig för eventuella påfrestningar, han menar att hälsa gynnas av att 

lära sig möta dessa påfrestningar och lära sig hantera sitt liv både i med och motgång 

genom positiva tillskott till det sociala och den fysiska omgivningen, att levnadssättet görs 

sammanhängande, vilket det blir om tillvaron görs begriplig, hanterlig och meningsfull 

(Antonovsky, 2005). Dessa begrepp är de centrala komponenterna i Antonovskys teori 

KASAM (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet 
Begriplighet syftar till hur inre och yttre påfrestningar upplevs som rationella, logiska och 

förklarliga. Oavsett om påfrestningen inte var önskad, exempelvis dödsfall eller 

arbetslöshet så finns ändå en känsla av begriplighet, att det går att ordna eller förklara. En 

individ som upplever låg känsla av begriplighet upplever ofta kaos och en känsla av att falla 

offer för oturliga händelser, att det är oförklarligt, ogreppbart och oförutsägbart de 

påfrestningar individer möter i livet (Antonovsky, 2005). I ett förändringsarbete kan detta ta 

sig i uttryck genom att informera och föra samtal med berörd personal om bakgrund, syfte 

och innehåll för förändringen som ska ske, istället för rykten är öppenhet och en god 

kommunikation att föredra (Hanson, 2010). 

Hanterbarhet 
Hanterbarhet står för hur en individ reder sig när dessa påfrestningar uppenbarar sig, vilken 

grad en upplever sig ha resurser att hantera de krav som ställs av de påfrestningar som 

uppkommer. Resurser kan vara sina egna eller att ha andra vid sin sida en litar på och kan 

räkna med, som nära anhöriga, vänner, Gud, sjukvårdspersonal etc. Upplevs låg känsla av 

hanterbarhet kommer individen uppleva sig som ett offer för livets orättvisor (Antonovsky, 

2005). För att skapa balans istället för irritation kan ledare ta hänsyn till synpunkter, ge 

förutsättningar som tid, ramar och redskap (Hanson, 2010).  

Meningsfullhet 
Meningsfullhet är motivations-komponenten i KASAM och syftar till vikten av att vara 

delaktig. I vilken grad individen upplever att livet har en känslomässig mening och att de 

påfrestningar livet bjuder på är värda att lägga sin energi på. Att inte undvika påfrestningen, 

utan gå igenom den utifrån sin egna bästa förmåga (Antonovsky, 2005). Hanson (2010) 

menar att meningsfullhet kan skapas i förändringsprocesser genom delaktighet för att skapa 

en känsla av att vara betydelsefull istället för överkörd. 
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3.3 Salutogent ledarskap 
Hanson (2010) beskriver kärnan i det salutogena ledarskapet som fokus på det som vill 

uppnås vilket automatiskt leder till skapandet av en målbild och riktning för arbetet. En 

salutogen ledare väljer att ha tillit till sina medarbetare och ser på dessa som kompetenta 

individer och att gruppens kunskaper behövs (Hanson, 2010). Detta synsätt sänder en signal 

att chefen inte anser sig veta allt och att gruppens medlemmar känner sig behövda och 

inspireras till att delta med sin insats (Hanson, 2010). Förr var arbetstempot lägre där tid 

fanns för reflektion och eftertanke vilket gjorde det lättare att få ihop sitt sammanhang, 

detta måste idag skapas genom goda samtal, tid för reflektion och ett klimat där det är 

viktigt att lyssna på varandra (Hanson, 2010). Det finns ett otal situationer i ledarskapet där 

det salutogena förhållningssättet och KASAM kan användas (Hanson, 2010). Ledarskapet 

ska gynna människors välmående och funktion i arbetet vilket kan göras genom att göra 

den rådande situationen begriplig, hanterbar och meningsfull för varje enskild medarbetare 

och se till varje individs värde och tillgångar (Hanson, 2010). För att utveckla de 

meningsskapande samtalen med sina medarbetare kan enhetschefen använda 

medarbetarsamtalet som forum för att göra samtalen meningsfulla, begripliga och 

hanterbara vilket görs genom att återigen bjuda in deras åsikt om genomförandet av 

samtalen (Hanson, 2010). Medarbetarsamtal har visats ha en bättre effekt i mera kreativa 

former, vilket många chefer idag använder sig av. Det kan handla om en fika, en promenad 

eller liknande och genom att skapa dessa goda förutsättningar för mötet får samtalen en 

större innebörd, vilket leder till bättre förståelse (begriplighet), bättre motivation 

(meningsfullhet) samt större möjligheter att påverka (hanterbarhet) (Hanson, 2010). 

Antonovsky (2005) belyser vikten av arbetsgruppens sociala relationer där förutsägbarhet 

är centralt för att skapa en tydlighet över hela bilden av arbetssituationen och se den egna 

delen i arbetet, detta resulterar i en underlättad kommunikation och skapar trygghet. 

3.4 Sammanfattning 
Utifrån ovan beskrivna teoretiska ram kommer studiens resultat att kopplas och diskuteras i 

studiens analyskapitel. Vi har valt att lyfta in genusperspektivet då det är högst relevant för 

studien som belyser kvinnodominerade arbetsfält. Antonovskys teori om KASAM och det 

salutogena synsättet i ledarskap lämpar sig väl som teoretisk utgångspunkt för förklaring av 

framgångsfaktorer i förändringsprocesser i det psykosociala arbetet. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras forskningsdesignen. Här redovisas val av metod, 

datainsamlingsmetod, analys samt bearbetning av data, tillförlitlighet och äkthet, 

förförståelse, etiska överväganden samt metoddiskussion. 

4.1 Val av metod 
Vi har valt en kvalitativ ansats då vi avser att söka förståelse i respondenternas 

beskrivningar och nå de underliggande värderingarna hos enhetscheferna. Bryman (2011) 

beskriver den kvalitativa studien där ord ses som det centrala, den ses vidare som tolkande 

och konstruktionistisk i sin framställning. Fylliga och målande svar, där den 

intervjupersonens åsikter kommer fram är utmärkande i en kvalitativ metod (Bryman, 

2011). 

4.2 Datainsamlingsmetod 

4.2.1 Respondenter 
I studien ingick sex respondenter från två olika kommuner i Dalarna. Samtliga var kvinnor, 

utbildade socionomer och arbetade inom offentlig sektor i olika verksamhetsområden. 

4.2.2 Urval och rekrytering 
För att försöka besvara syftet och frågeställningarna så valdes följande urvalskriterier ut: 

respondenten arbetar som enhetschef inom kommunen samt att respondenten är utbildad 

socionom. Vidare så hade vi urvalskriterier baserat på antal år i yrket. Tre av 

respondenterna har arbetat som enhetschef färre än fem år, en har arbetat som enhetschef i 

mer än tio år och två respondenterna har arbetat längre än 15 år som enhetschefer. Vidare 

innefattar urvalet en spridning av enhetschefer från olika verksamheter både från 

myndighetsutövning och verkställigheten. Ett målstyrt urval användes där 

verksamhetschefer i båda kommunerna kontaktades och ombads välja ut respondenter som 

motsvarade urvalskriterierna, vidare kontaktades dessa för att boka in intervjutillfällen. Det 

målstyrda urvalet innebär att intervjupersoner utses med utgångspunkt för att kunna besvara 

forskningsfrågorna, urvalskriterierna avgör urvalet (Bryman, 2011).  
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4.2.3 Avgränsning 
Vi valde med tanke på tidsaspekten att begränsa oss till att intervjua sex personer uppdelat 

på två kommuner i Dalarna. Efter genomförandet av intervjuerna hade vi nått en viss 

mättnad och var av uppfattningen att vi med hjälp av det insamlade materialet kunde svara 

på studien syfte samt frågeställningar. Tillförlitligheten av studiens resultat hade kunnat 

stärkas av ett större antal respondenter. 

4.2.4 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med enhetschefer inom socialtjänsten för att 

försöka beskriva deras upplevelser kopplade till syftet. Bryman (2011) belyser att frågorna i 

semistrukturerade intervjuer är baserade på teman som avses att undersökas, 

intervjupersonen har här möjligheten att fritt forma svaren utifrån sig själv, frågeföljden är 

flexibel och kan ändras under intervjuns gång och intervjuaren kan lägga till frågor efter 

hand. Semistrukturerade intervjuer kan med fördel väljas då forskaren avser att bygga sin 

forskning på en relativt distinkt utgångspunkt (Bryman, 2011). Vidare beskriver Bryman 

(2011) fördelarna som de ostrukturerade delarna i de kvalitativa metoderna utgör, dessa 

utgörs främst av flexibiliteten, möjlighet för forskaren att byta riktning under processens 

gång. 

4.2.5 Intervjuguide  
Intervjuguiden för studien formulerades utifrån studiens syfte samt frågeställningar, vidare 

är intervjuguiden indelad utifrån tre teman: psykisk ohälsa, arbetsmiljö och 

påverkansfaktorer för framgång respektive motgång (bilaga 3). Bryman (2011) belyser att 

den avgörande faktorn för en intervjuguide är att de utvalda frågorna möjliggör att samla in 

material för studiens syfte och att intervjupersonen har möjlighet att verkligen ge uttryck 

för sina upplevelser. Backman (2016) belyser vikten av att ställa de rätta 

forskningsfrågorna, dessa är inte direkt givna, vidare ses det som nödvändigt att 

omformulera forskningsfrågan då frågan kan te sig oprecis för att generera i ett empiriskt 

resultat. Forskningsfrågorna i denna studie har diskuterats och reviderats i samråd med 

handledare samt efter genomförda pilotintervjuer. 

4.2.6 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes på respektive enhetschefs arbetsplats utifrån respondenternas 

egna önskemål och varade 1-1,5 timme. Vid samtliga intervjuer var båda författarna 
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närvarande, vi var väl inlästa på intervjuguiden, hade genomfört pilotintervjuer för att 

säkerställa kvaliteten på frågorna och förtydligat vissa frågor utefter kritiken vi fått. 

Pilotintervjuerna genomfördes med två enhetschefer inom socialtjänsten i en annan 

kommun som inte var aktuell inför det slutliga urvalet. Bryman (2011) beskriver att 

pilotstudier ger intervjuarna erfarenhet och trygghet inför den primära undersökningen 

genom att i förväg öva på frågorna, med fördel kan personerna i pilotintervjuerna ombes att 

vara kritiska angående exempelvis frågeföljden.  

Innan beslut fattades om att båda författarna skulle närvara vid samtliga intervjuer 

så diskuterades såväl positiva som negativa aspekter med upplägget. De positiva aspekter 

som vägde över för bådas närvaro var att den ena av oss skulle fokusera på tekniken och om 

den inte fungerade så hade vi en reservplan där en skulle anteckna. Ytterligare en aspekt var 

att två samspelta personer kan fånga upp det som en kanske missar, exempelvis mimik, 

kroppsrörelser och gemensamt ger det ökade möjligheter att fånga upp beskrivningar som 

kan bidra till en ökad förståelse och djupare tolkning av respondentens upplevelse. Bryman 

(2011) beskriver att risken finns att intervjuare identifierar sig med respondenterna vilket 

kan generera i att syftet med undersökningen förloras, vidare finns risken att forskaren tar 

sig an vissa respondenters aspekter men negligerar andras. Detta var ytterligare en aspekt 

som vägde in vid avgörandet om bådas närvaro med tanke på att vi själva arbetar som 

enhetschefer och har ökad risk att identifiera oss med respondenterna. Till de negativa 

aspekterna som vi lyfte i diskussionerna innan hör intervjuareffekten samt att det kunde 

skapa en maktobalans om vi var två som närvarade vid intervjun. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver maktasymmetrier som ofrånkomliga i en kvalitativ forskningsintervju, den 

ses ej som ett fritt samtal mellan jämlikar. Intervjuaren har tolkningsmonopol på materialet 

samt att intervjuer ses som en enkelriktad dialog där intervjuaren styr frågorna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Somliga undersökningspersoner kan komma att undanhålla viss 

information eller samtala om något helt annat för att utöva motkontroll (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Fördelarna med att båda var närvarande vid alla intervjuer vägde över, 

diskussionerna utmynnade i att vi inte ansåg att vare sig intervjuareffekten eller 

maktobalansen torde påverka respondentens svar nämnvärt.  
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4.3 Förförståelse 
Vår förförståelse kring ämnet grundar sig främst i att båda författarna sedan tre år tillbaka 

arbetar som enhetschefer inom vård och omsorg och har därmed stött på psykisk ohälsa hos 

våra medarbetare. Som enhetschefer har vi ett arbetsmiljöansvar samt ett 

rehabiliteringsansvar och vi har själva genomgått utbildning i psykosocial arbetsmiljö och i 

den nya rehabiliteringsplanen som tillämpas sedan 1 juli 2018. Vidare har vi både vänner 

och bekanta som arbetar som enhetschefer inom offentliga verksamheter. Vi har 

kontinuerligt diskuterat och påmint varandra om de eventuella fallgropar vi har kunnat 

hamna i och även bollat detta med vår handledare för att så långt som möjligt se på 

materialet med ofärgade glasögon. Vi är båda två undersköterskor i botten och har under 

många år arbetat som baspersonal i olika verksamheter inom kommunal vård och omsorg, 

detta gör det möjligt för oss att se frågorna ur flera perspektiv. Bryman (2011) belyser 

begreppen styrka och konfirmera, vilket betyder att forskaren ska utgå från att det inte är 

möjligt att nå fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Forskaren ska försöka att 

säkerställa att hen handlat i god tro vilket innebär att det ska vara uppenbart att denne inte 

avsiktligen tillåtit personliga värderingar eller en teoretisk inriktning styra vare sig 

genomförande eller slutsats av undersökningen (Bryman, 2011).  

4.4 Analys och bearbetning av data 
Kvalitativa studier genererar stora mängder data vilket innebär att det ställs stora krav på 

forskaren för att inte missa information av vikt (Bryman, 2011). I de flesta slag av 

kvalitativa analyser börjas dessa med kodning, frågeställningar har arbetats fram och 

aktualiseras vid kodning exempelvis “Vilken generell kategori är just denna information ett 

exempel på?” och “Vad handlar denna information om “ (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

rekommenderar att påbörja kodningen så snart som möjligt. Vi har följt detta råd och valde 

att koda direkt efter att vi genomförde intervjuerna för att nå en ökad förståelse för 

materialet samt att få hjälp till valet av teorier. Vid tematisk analys skapas en lista av 

centrala teman och subteman, dessa sorteras in i en tabell (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

belyser att dessa teman och subteman har återkommande motiv. Båda författarna har på 

varsitt håll läst igenom det transkriberade materialet, för att sedan läsa det ytterligare och 

samtidigt söka efter teman, när vi sedan gemensamt läste igenom ytterligare en gång 

framkom det att vi hade hittat även gemensamma teman utöver kodningen som var relativt 

identisk (se tabell 1, bilaga 4). Bryman (2011) beskriver det som kodning när forskaren 
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under läsning av materialet söker efter grundläggande nyckelord och ser en antydan av 

teman. Författarna jämförde sedan kodningarna som var oberoende av varandra, dessa 

skiljde sig knappt nämnvärt åt. Bryman (2011) poängterar att det i början av analysen kan 

vara väldigt många koder som senare städas bort. Författarna har klippt och klistrat i det 

transkriberade materialet för att dela upp dem i olika enheter, koder. Bryman (2011) 

beskriver arbetssättet att klippa och klistra som att dela upp alla utskrifterna i olika enheter 

där alla enheter är synonyma med en kod. Kritik som framförts mot kodningsförfarandet 

inom kvalitativ dataanalys är att det finns en risk att kärnan i det som sägs går förlorad när 

forskaren plockar ihop olika textstycken (Bryman, 2011). 

Analysen i studien har genomförts tematiskt med deduktiv ansats. Bryman (2011) 

beskriver den tematiska analysen som den mest använda inom kvalitativ forskning. Vidare 

beskriver Bryman (2011) att en tematisk analys centrala delar präglas av skapandet av 

centrala teman med tillhörande subteman, dessa teman är summan av noggrann 

bearbetning, kodning av datamaterialet som insamlats. Sohlberg och Sohlberg (2013) 

beskriver tematiska studier där beskrivningen sker med teman som utgångsläge och citat 

från intervjupersonerna plockas in där det anses relevant och passande för de för studien 

aktuella temana. Redogörelsen blir en kombination av både målande citat och översiktliga 

referat från de aktuella intervjupersonerna (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Temana är de som 

skapar sambandet i studien, forskaren får dock inte ta för givet att det återspeglar en 

enhetlig bild av intervjupersonerna som är deltagare i studien (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 Det första steget i analysprocessen var att på var sitt håll lyssna på det inspelade 

materialet, sedan träffades vi för att lyssna igenom materialet och gemensamt transkribera. 

Vid transkriberingen raderades de personuppgifter som framkom, exempelvis namn på 

personer eller annat som riskerar att röja den enskildes identitet. Bryman (2011) belyser 

vikten av anonymitet för undersökningspersonen, all personlig information ska framställas 

konfidentiellt för att inte orsaka skada. Vidare valdes de meningsbärande enheterna ut för 

att kunna besvara studiens frågeställningar.  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2011) beskriver alternativa ståndpunkter gällande reliabilitet och validitet i 

kvalitativa studier, tillförlitlighet och äkthet används vid bedömning av kvalitativa 

undersökningar. Tillförlitligheten delas in i fyra delar, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  Trovärdighet 
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innebär att studien har genomförts efter de regler som finns samt att forskaren använder sig 

av respondentvalidering för att säkerställa respondenternas uttalanden, överförbarhet 

innebär att forskaren skapar fylliga och målande beskrivningar av informationen som 

erhålls (Bryman, 2011).  Bryman (2011) poängterar vikten av respondentvalidering vilket 

innebär att resultaten presenteras för intervjupersonen för att forskaren ska försäkra sig om 

att rätt beskrivning fångats. Vi har erbjudit våra respondenter att ta del av den insamlade 

datan samt det färdiga examensarbetet. 

 Då fokus i studien vilar på meningen i det respondenterna förmedlar samt i att bilda 

en förståelse för hur respondenterna upplever den sociala kontext de befinner sig i så har 

författarna plockat ut en betydande mängd meningsbärande enheter för att skapa en 

målande beskrivning. De andra två kriterierna är pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera där pålitlighet syftar till att redogöra noggrant för delarna i forskningsprocessen 

samt möjlighet att styrka och konfirmera som syftar till att forskaren håller sig objektiv 

(Bryman, 2011). Pålitlighet har varit ett ledord i processen och vart och ett av delmomenten 

har redogjorts för, såväl handledare som andra studenter har lämnat synpunkter och läst 

materialet under förfarandet. För att nå upp till kriteriet styrka och konfirmera har 

författarna haft parallella diskussioner och reflektioner med varandra och med handledare 

för att minska faran för att egna värderingar ska färga studien. För att öka trovärdigheten 

ytterligare i studien har författarna först kodat på varsitt håll för att sedan tillsammans gå 

igenom kodningen. Tillförlitligheten stärks genom att fortlöpande låta handledaren granska 

materialet samt att vi har två opponeringstillfällen där andra studenter ges möjlighet att ta 

del av studien och komma med kritik. Med äkthet avses att forskaren förmedlar en rättvis 

bild av åsikterna som framkommer (Bryman, 2011). 

4.6 Etiska övervägande 
Grundläggande etiska frågor för deltagare i forskningen behandlar frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet. För svensk forskning gäller forskningsetiska principer, 

vilka vi har arbetat utifrån. Dessa är; är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informationskravet innebär att deltagarna i forskningen ska informeras om studiens 

syfte, vilka moment som ingår i undersökningen, att deras deltagande är helt frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när de som helst önskar utan någon förklaring 

(Bryman, 2011). Vi har både skriftligen och muntligen informerat om studiens syfte, 
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momenten i undersökningen och att deltagandet är frivilligt och att respondenten kan 

avbryta sin medverkan när som helst utan en förklaring. Både våra telefonnummer och 

mailadresser har delats ut i samband med bokning av intervju, kontaktuppgifter till 

handledaren erhölls vid utskick av informationsbrev, se bilaga 2.  

Samtyckeskravet innefattar rätten för deltagaren att själv bestämma över sin 

medverkan (Bryman, 2011). Samtycke har muntligen inhämtats från samtliga respondenter, 

muntligt samtycke gavs för inspelning av intervjuerna av samtliga respondenter.  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personuppgifter måste förvaras i säkerhet 

så att inga obehöriga kan komma åt dem, samt att uppgifter om deltagarna i studien, vem 

som sagt vad behandlas med största försiktighet (Bryman, 2011). I kvalitativ forskning kan 

det vara svårt att behålla respondenternas identitet samt åsikter anonyma och därav är det 

extra viktigt att säkerställa att personer eller platser inte beskrivs så att de kan identifieras 

(Bryman, 2011). Såväl inspelningar, anteckningar samt transkriberat material har varit 

inlåst så att obehöriga ej haft tillträde och har efter avslutat arbete raderats vilket 

säkerställer konfidentialitetskravet. Vidare har inga personuppgifter skrivits ut, där namn 

förekommit har vi valt att anonymisera dessa i transkriberingen.  

Nyttjandekravet beskriver kravet om att alla insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas i den aktuella forskningen (Bryman, 2011). Då materialet har 

förvarats inlåst och nu raderats kommer ingen annan ha möjlighet att ta del av det eller 

riskeras användas i annat syfte än för den aktuella studien. 

Etiska överväganden har diskuterats fortlöpande, vi har reviderat frågor inför 

intervjuerna baserat på vad dessa frågor ha kunnat haft för påverkan för den enskilde, inte 

bara under själva intervjun utan även efteråt. Vi har diskuterat kring hur det eventuellt 

skulle kunna påverka den enskilde om denne själv upplevt någon form av psykisk ohälsa. 

Vidare har reflektioner förts om och hur vår förförståelse eventuellt skulle kunna påverka 

oss att missa etiska aspekter. En etisk egengranskning har även utförts inför studien, se 

bilaga 1. I ett första skede hade vi för avsikt att intervjua baspersonal med erfarenhet av 

psykisk ohälsa och sjukskrivning, vi valde dock bort detta tillvägagångssätt då vi ej har för 

avsikt att väcka eventuella traumatiska minnen till liv. En central aspekt inom 

forskningsetiken är rätten till privatliv vilket innebär att forskaren inte får träda över den 

rättigheten (Bryman, 2011). Då vi valt bort dessa intervjuer så saknar vi här 

brukarperspektivet. Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) belyser Evidensbaserad 
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praktik (EBP) som tre ben, det första grundar sig på vetenskaplig evidens, det andra utifrån 

brukarens önskemål samt preferenser och det tredje är de professionellas kunskaper samt 

kliniska kunskap.  

4.7 Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer relativt tidigt i studien. Då vi avsåg att undersöka enhetschefers erfarenheter i 

arbetet med psykisk ohälsa var metodvalet tidigt givet. Därför valdes litteraturstudier och 

observationer bort då vi ansåg att det skulle bli svårt att nå syftet med hjälp av dem. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att på bästa sätt nå empiri kopplat till syftet och 

utgångspunkten i intervjuerna var ett antal teman vilket stärkte metodvalet. Bryman (2011) 

belyser flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer där följdfrågor kan ställas kopplade till 

svaren som fås. Bryman (2011) belyser problematiken kring kvalitativa metoder där 

intervjupersonerna troligtvis påverkas av forskarens egenskaper som exempelvis kön och 

personlighet. 

Som alternativ metod hade fokusgruppsintervjuer kunnat genomföras. Dock ville vi 

undvika den gruppdynamik som kan uppstå vid dessa intervjuer samt att det var svårt nog 

med inbokning av intervjutillfällen och att få ihop en tid som skulle passa sex informanter i 

två olika kommuner såg vi som näst intill omöjligt. 

 Med tanke på att författarna själva arbetar som enhetschefer så fanns risken att 

identifiera sig med respondenterna och inte vara objektiv. Ett alternativ hade varit att 

genomföra webbintervjuer istället, då vi önskade ha möjligheten till följdfrågor så valdes 

detta bort.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Inledningsvis presenteras 

respondenterna och deras bild av orsaker kring psykisk ohälsa samt vilken erfarenhet och 

utbildning enhetscheferna har i ämnet. Sedan följer resultatet för arbetet kring psykisk 

ohälsa. I denna studie fann vi tre centrala teman; orsaker till uppkomsten av psykisk ohälsa 

med två subteman; total arbetsbörda och känslomässiga krav, framgångsfaktorer i det 

förebyggande psykosociala arbetet med fem subteman; öppenhet, tillåtande klimat, 

tydlighet, erfarenheter och utbildning samt förbättringsförslag. Samt framgångsfaktorer i 

rehabiliteringsprocessen med tre subteman; delaktighet, tidiga insatser och tydlighet. 

Förfarandet vid analysen av det insamlade datamaterialet hade som utgångspunkt de tre 

övergripande temana som intervjufrågorna konstruerades efter: psykisk ohälsa, arbetsmiljö 

och påverkansfaktorer för framgång/motgång. Avslutningsvis presenteras respondenternas 

egna förbättringsförslag i arbetet kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Samtliga ämnen 

som behandlas i resultatdelen går att återfinna i studiens frågeställningar. Ett axplock av 

citaten återfinns i bilaga 4. 

 

Tabell 1. Centrala teman och subteman. 

Centrala 

teman 

Orsaker till 

uppkomsten av 

psykisk ohälsa 

Framgångsfaktorer i det 

förebyggande 

psykosociala arbetet 

Framgångsfaktorer i 

rehabiliteringsprocessen 

Subteman Total arbetsbörda 

Känslomässiga krav 
Öppenhet 

Tillåtande klimat 

Tydlighet 

Erfarenheter & utbildning 

Förbättringsförslag 

Delaktighet 

Tidiga insatser 

Tydlighet 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna har genom sina erfarenheter om arbetet kring psykisk ohälsa möjliggjort 

genomförandet av studien. Sex enhetschefer inom socialtjänsten har intervjuats. Samtliga är 

kvinnor, utbildade socionomer och har arbetat som baspersonal i liknande verksamhet som 
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hen är chef för idag. Åldersspannet sträcker sig mellan 25-58 år och yrkeserfarenheten 

varierar mellan 1-18 år. 

5.2 Orsaker till uppkomsten av psykisk ohälsa 

5.2.1 Total arbetsbörda  
Samtliga enhetschefer ansåg att psykisk ohälsa var ett fenomen som inte kunde knytas till 

en enskild orsak. Många faktorer tillsammans spelade in där en kombination av eller enskilt 

berodde på privat och/eller arbetsrelaterat. 
 

Psykisk ohälsa verkar vara generellt i samhället. Det är livet på något sätt. Men det går inte att 
sjukskriva sig från livet fast det är vad man kanske skulle behöva egentligen (Respondent 2). 
 

Det som framkom under intervjuerna var upplevelsen av att psykisk ohälsa i mångt och 

mycket var kopplat till arbetsbördan i hemmet. Kvinnor ansågs dra ett så pass stort lass 

hemma så det påverkade måendet på arbetet. Vidare upplevdes att socialtjänsten överlag 

hade ökade sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa, vilket flertalet ansåg bottnade i att 

de arbetade i en kvinnodominerad yrkeskategori. Något majoriteten respondenter var 

rörande överens om var att oavsett vad orsaken var, privat eller arbetsrelaterat så påverkade 

det arbetet i slutändan vilket i sin tur påverkade bland annat kollegorna på arbetsplatsen. 

 
Om den psykiska ohälsan kommer hemifrån men påverkar arbetslivet så har man möjlighet att gå till 
företagshälsovården, så blir man sjukskriven från sitt arbete och blir hemma där problemet 
egentligen finns. Man skulle ibland önska att man kunde bli sjukskriven hemifrån där problemet 
verkligen finns. Det är väldigt svårt men jag tror att de flesta mår bra av att vara i ett sammanhang 
där man fungerar exempelvis i arbetet än att vara hemma där inget fungerar. Man måste få lyckas 
någonstans. Men det är inte min sak att avgöra. Detta kan rehabplanen hjälpa till att utröna, vart 
ligger problemet (Respondent 5). 
 

Majoriteten av enhetscheferna belyste skillnaden mellan män och kvinnor i sin personal, 

detta var ett återkommande tema under intervjuerna.  
 

Jag ser skillnad på män och kvinnor i min personalgrupp. Männen förstår inte alls vad kvinnorna 
pratar om när de tycker det är stress på jobbet. Men jag vet ju inte hur det är fördelat hemma. Sen 
tror jag också att män inte har samma behov av att vara perfekt. Just att man som kvinna ställer så 
höga krav på att vara duktig. På alla poster (Respondent 1). 
 

Respondenterna kunde själva relatera till vad det kunde innebära med arbetet hemma och 

kring barnen. En del av respondenterna resonerade kring att kvinnorna generellt i mångt var 

kvar i de traditionella kvinnorollerna och hade ansvaret att hemmet och familjen skulle 
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fungera, män hade generellt lättare att lämna hemmet hemma medan kvinnorna upplevdes 

vara kvar i det som hände hemma med barnen även under arbetstiden. Uppfattningen var att 

kvinnor hade en orimlig börda med det obetalda arbetet. Dock ansåg merparten att kvinnor 

själva var tvungna att sänka ribban. Ett par av respondenterna trodde inte alltid att det var 

männen som inte tog sin del utan att det var kvinnorna som inte tillät männen att ta sin del 

vissa gånger. Några respondenter uttryckte en snedfördelning i hur barnens sjukdagar 

delades upp mellan kvinnorna och männen, där kvinnorna verkade stå för majoriteten vab-

dagar. Några menade att kvinnor inte är redo att sänka ribban om hur perfekt allt ska se ut 

hemma eller hur en själv ska se ut eller vara.  
 

5.2.2 Känslomässiga krav  
Den ökade psykiska ohälsan upplevde en del av respondenterna gälla kvinnor oavsett ålder 

medan ett par chefer ansåg att det var de unga som mådde dåligt, dessa tackade ja till 

arbete, för att sedan tacka nej pga. psykisk ohälsa, vilket förvånade cheferna. De ställde sig 

frågande till om de inte var redo för ett yrkesliv, ungdomar verkade inte förberedda på de 

krav som arbetslivet ställde. Upplevelsen i stort var att individer hade blivit mer egoistiska. 

Många hade tagit på sig ett ansvar men förbisåg det faktum att det påverkade ens kollegor 

när de inte dök upp på arbetet. Respondenter lade även tonvikt vid att det kunde vara 

faktorer på arbetsplatsen som orsakade den psykiska ohälsan; 
 
Här ska vi som arbetsgivare inte ha någon prestige utan tänka att det kan vara vi som arbetsgivare 
som skapat denna psykiska ohälsa och hur ska vi göra saker på ett bättre sätt (Respondent 3). 

 
 
Sett till de arbetsrelaterade faktorerna såg respondenterna att det som skapade psykisk 

ohälsa på jobbet främst var otydlighet i uppdraget. Att inte veta vad som förväntades av en 

som personal eller om verksamheten hade otydliga mål.  

 
Skulle man misslyckas att göra uppdraget tydligt är väl motsatsen till att förebygga. Det funkar inte. 
Tydliga förväntningar både uppåt och nedåt. Det stressar folk något oerhört att inte veta eller ha 
felaktiga förväntningar på vad jag ska göra. Har man andra förväntningar på mig än det jag tror att 
jag kan leverera då blir vår relation jätteirriterande (Respondent 2). 

 
En annan arbetsrelaterad faktor kopplad till stress och i förlängningen psykisk ohälsa som 

samtliga respondenter relaterade till utifrån sina specifika verksamheter var energikrävande 

“klienter” och/eller deras anhöriga. Utifrån respondenternas svar tolkar vi det som att de 
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menade att “krävande” klienter upptog mycket av personalens tid och/eller energi vilket 

ledde till att personalen kände sig otillräckliga och stressade. 
 
En uppgift som jag kan koppla till stress är när någon får många komplexa ärenden på sitt bord. 
Ibland kan man inte räkna antal eller personnummer. Ett ärende kan vara som fyra. Det är viktigt att 
bolla i gruppen. Mycket påtryckningar från anhöriga är också en bidragande (Respondent 6). 
 

 
 

5.3 Framgångsfaktorer i det förebyggande psykosociala arbetet 
 

5.3.1 Öppenhet   
För att nå personer med psykisk ohälsa såg majoriteten av respondenterna öppenhet som en 

framgångsfaktor i det förebyggande arbetet, att öppet våga tala om psykisk ohälsa genom 

strukturella insatser som en stående punkt på personalmötet eller i det vardagliga samtalet 

där psykisk ohälsa inte görs till något avvikande.  
 

Att våga fråga anser jag vara den absolut viktigaste aspekten i förebyggandet av psykisk ohälsa 

(Respondent 4). 

 

 

Den viktigaste faktorn var att våga fråga och var en röd tråd genom intervjuerna. 

Majoriteten av respondenterna pratade ofta om psykisk ohälsa med sin personal, medan 

andra ansåg sig kunna bli bättre på det. En överhängande majoritet ansåg sig ändå ha 

personalens förtroende med sig så att de vågade komma och berätta om jobbiga saker som 

pågick i privatlivet och på arbetet. Ett par respondenter hade en stående punkt om psykisk 

ohälsa/hälsa på sina arbetsplatsträffar (apt), detta upplevdes som en framgångsfaktor för 

öppenhet och minskade med detta risken för stigmatisering kring psykisk ohälsa. Några 

hade i och med direktiv från Arbetsmiljöverket börjat tala mer om psykisk ohälsa och vad 

som kan arbetas med för att må bra. Detta hade lett till att fler vågade fråga varandra om 

måendet. Viktiga aspekter som lyfts var att uppmärksamma och synliggöra varandra. Om 

inte någon frågade och upplevelsen av att känna sig ensam var faktorer som bidrog till att 

problem eskalerade. Majoriteten av deltagarna talade om psykisk ohälsa på 

medarbetarsamtalen men inte på apt. De som inte hade psykisk ohälsa med som punkt på 

apt upplevde överlag att de borde ha det med som en förebyggande förbättringsåtgärd. 
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Exempel för att skapa denna öppenhet var att enhetschefen själv vågade ställa frågor, var 

öppen och berättade när hen själv hade det tufft; 

 
Jag kan ju också prata om situationer där jag har mått dåligt, vi kan alla hamna där (Respondent 3). 

 
Jag är inte rädd för att fråga “obekväma” frågor, om inte jag gör det vem ska då kunna synliggöra 
eventuell ohälsa? Jag vill föregå med gott och tillåtande klimat i arbetsgruppen, vi är bara människor 
(Respondent 4). 

 

Att prata i det vardagliga kring psykisk ohälsa hade varit framgångsrikt för majoriteten av 

respondenterna. En tillåtande kultur, en transparens med varandra sågs som ett måste för att 

kunna uppnå den tryggheten som krävdes för att kunna prata öppet om psykisk ohälsa. 
 
 

 

5.3.2 Tillåtande klimat 
Vikten av ett tillåtande klimat på arbetsplatsen avsåg trivsel och relationer, tilltro till 

personalen och att inte snåla med resurserna. 
 

Goda relationer med medarbetare och lyhördhet motverkar mycket. Min dörr är alltid öppen och 
vilket ger personalen den tryggheten så de inte står själva i svåra saker (Respondent 2). 
 

Något som respondenterna upplevde påverkade trivseln var relationerna mellan kollegorna, 

egna tolkningar av något personer tycker sig ha hört att någon hade sagt skapade oro om de 

inte tordes gå och fråga personen, du vad menade du? Då riskerade fokus att hamna på 

missförstånd i relationer istället för på arbetet som skulle utföras. Yoga, meditation och 

fredagsfika upplevdes som stressreducerande för personalen. Sammantaget upplevdes att 

saker som genomfördes för att stärka gemenskapen betydde mycket.  Vidare uppfattades 

relationsskapande som en faktor vilken förenklade för medarbetaren att tala om det som 

upplevdes som svårt. 

 
Jag visar mina nya medarbetare ödmjukhet, om jag vet att jag bara kan lugna ner dem och säga att 
jag inte förväntar mig att du ska kunna allt från början så inger det ett lugn och trygghet. Det är 
stressreducerande och en förebyggande insats. var gärna ambitiös, men du behöver inte vara det nu, 
det är okej att vara ny och helt förvirrad. Tror det är en framgångsfaktor att höra det från sin chef att 
här är vi bara människor, även jag (Respondent 2). 
 

En god introduktion för nya medarbetare skapade trygghet och lugn. Som nyanställd var det 

viktigt att få möjligheten att vara ny med allt vad det innebar ansåg majoriteten av 
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respondenterna. Något som bidrog till en negativ upplevelse var att inte leva upp till de 

förväntningar som var ställda. 
 
Ibland måste det få kosta för att man ska kunna spara i förlängningen och i det stora. Inte snåla med 
resurser och faktiskt arbeta med de här förebyggande insatserna för att undvika en sjukskrivning 
(Respondent 6). 
 
Vi erbjuder samtal hos företagshälsovården, oavsett om det är privatlivet som är orsaken så påverkar 
den arbetet i allra högsta grad. Mitt mål är att ha en arbetstagare som är i tjänst och en resurs från 
företagshälsovården kostar mindre än vad en sjukskrivning gör (Respondent 3). 
 

Att som chef ha tilltro till sin personal och sätta in resurser vid arbetstoppar eller boka in 

samtal hos företagshälsovården innan det är fråga om en sjukskrivning ansågs av 

majoriteten respondenter skapa ett bättre klimat som skänker en känsla av att bli sedd som 

personal. En andel respondenter ansåg att det ibland saknades ett långsiktigt perspektiv och 

menade att några samtal hos företagshälsovården eller en vikarie en period var en betydligt 

billigare investering kontra sjukskrivningar. 

 

5.3.3 Tydlighet 
De chefer som intervjuats ansåg att en central faktor för att förebygga psykisk ohälsa var att 

veta vad som förväntas av var och en;  
 
Tydlighet är otroligt viktigt för att förebygga stress och ohälsa. Tydlighet i organisationen att man 
vet vem som har vilken roll, vart går jag då, att det finns rutiner så att man inte behöver fundera. 
(Respondent 2) 
 

Tydlighet sågs som viktigt för att förebygga stress och ohälsa och detta följde som en röd 

tråd genom samtliga intervjuer. Respondenterna förespråkade tydlighet i alla led genom 

organisationen, rutiner och riktlinjer var andra aspekter som lyftes fram. Att som chef 

hjälpa till med prioriteringar sågs också som förebyggande då det upplevdes som 

stressreducerande. 
 

5.3.4 Erfarenheter och utbildning 
 

Jag har själv arbetat som baspersonal, detta har gett mig erfarenhet och kunskap om det 
medarbetarna gör och kan hamna i. Vilket har gjort att jag har fått ett större förtroende från dem som 
gör det lättare i relationsskapande och kommunikationen (Respondent 4). 
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Samtliga respondenter hade själva arbetat som baspersonal i samma eller liknande 

verksamhet som hen nu var chef för. Majoriteten ansåg att detta var fördelaktigt då det 

ansågs skapa större förtroende för dem som chefer och för att lättare kunna sätta sig in i det 

dagliga arbetet som medarbetarna stod inför.  
 

Socionomprogrammet ger en bredd men i de här ärendena borde man erbjuda handledning för alla 
chefer. I slutet av dagen så är det meningen att det ska bli bra för den enskilde och att den personens 
resurser faktiskt kan vara en tillgång på jobbet (Respondent 6). 
 

Samtliga enhetschefer hade socionomutbildning och hade läst ämnen relaterade till psykisk 

ohälsa, exempelvis psykologi. Vidare hade enhetscheferna genomgått en 

arbetsmiljöutbildning vilken innefattade psykisk ohälsa i olika grad beroende av när i tid 

man deltagit.  

 

5.3.5 Förbättringsförslag 
Enhetscheferna lyfte förslag och tankar kring förbättringar Dessa var utbildning, 

organisatoriskt stöd samt utformningen av medarbetarsamtalet. En majoritet av 

respondenterna ansåg att mer utbildning kring psykisk ohälsa vore välkommet. Alla chefer 

hade arbetsmiljöansvar och hade genomgått en arbetsmiljöutbildning via arbetsgivaren, 

respondenterna upplevde att det låg mest fokus på det fysiska och att en riktad utbildning 

kring den psykiska hälsan skulle lyfta kvalitéten i dessa frågor.  

 
Jag har precis gått delar av arbetsmiljöutbildningen där det framkom att man pratar för lite om 
arbetsmiljö kopplat till psykisk ohälsa (Respondent 6). 
 

  
 
Att få ett bättre övergripande organisatoriskt stöd var också ett önskemål och något som 

ansågs skulle förbättra arbetet kring förebyggande av sjukskrivningar kopplade till psykisk 

ohälsa; 
 

Några samtal hos företagshälsan är betydligt billigare är en sjukskrivning med allt vad det innebär. 
Det är här jag verkligen saknar det här långsiktiga perspektivet, resurserna i tid och energi det tar av 
mig, den enskilde och trycket på hela arbetsgruppen. Personalavdelningen flaggar och uppmanar till 
att använda förebyggande men våra chefer bromsar. Svårt att veta vad en ska förhålla sig till 
(Respondent 6). 
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Vissa respondenter ansåg sig kunna ta beslut om det behövdes insatser från 

företagshälsovård eller inte och funderade inte över om det var arbetsrelaterat eller inte. 

Andra upplevde det mer otydligt om de fick använda sig av företagshälsovården. Någon 

upplevde att de fått till sig att de fick ta företagshälsovården till hjälp i förbyggande insatser 

men att detta inte uppmanades av chefen. Respondenter upplevde sig bromsade av 

ekonomiska skäl med argumentet att insatser från företagshälsovården endast sattes in vid 

problem trots att respondenten upplevde att det var på väg att bli det. 

En tredje aspekt som belystes var medarbetarsamtalet i sin nuvarande form. 

Medarbetarsamtalet benämndes av majoriteten som ett onödigt arbete som bara förväntades 

genomföras. Att verksamhetens mål uppfylldes och hur personalen mådde ansåg cheferna 

att det vardagliga samtalet belyste mer än ett samtal en gång om året. Respondenterna 

menade att samtalet inte fyllde den funktionen som det var menat utan var något som måste 

genomföras. Majoriteten av respondenterna hade därav själva valt att forma om 

medarbetarsamtalet mot ett mer avslappnat och mindre formellt möte. Fler än hälften av 

respondenterna hade genomfört samtalet i form av en promenad, så kallad “walk & talk” 

där de viktigaste frågorna lyfts upp. 

 
På enbart medarbetarsamtalet kan man inte fånga upp den psykiska ohälsan, det gör man fortlöpande, 
exempelvis vi ses på eftermiddagen och pratar om det. Att jag är tillgänglig, bara sticka in huvudet 
om man behöver prata (Respondent 5). 

 
Medarbetarsamtalet i sin nuvarande form upplevdes som ineffektivt då det inte fångade den 

psykiska ohälsan. Några respondenter fokuserade på delen om arbetsmiljö då det upplevdes 

primärt. Flera respondenter upplevde medarbetarsamtalen som väldigt tidskrävande i 

förhållande mot vad de gav, även medarbetarna hade förmedlat att de upplevde samtalen 

som intervjuer, många var nervösa, medan andra uttryckte en känsla av meningslöshet eller 

kom totalt oförberedda. Flera av enhetscheferna upplevde att de fått prioritera bort 

verksamheten för medarbetarsamtalen vilket genererat i stress hos dem. 

 

5.4 Framgångsfaktorer i rehabiliteringsprocessen 

5.4.1 Delaktighet 
Att vara delaktig i sin egen rehabilitering samt fortsätta vara en del av arbetsplatsen 

beskrevs som viktiga faktorer i rehabiliteringsprocessen. 
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Nya regleringen är bra då den ska användas på alla, slipper bli “är det bara mig du frågar?” Nej, det 
är alla. Man vet att man måste fråga och prata kring och behöver tänka kring om något behöver 
anpassas, viktigt för den enskilde att det är lika för alla inom 30 dagar, inte godtyckligt som innan. 
Blir mer säkert och kan så ett frö hos den enskilde att se sin egen del och påverkansmöjlighet 
(Respondent 2). 
 

När enhetscheferna arbetade med rehabiliteringsprocessen sågs delaktighet som en 

grundläggande komponent. Rehabiliteringsplanen upplevdes av merparten som ett 

stödjande verktyg då den enskilde hade stor möjlighet till delaktighet genom att aktivt vara 

med och diskutera och forma sin egen framtid, här såddes många gånger ett frö till 

förändring. Respondenter uttryckte sin glädje över att vara med när någon från början 

uttryckte hopplöshet till att hopp väcktes och förändringen tog form, ibland resulterade det i 

att personen började studera eller fick verktyg till att bryta ett destruktivt beteende. 

 
 
Ringa sjukskrivna personer och inkludera dem trots att de är hemma, det är viktigt att känna sig som 
en del av ett sammanhang annars blir steget för långt för att komma tillbaka. Man får gärna komma 
och medverka på apt eller bara komma upp och ta en kopp kaffe (Respondent 5). 
 

Respondenterna lyfte det ansvar som arbetsgivare hade för att hjälpa den enskilde 

medarbetaren i arbete både för den enskildes ekonomi och för att finnas i ett sammanhang. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att den nya regleringen var till nytta för den enskilde 

och arbetsgivaren, då en form av kartläggning genomfördes. Planen ansågs bra för ökad 

delaktighet, bra att ha en plan att förhålla sig till och veta vad som är nästa steg. Planen 

krävde medverkan från individen och bidrog till att arbeta kontinuerligt i 

rehabiliteringsprocessen. Respondenterna ansåg det vara bra att det inkommit krav i de här 

situationerna som håller processen levande. Det som lyftes var bland annat situationen när 

den enskilde medarbetaren faktiskt gick in i en sjukskrivning och försvann från 

arbetsplatsen, då kunde det i det dagliga arbetet innebära att kontinuiteten att hålla 

kontakten tappades. Just att hålla kontakten med den enskilde medarbetaren ansågs av 

respondenterna som viktigt för den enskilde så att denne fortfarande skulle känna sig som 

en del av arbetsplatsen. En annan del i ledet med att inte tappa kontakten med arbetsplatsen 

var att anpassa arbetet så medarbetaren kunde arbeta deltid och inte vara helt sjukskriven. 

Exempel respondenterna lyfte var exempelvis anpassade arbetsuppgifter, arbeta deltid en 

period, att komma in på personalmöten eller komma in och bara ta en fika för att 

fortfarande känna sig delaktig i arbetsplatsen. Respondenterna hade sett situationer där 
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arbetstagare isolerat sig hemma och tappat sitt sammanhang och kopplingen till arbetet, 

vilket försvårat återgång i arbete. 

 

5.4.2 Tidiga insatser 
 
Jag ringer när det är tveksamt. För deras och min skull så det inte bara rullar på. För jag vet hur lätt 
det är att bli hemma om det rör sig om psykisk ohälsa (Respondent 1). 

 
 

Att komma igång tidigt med rehabiliteringen underlättade att komma tillbaka i arbete ansåg 
respondenterna och beskrev hur det stärkte individen att ha en plan för snabb återgång i 
arbete.  
 

Viktigt att komma igång tidigt. För att följa alla steg i rimlig tid. Man har t.ex. i vissa sjukskrivningar 
kommit på att det här jobbet är ingenting för mig och trots åtgärder man infört så går det inte ändå. 
Jag tänker att det kan vara en hjälp för den enskilde att vid de tillfällena är okej att gå vidare då det 
framgått att det här kanske inte är det jobbet som passar mig (Respondent 6). 
 

 
Respondenter ansåg att det var bra att planen gjordes tidigt och att den gärna kunde fått 

vara ännu mer limiterad i tid. Majoriteten av respondenterna hade hunnit starta upp en “plan 

för återgång i arbete” vilket de trodde var till nytta för att inte missa någonting. Vikten av 

att kartlägga vad ohälsan handlar om, vad den berodde på och om det behövde anpassas 

något kring arbetet lyftes. Samtliga respondenter ansåg planen som positiv även för 

arbetsgivaren då den ledde till en bättre förståelse och tydlighet i hur arbetsgivaren ska 

förhålla sig samt att planen nu genomfördes i tid och det inte blev några godtyckliga 

bedömningar som det kunde bli förr när kravet om att inleda plan inte hade någon tidsram. 

 

5.4.3 Tydlighet 
Den nya regleringen ansåg vara till hjälp för att skapa tydlighet både för den enskilde och 

arbetsgivaren vilket respondenterna var eniga om. Processen upplevdes som förutsägbar 

och visade på en tydlighet över vad som förväntades av alla parter. 
 
Nya regleringen hjälper till att göra insatsen mer fokuserad. när jag haft ett samtal och fyllt i en 
blankett vet jag att vi kommit så här långt, lättare att ta nästa steg och göra en planering just när FK 
har de här hållpunkterna och hör av sig med jämna mellanrum i rehabkedjan. Det är bra och tydligt 
både för den enskilde och arbetsgivaren. Vad som händer då och om man ska titta till hela 
arbetsmarknaden osv. Det sparar tid (Respondent 2). 
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Tydliga förväntningar ansågs viktiga även vid återgång i arbete, när arbetstagaren var 

tillbaka så ska personen veta vad som förväntas av denne när hen kommer tillbaka från en 

sjukskrivning och att arbetsgivaren ser till att arbetsbelastningen är okej. En respondent 

kände sig även tvungen att vara tydlig med att hen inte kunde anpassa arbetet på 

arbetsplatsen i den mån att detta skulle påverka övriga arbetstagare och i förlängningen 

skapa fler sjukskrivna. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel sammanställs resultatet och diskuteras i relation till tidigare forskning samt 

den teoretiska ramen. Studiens styrkor och svagheter diskuteras i kapitlet och avslutas med 

en slutdiskussion där vi reflekterar kring resultatet av studien.  

6.1 Sammanställning av resultat 
Syftet med studien är att belysa enhetschefers erfarenheter av vilka faktorer de ser kan bidra 

till att förebygga eller förkorta en sjukskrivning relaterad till psykisk ohälsa hos 

baspersonal inom socialt arbete. Studien har sin utgångspunkt i dessa frågeställningar: 

 

➢ Ser enhetscheferna någonting de kan göra i ett tidigt skede för att förebygga psykisk 

ohälsa? 

➢ Hur ser enhetschefer på sina möjligheter att påverka en snabbare återgång i arbete 

från sjukskrivning?  

➢ Hur påverkar den nya regleringen i Socialförsäkringsbalken enhetschefens arbete 

med psykisk ohälsa? 

➢ Vilka kunskaper och erfarenheter har enhetscheferna av arbetet kring psykisk 

ohälsa? 

 

Studiens resultat visar på flera aspekter i det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa där 

den mest framträdande är att våga tala om det. Vikten av tydlighet i ledarskapet är en annan 

central komponent, att var och en är klara över sin roll och vilka förväntningar som ställs. 

Öppenhet på arbetsplatsen är också viktigt vilket syftar till att öppet våga prata om psykisk 

ohälsa i det vardagliga samtalet och strukturellt exempelvis som stående punkt på apt. Ett 

tillåtande klimat där psykisk ohälsa inte stigmatiseras är eftersträvansvärt. Vidare är det av 

vikt att ha en god relation till sina medarbetare och att dessa kan känna förtroende för 

enhetschefen vilket gör det lättare att vända sig till denne för att få stöd. Ytterligare 

aspekter som lyfts är att uppmärksamma varandra, att bli sedd ses som viktigt då den 

eventuella psykiska ohälsan blir större och känslan av ensamhet ökar om inte någon frågar. 

En tillåtande och transparent kultur ses som ett måste för att uppnå tryggheten som krävs 

för att öppet tala om psykisk ohälsa på arbetsplatsen, ett par av respondenterna förmedlar 
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sina egna dalar för att visa att alla är mänskliga. Att sätta in extra resurser vid arbetstoppar 

och att erbjuda stöd hos företagshälsovården i ett förebyggande syfte anses som 

framgångsfaktorer. 

Resultatet av studien visar på följande möjligheter för enhetscheferna att påverka en 

snabbare återgång i arbete från sjukskrivning. Genom tidiga insatser som genomförande av 

rehabiliteringsplanen för återgång i arbete har individens delaktighet möjliggjort att så ett 

frö för ett förändringsarbete hos personen som varit sjukskriven. Vikten av delaktighet ses 

som centralt vid en snabbare återgång, detta kan vara att fortlöpande informeras om vad 

som händer på arbetsplatsen, att enhetschefen håller en kontinuerlig kontakt med den 

sjukskrivne, medarbetaren är välkommen in på en fika och att medverka på apt och 

enhetschefen ser över möjligheten att eventuellt anpassa arbetsuppgifter. Det ses vidare 

som viktigt att ej förlora kontakten med arbetsplatsen, att vara en del av ett sammanhang 

uppfattas som viktigt då individer lätt kan isolera sig i hemmet och tappa kopplingen till 

arbetet vilket gör det svårare att komma tillbaka. Tydliga förväntningar ses som centrala för 

återgång i arbetet, vad förväntas av den enskilde som kommer tillbaka från en 

sjukskrivning. 

I resultatet kan vi se att den nya regleringen i Socialförsäkringsbalken påverkar 

enhetschefens arbete positivt. Uppfattningen som samtliga enhetschefer har är att 

bedömningen inte riskerar att bli godtycklig, den minimerar risken att missa viktiga 

aspekter, leder till en ökad förståelse och bidrar till förutsägbarhet och det blir tydligt vad 

som förväntas av alla parter. 

Studiens resultat belyser att enhetscheferna generellt upplever sig ha 

kunskapsluckor i arbetet kring psykisk ohälsa. Samtliga enhetschefer har genomgått 

arbetsmiljöutbildning som arbetsgivaren tillhandahållit. Dock uttrycker en del att mycket 

fokus ligger på den fysiska arbetsmiljön och att det talas för lite om psykisk ohälsa. 

Erfarenheter som majoriteten lyfte var upplevelsen av att det främst handlade om kvinnor 

som var drabbade av psykisk ohälsa och att en orsaksförklaring kunde kopplas till det 

obetalda arbetet som utförs i hemmet och de krav som samhället ställer på kvinnan. Även 

att det är en kvinnodominerad yrkeskategori lyfts som en aspekt till den psykiska ohälsan. 

Ett par respondenter gav uttryck för att de kunde ana en snedfördelning av exempelvis vård 

av barn där kvinnorna tog merparten av barnets sjukdagar medan mannen förvärvsarbetade. 
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6.2 Resultat och analys i relation till teori och tidigare forskning 
I studien fann vi några centrala resultat där vikten av tydlighet är återkommande såväl i det 

förebyggande arbetet som i rehabiliteringsprocessen. Studiens resultat stämmer till stor del 

överens med tidigare presenterad forskning som visar att faktorer som oförutsägbarhet, 

oklara instruktioner och oklara rutiner på arbetsplatsen kan leda till sjukdom och frånvaro 

(Olsen et al., 2015). Komponenter som ses i resultatet av studien är att rätt förväntningar 

och tydligt definierade roller tydliggörs. Lamminpaa et al. (2012) belyser att tydliga mål 

förknippas med minskade behov för rehabilitering. Arbetsmiljöverket (2018:3) poängterar 

att otydliga samt motstridiga krav från arbetsgivarens sida är faktorer som relaterar till 

problem orsakade av arbetet. Rehabiliteringsinsatser bör ha tydliga rehabiliteringsmål som 

stärker individens känsla av sammanhang (Griffiths, 2009). 

Faktorer som påverkar möjligheten att se sin roll i arbetet har framkommit i studien, dessa 

är förutsägbarhet, vad förväntas av mig och tydlighet. Resultaten kan kopplas till KASAM 

där Antonovsky (2005) belyser vikten av arbetsgruppens sociala relationer där 

begriplighets-komponenten, vilken innefattar förutsägbarhet är till hjälp för att skapa en 

tydlighet över hela bilden av arbetssituationen. Hanterbarhet-komponenten, vilken belyser 

vikten av att ställa tillräckliga krav och hjälper till att se den egna delen i arbetet, detta 

resulterar i en underlättad kommunikation och skapar trygghet. meningsfullhet, t.ex. genom 

att ge rätt mängd belöningar och uppmuntran (Hochwälder, 2013).  

Ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen synliggjordes i studiens resultat som 

framgångsfaktorer i det förebyggande psykosociala arbetet. Detta kopplar vi till tidigare 

forskning som visat att ett gott socialt klimat på arbetsplatsen är relaterat till en lägre nivå 

av rollkonflikter, bättre hälsa och mindre sjukfrånvaro (Ljungblad et al., 2014). Hög 

uppskattning, arbetsglädje och välbefinnande på arbetet förknippas med ett minskat behov 

för rehabilitering (Lamminpaa et al., 2012).  

I vår studie framkom vikten av att våga fråga om psykisk ohälsa och att det råder en 

kunskapslucka i arbetet kring psykisk ohälsa. Detta stämmer till stor del överens med den 

forskning som tidigare presenterats. Moll (2014) beskriver exempelvis att enhetschefer 

innehar en viktig position för att kunna identifiera förändringar hos medarbetare som lider 

av psykisk ohälsa samtidigt som otillräcklig kunskap om psykisk ohälsa och tidsbrist bidrar 

till att det inte görs. Förr var arbetstempot lägre där tid fanns för reflektion och eftertanke 

vilket gjorde det lättare att få ihop sitt sammanhang, sett ur ett salutogent synsätt måste 
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detta idag skapas genom att avsätta tid för reflektion och goda samtal (Hanson, 2010).  Det 

finns behov av utbildning inom psykisk ohälsa för att stödja istället för att klandra, att våga 

erbjuda hjälp till den enskilde istället för rädsla för hur denne skulle uppfatta erbjudandet 

om hjälp (Moll, 2014). Moll (2014) lyfter hur majoriteten av deltagare i en studie uppgav 

att psykisk ohälsa var omgärdat av hemlighållande, att det skulle tystas ned, att merparten 

av medarbetarna inte agerade när någon mådde dåligt psykiskt samt att istället för att 

diskutera problemen direkt skvallrade och spred rykten kring medarbetare som led av 

psykisk ohälsa. Moll (2014) belyser vidare att många anställda som lider av psykisk ohälsa 

inte får det stöd de behöver vilket i förlängningen leder till större problem och äventyrar 

hälsan och säkerheten för den enskilde, kollegor och klienter. I vår studie framkom att 

cheferna försökte vara ambassadörer för det öppna tillåtande klimatet genom att själva visa 

sig mänskliga, ha tillit till personalen och sätta in resurser vid arbetstoppar.  

Sett ur det salutogena synsättet skapas balans istället för irritation genom att som 

ledare ta hänsyn till synpunkter, ge förutsättningar som tid, ramar och redskap (Hanson, 

2010). Arbetsgivare med fokus på medbestämmande, feedback och kompetensutveckling 

har ett mer positivt socialt klimat i arbetsgrupperna, bättre hälsa bland personalen samt 

lägre registrerad sjukfrånvaro (Ljungblad et al., 2014). Lamminpaa et al. (2012) beskriver i 

sin tur hur faktorer som feedback från chefen och uppskattning på jobbet kan ha direkt 

påverkan på hälsan. Hanson (2010) beskriver hur ett salutogent ledarskap gynnar 

människors välmående och funktion i arbetet genom att göra den rådande situationen 

begriplig, hanterbar och meningsfull för varje enskild medarbetare och se till varje individs 

värde och tillgångar. För att få ihop medarbetares känsla av sammanhang måste ett klimat 

där det är viktigt att lyssna på varandra skapas (Hanson, 2010).  

I studien framkommer tidiga insatser och delaktighet som viktiga faktorer i 

rehabiliteringsprocessen. Att vara delaktig beskrivs dels som delaktigheten i sin egen 

rehabilitering samt delaktighet genom att fortsätta vara en del av arbetsplatsen för att inte 

förlora känslan av att vara del av ett sammanhang. Forskning har tydligt visat att individens 

delaktighet och känsla av sammanhang är viktiga faktorer i rehabilitering av psykisk ohälsa 

(Griffiths, 2009). Det är troligt att människor i rehabilitering kommer att ha en minskad 

känsla av meningsfullhet, delvis på grund av deras framtid, mål och ambitioner har blivit 

eliminerade över tid, där av finns behov av att inrikta sig på att stärka känslan av 

meningsfullhet genom att exempelvis öka motivationen av att engagera sig i målmedvetna 
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aktiviteter (Griffiths, 2009). En starkare känsla av meningsfullhet kan ge en individ driv 

och energi; och förstärka tron på att kraven i livet är värdiga att emotionellt investera och 

engagera sig i (Griffiths, 2009). Det är viktigt att få återupptäcka och rekonstruera en känsla 

av att själv styra sitt liv och vara delaktig i återhämtningsprocessen där slutmålet inte är att 

“komma tillbaks” från ett tillstånd, utan att återhämta sig till ett meningsfullt liv (Griffiths, 

2009). Att stärka en individs känsla av sammanhang underlättar och möjliggör 

återhämtning (Griffiths, 2009).  

Tidiga insatser ses som avgörande för att förhindra såväl personliga, sociala samt 

finansiella kostnader för obearbetade psykiska problem på arbetsplatsen (Moll, 2014). Moll 

(2014) poängterar att chefen besitter en viktig roll då denna kan hjälpa den enskilde genom 

exempelvis företagshälsovården eller anpassning av arbetet, ett bristfälligt stöd från chefen 

kan å andra sidan resultera i en långvarig sjukfrånvaro. Vidare upplevde många att de inte 

fick tillgång till stöd i tid, att ha en närvarande chef upplevdes som förebyggande då 

medarbetaren kunde bolla med denna innan problemen eskalerade (Moll, 2014). Individer 

som själva förväntade sig att vara åter i arbete inom 6 veckor visade sig ha en högre 

sannolikhet att faktiskt återvända till arbete (Brouwers et al., 2009). Åtgärden som främst 

användes vid arbetsrelaterade besvär var personligt stöd av chefen eller annan resurs som 

arbetsgivaren valt ut (AV, 2018:3). Moll (2014) presenterar i studiens resultat vikten av 

tidiga och mångsidiga insatser kring psykisk ohälsa hos anställda inom vård och omsorg. 

Hanson (2010) menar att meningsfullhet i förändringsprocesser kan uppnås genom 

delaktighet för att skapa en känsla av att vara betydelsefull istället för överkörd. 

I resultatet framkommer att det finns en upplevd skillnad mellan män och kvinnor, 

att kvinnor i högre grad tenderar att vårda barnen vid sjukdom samt att kvinnorna upplevs 

vara drabbade i högre utsträckning av psykisk ohälsa. Resultatet visar att den psykiska 

ohälsan hos kvinnor i mångt förknippas med det obetalda arbetet. Resultatet stärks delvis av 

forskning som redovisar skillnader mellan förekomsten av mäns och kvinnors psykiska 

ohälsa. Kvinnor i arbete lider i högre grad av psykosomatiska besvär som exempelvis 

minnesproblematik och oro än vad män gör, andelen sysselsatta i åldrarna 30-49 år var 

överrepresenterade gällande psykosomatiska besvär (AV 2018:3).  Kullberg et al. (2012) 

belyser att kvinnor oftare än män är sjukskrivna och då främst för psykisk ohälsa. 

 Det obetalda arbetet som främst kvinnor utför och som framkommer i resultatet 

kopplas till tidigare forskning som stödjer resultatet. Olsen et al. (2015) belyser i en studie 
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från 2015 att många deltagare uppgav att deras stress orsakats av en dubbel arbetsbörda, att 

de hade för mycket att göra både på arbetet och hemma, vilket kan tyda på en oförmåga att 

kombinera familj och den professionella rollen. Blom et al. (2017) presenterar viktiga 

faktorer att ha i beaktande vid stress hos kvinnor, till dessa ses “ta hand om barn och 

hushållsarbete”.  Spänningen i det obetalda arbetet ses som svårare att lämna bakom sig och 

att undvika i jämförelse med det betalda arbetet, dessutom utförs uppgifterna i det obetalda 

arbetet under tiden för när individerna, enligt samhällsnormer, bör återhämta sig från jobbet 

(Blom et al., 2017). Tornhill (2014) belyser hur det obetalda arbete som utförs av kvinnor 

ses som centrala för människans överlevnad exempelvis att ta hand om barnen och 

hushållssysslor som att städa och laga mat. Resultatet visar att flertalet respondenter har 

tankar kring att kvinnan drar det stora lasset hemma och tankar kring varför det ser ut så 

och vilka konsekvenser det får. Tornhill (2014) belyser kvinnors “specialisering” inom det 

obetalda arbetet som är omdiskuterat då det vidmakthåller den synen och fördelningen av 

arbetet. 

6.3 Styrkor och svagheter med studien 
Till en av studiens styrkor ses att båda författarna av studien medverkade vid alla intervjuer. 

Det innebar att vi hade möjligheten att både ta in samt reflektera över vad respondenterna 

förmedlade, detta ledde till en djupare och vidare förståelse av deras erfarenheter som 

slutligen gav möjlighet till en mer omfattande tolkning av det insamlade materialet. 

 En svaghet rör den begränsade tidsperiod som fanns till förfogande för studien. 

Bearbetningen av materialet hade kunnat genomföras mer ingående med hjälp av mer tid 

och med mer tid hade vi även haft möjlighet till fler intervjuer. För att uppnå optimalt 

resultat hade det setts som önskvärt att ha mer tid på sig för att läsa och nå ytterligare 

kunskap inom såväl forskning som teori. 

 Metodvalet som författarna gjort i studien anses anpassad efter studiens syfte samt 

frågeställningar då vi tack vare metodvalet har lyckats besvara de frågeställningar som 

lyfts. Valet av forskningsämne är sprunget ur våra personliga intressen och har koppling till 

våra arbeten, detta gör att vi innehar en del erfarenheter och kunskap inom ämnet vilket kan 

ses som både en styrka och en svaghet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten av 

kunskap inom ämnet som forskaren intervjuar kring, främst för att ha möjlighet att ställa 

rätt följdfrågor. Å andra sidan har vi haft med oss risken att identifiera oss med 

undersökningspersonerna. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att forskaren kan 
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riskera att identifiera sig så pass mycket med intervjupersonen att hen inte längre kan hålla 

ett professionellt perspektiv utan redovisar allt ur intervjupersonens perspektiv vilket 

benämns som goes native. 

En svaghet kan ha varit att vi var ute lite tidigt med frågorna kring 

rehabiliteringsplanen då den infördes 1 juli 2018 och alla respondenter hade inte arbetat 

med den ännu. Det positiva är dock enhetschefernas entusiasm kring att detta verkar vara 

ett effektivt verktyg i arbetet kring psykisk ohälsa. 

6.4 Slutdiskussion 
Resultatet i studien pekar på vikten av ett tydligt ledarskap i ett öppet och tillåtande klimat 

på arbetsplatsen för att förebygga psykisk ohälsa. När en medarbetare trots allt blivit 

sjukskriven pekar resultatet i studien återigen på vikten av tydlighet. De andra två 

framgångsfaktorerna i rehabiliteringsprocessen som tillskrivs tyngd är delaktighet, så väl 

som på arbetsplatsen som i sin rehabiliteringsprocess samt vikten av att sätta in tidiga 

insatser där regleringen i socialförsäkringsbalken gällande plan för återgång i arbete ses 

som en stor hjälp. En reglering där en arbetsuppgift får en mer begränsad tid för att startas 

upp skulle kunna förväntas ses som en stressande och påfrestande arbetsbörda, positivt 

överraskande upplevdes det tvärtom som en hjälp för att tydliggöra vad som ska göras när 

och vad som förväntas av samtliga parter samt att bedömningarna numer inte blir 

godtyckliga utan gäller för samtliga. 

Författarna av denna studie vill lyfta vikten av ett medarbetarsamtal som upplevs 

givande för både enhetschefer och medarbetare. Medarbetarsamtalen i sin nuvarande form 

anses inte vara verksamma vare sig för måluppfyllelsen eller för att fånga den psykiska 

ohälsan. Samtalen beskrivs snarare som meningslösa och tidskrävande moment. Den 

dagliga dialogen ses som verksam vilket författarna förknippar med vikten av en 

närvarande chef som i sin tur har en rimlig arbetsbelastning och tid för det spontana 

samtalet som ses som en förebyggande åtgärd för psykisk ohälsa. 

 Det obetalda arbete som kvinnor utför i högre grad än män spiller över på 

arbetslivet och den totala arbetsbördan kan bli övermäktig att hantera, det ses därför som 

centralt med ett genusperspektiv i arbetet kring psykisk ohälsa. Eftersom den psykiska 

ohälsan slår hårt mot både den enskilde, medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, klienterna 

och samhällsekonomin så är det ett måste med ett förebyggande arbete. Då 

rehabiliteringsplanen för återgång i arbete enligt den nya regleringen infördes 1 juli 2018 
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har den ännu inte används av alla. Förslag till vidare forskning kan vara att genomföra 

studier kring rehabiliteringsplanen när den förankrats i verksamheterna under en längre 

period. Att genomföra studier innefattande individer som varit föremål för 

rehabiliteringsplanen hade varit intressant ur ett brukarperspektiv. Vidare kan det vara av 

intresse att genomföra studien i ett annat län för att fånga eventuella skillnader och 

orsaksförklaringar då Dalarna är överrepresenterade sett till antalet sjukskrivningar 

relaterade till psykisk ohälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Blankett för etisk egengranskning  
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
Projekttitel: “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” 

Student/studenter: Sanna Bjerneby & Anna Davidsson 

Handledare: Irving Palm                                                                   

 Ja Tveksamt Nej 

 1 
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt personer 
i beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. 
på personer i beroendeställning är patienter och elever)? 

     

 

     X 

 2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)? 

     

     X 

 3 
  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

         X 

 4 
  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt? 

         X 

5 
  

 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

         X 

 6 
  

  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?  

         X 

  
7 

Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden?  

      X    

 
8 

Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, t.ex. 
i ett register eller en databas? (Observera att även avkodade och 
krypterade personuppgifter betraktas som personuppgifter så 
länge det finns en kodnyckel).  

      X 

        

● Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27   
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Bilaga 2. Informationsbrev
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
 
Inledning 
● Vi informerar om de etiska forskningsprinciperna  

-informationskravet- info om syfte, frivillighet, hoppa av, moment 
-samtyckeskravet - själva bestämma över sin medverkan 
-konfidentialitetskravet- personuppgifter behandlas med konfidentialitet, förvaras 
så obehöriga ej kommer åt 
-nyttjandekravet- de uppgifter som samlas in får endast användas för 
forskningsändamålet 

● Syftet med studien beskrivs och intervjupersonen får möjlighet att ställa frågor 
- Syftet är att undersöka enhetschefens upplevelse av vilka faktorer de ser kan bidra 
till att förebygga eller förkorta en sjukskrivning relaterad till psykisk ohälsa. 

● Förtydliga samtycke 
 
Bakgrundsfakta 
● Namn: 
● Ålder: 
● Utbildning: 
● Position i organisationen: 
● Antal år i yrkesrollen: 

 
Inledande frågor 
● Hur kommer det sig att du började arbeta som enhetschef? 
● Har du arbetat som enhetschef tidigare? 
● Arbetat som baspersonal själv inom den typ av verksamhet du är chef i? 

 
Psykisk ohälsa 
Aktuell forskning påvisar en ökning av sjukskrivningar kopplat till psykisk ohälsa då främst 
inom kvinnodominerade vård och omsorgsyrken. 
● Hur tänker du kring psykisk ohälsa och sjukskrivning kopplat till din personal?  

-Upplever du att det ökat?  
-Upplever du någon skillnad mellan män och kvinnor? 

● Hur mycket talar ni om psykisk ohälsa på arbetsplatsen? 

● Har du någon utbildning i arbetet kring psykisk ohälsa?  

● Erbjuder arbetsgivaren någon utbildning/fortbildning?  
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Arbetsmiljö 
● Upplever du att den nya regleringen om att genomföra en rehabiliteringsplan inom 

30 dagar efter första sjukskrivningsdagen påverkar arbetsmiljön för dig som 

enhetschef och hur hjälper det den enskilde medarbetaren? Upplever du att denna 

plan kan vara till nytta, på vilket vis? 

● Påverkar detta dig i ditt arbete? Isåfall hur? Exempelvis; Tidsmässigt, 

känslomässigt. 

 
Påverkansfaktorer för framgång/motgång 
● Hur ser du på dina möjligheter att påverka, finns det något du kan göra i ett tidigt 

skede för att förebygga psykisk ohälsa?  

● Vad gör du/din arbetsgrupp för att arbeta med detta, finns det någon samverkan? 

● Vilka faktorer ser du som verksamma för att förebygga sjukskrivningar? Ser du 

några insatser som inte fungerar? 

● Hur upplever du det organisatoriska stödet i dessa frågor?  

-stöd från företagshälsovård? 

● Känner du till någon väl fungerande metod som används i någon annan 

kommun/organisation, isåfall vilken? 

● Upplever du att det går att koppla någon specifik arbetsuppgift/situation till psykisk 

ohälsa om den är förekommande. 

● Upplever du att medarbetarsamtalen i sin nuvarande form är ett verktyg för att 

uppmärksamma psykisk ohälsa? Om inte har du några tankar kring hur det skulle 

kunna vara utformat för att fånga dessa aspekter? 

 

Avslutande fråga 

● Finns det något du vill tillägga utöver det vi talat om? 

Du är varmt välkommen att kontakta oss vid ytterligare frågor eller om det är något 

du önskar lägga till. 
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Bilaga 4. Kondenserad tabell teman/subteman 
Kondenserad tabell över centrala teman, subteman samt meningsbärande enheter. 

Detta är långt ifrån alla meningsbärande enheter vi funnit i resultatet. Det är ett axplock vi 

lyft ur för att visa på exempel. 

 
Kvinnor måste själva sänka ribban. Tror inte alltid det är männen som inte tar 
sin del. Det är vissa gånger kvinnor som inte låter män ta sin del. Vill inte 
sänka ribban om hur perfekt allt ska se ut hemma eller hur man själv ska se ut 
eller vara. Man kan inte räcka till att vara 100 % på jobbet 100 % hemma, 
duktig mamma, tränad osv. Väldigt konstig uppgift man tror att man har 
(Respondent 2). 

 

 

TOTAL 

ARBETSBÖRDA 

Den sammanlagda 

arbetsbördan av 

betalt och obetalt 

arbete 

 

 
 
 
 
 
 
ORSAKER  
till uppkomsten 
av psykisk 
ohälsa  

 

Om den psykiska ohälsan kommer hemifrån men påverkar arbetslivet så har 
man möjlighet att gå till företagshälsovården, så blir man sjukskriven från sitt 
arbete och blir hemma där problemet egentligen finns. Man skulle ibland 
önska att man kunde bli sjukskriven hemifrån där problemet verkligen finns. 
Det är väldigt svårt men jag tror att de flesta mår bra av att vara i ett 
sammanhang där man fungerar exempelvis i arbetet än att vara hemma där 
inget fungerar. Man måste få lyckas någonstans. Men det är inte min sak att 
avgöra. Detta kan rehabplanen hjälpa till med, att utröna vart problemet ligger 
(Respondent 5). 

Jag ser skillnad på män och kvinnor i min personalgrupp. Männen förstår inte 
alls vad kvinnorna pratar om när de tycker det är stress på jobbet. Men jag vet 
ju inte hur det är fördelat hemma. Sen tror jag också att män inte har samma 
behov av att vara perfekt. Just att man som kvinna ställer så höga krav på att 
vara duktig. På alla poster (Respondent 1). 
 
Psykisk ohälsa verkar vara generellt i samhället. Det är livet på något sätt. 
Men det går inte att sjukskriva sig från livet fast det är vad man kanske skulle 
behöva egentligen (Respondent 2). 

KÄNSLOMÄSSIGA 

KRAV 

Krav från anhöriga, 

klienter/brukare, 

arbetsgivaren samt 

personliga krav 

Här ska vi som arbetsgivare inte ha någon prestige utan tänka att det kan vara 
vi som arbetsgivare som skapat denna psykiska ohälsa och hur ska vi göra 
saker på ett bättre sätt (Respondent 3). 

En uppgift som jag kan koppla till stress är när någon får många komplexa 
ärenden på sitt bord. Ibland kan man inte räkna antal eller personnummer. Ett 
ärende kan vara som fyra. Det är viktigt att bolla i gruppen. Mycket 
påtryckningar från anhöriga är också en bidragande (Respondent 6). 
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Att våga fråga anser jag vara den absolut viktigaste aspekten i förebyggandet 
av psykisk ohälsa (Respondent 4). 

ÖPPENHET 

Vikten av att våga 

prata om psykisk 

ohälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMGÅNGS- 

FAKTORER i det 

förebyggande 

psykosociala 

arbetet 

Man vet aldrig om man gör rätt eller fel, men man får inte vara rädd för att 
fråga om psykisk ohälsa. Ibland kan det vara bättre att maila om det är vad 
personen önskar (Respondent 5). 

Den viktigaste faktorn är att våga prata om det (Respondent 3). 

Vi erbjuder samtal hos företagshälsovården, oavsett om det är privatlivet 
som är orsaken så påverkar den arbetet i allra högsta grad. Mitt mål är att ha 
en arbetstagare som är i tjänst och en resurs från företagshälsovården kostar 
mindre än vad en sjukskrivning gör (Respondent 3). 

 

TILLÅTANDE 

KLIMAT 

Vikten av ett tillåtande 

klimat på arbetsplatsen 

Ibland måste det få kosta för att man ska kunna spara i förlängningen och i 
det stora. Inte snåla med resurser och faktiskt arbeta med de här 
förebyggande insatserna för att undvika en sjukskrivning (Respondent 6). 

Jag visar mina nya medarbetare ödmjukhet, om jag vet att jag bara kan lugna 
ner dem och säga att jag inte förväntar mig att du ska kunna allt från början 
så inger det ett lugn och trygghet. Det är stressreducerande och en 
förebyggande insats. var gärna ambitiös, men du behöver inte vara det nu, 
det är okej att vara ny och helt förvirrad. Tror det är en framgångsfaktor att 
höra det från sin chef att här är vi bara människor, även jag (Respondent 2). 

Det gäller att vara tydlig och få personalen att inse att det är det här du ska 
göra. Det är inte det där ni ska göra (Respondent 1). 

TYDLIGHET 

Vikten av ett tydligt 

ledarskap samt tydliga 

förväntningar. 

Tydlighet är otroligt viktigt för att förebygga stress och ohälsa. tydlighet i 
organisationen att man vet vem som har vilken roll, vart går jag då, att det 
finns rutiner så att man inte behöver fundera (Respondent 2). 

Hjälpa till med prioriteringar och talar om vad jag förväntar mig och vad jag 
kan erbjuda. När jag varit luddig skapar det oro. Lugn stabil och trygg. Inte 
vara en visp. Annars känner man sig halvdålig överallt och känner sig aldrig 
bra (Respondent 2). 

Socionomprogrammet ger en bredd men i de här ärendena borde man 
erbjuda handledning för alla chefer. I slutet av dagen så är det meningen att 
det ska bli bra för den enskilde och att den personens resurser faktiskt kan 
vara en tillgång på jobbet (Respondent 6). 

ERFARENHETER & 

UTBILDNING 

Vikten av utbildning 

kring psykisk ohälsa 

samt erfarenheter av att 

ha arbetat som 

baspersonal 

Jag har själv arbetat som baspersonal, detta har gett mig erfarenhet och 
kunskap om det medarbetarna gör och kan hamna i. Vilket har gjort att jag 
har fått ett större förtroende från dem som gör det lättare i relationsskapande 
och kommunikationen (Respondent 4). 

Fördelen med att ha arbetat som baspersonal själv är att jag förstår de 
arbetsuppgifter som mina medarbetare har och har förståelse för den 
komplexitet som dom har i sitt dagliga arbete. Att jag vet vad dom gör är en 
trygghet både för mig som chef men också för min personal. Min 
uppfattning är att man vill ha en chef som vet vad man jobbar med 
(Respondent 6). 

På enbart medarbetarsamtalet i dess nuvarande form kan man inte fånga upp 
den psykiska ohälsan, det gör man fortlöpande, exempelvis vi ses på 
eftermiddagen och pratar om det. Att jag är tillgänglig, bara sticka in 
huvudet om man behöver prata (Respondent 5). 

FÖRBÄTTRINGS- 

FÖRSLAG 

Förslag på förbättring/ 

verksamhetsutveckling i 

det förebyggande 

psykosociala arbetet 

Jag har precis gått delar av arbetsmiljöutbildningen där det framkom att man 
pratar för lite om arbetsmiljö kopplat till psykisk ohälsa (Respondent 6). 

Ibland är det för mycket fokus på att dra ner på ekonomiska kostnader och 
att man saknar ett långtidsperspektiv. Man testar gränser om hur långt kan 
man pressa personalen innan vi måste in med extrapersonal. jag måste 
argumentera mot min chef och visa siffror, ibland blir det väldigt 
missvisande (Respondent 6). 
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Ringa sjukskrivna personer och inkludera dem trots att de är hemma, det är 
viktigt att känna sig som en del av ett sammanhang annars blir steget för 
långt för att komma tillbaka (Respondent 5). 

  
  
  
  
DELAKTIGHET 
Vikten av att känna sig 
delaktig i 
rehabiliteringsprocesse
n samt fortsätta vara en 
del av arbetsplatsen. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FRAMGÅNGS- 
FAKTORER i 
Rehabiliterings- 
processen 

Att få någon med dålig självkänsla, vem skulle vilja ha mig, att bygga upp 
någon till att få den att vilja tro att det finns hopp så har man det med sig 
och arbetar med personal kan man ha med sig det tänket. Det här fixar 
du/vi tillsammans (Respondent 2). 

Man får gärna komma och medverka på apt eller bara komma upp och ta 
en kopp kaffe (Respondent 4). 

Nya regleringen är bra då den ska användas på alla, slipper bli “är det bara 
mig du frågar?” nej, det är alla. Man vet att man måste fråga och prata 
kring och behöver tänka kring om något behöver anpassas, viktigt för den 
enskilde att det är lika för alla inom 30 dagar, inte godtyckligt som innan. 
Blir mer säkert och kan så ett frö hos den enskilde att se sin egen del och 
påverkansmöjlighet (Respondent 2). 

Jag ringer när det är tveksamt. För deras och min skull så det inte bara 
rullar på. För jag vet hur lätt det är att bli hemma om det rör sig om 
psykisk ohälsa (Respondent 1). 

  
  
  
  
  
  
  
  
TIDIGA INSATSER 
Vikten av att sätta in 
tidiga insatser. 
  

Väldigt positivt med den nya regleringen, men jag jobbar redan så att jag 
har tät kontakt och har den relationen som gör att jag i ett tidigt skede kan 
tala med min personal om jag misstänker psykisk ohälsa. Hur kan vi få dig 
att kunna arbeta efter dina förutsättningar (Respondent 3). 

Viktigt att komma igång tidigt. För att följa alla steg i rimlig tid. Man har 
t.ex. i vissa sjukskrivningar kommit på att det här jobbet är ingenting för 
mig och trots åtgärder man infört så går det inte ändå. Jag tänker att det 
kan vara en hjälp för den enskilde att vid de tillfällena är okej att gå vidare 
då det framgått att det här kanske inte är det jobbet som passar mig 
(Respondent 6). 

Har man varit hemma länge kommer man ur sitt sammanhang, vad händer 
på jobbet, det är så mycket nytt, man förminskar sig själv. Att man kan få 
en plan och komma i arbete snabbt kan stärka individen (Respondent 5). 

Nya regleringen hjälper till att göra insatsen mer fokuserad. när jag haft ett 
samtal och fyllt i en blankett vet jag att vi kommit så här långt, lättare att ta 
nästa steg och göra en planering just när FK har de här hållpunkterna och 
hör av sig med jämna mellanrum i rehabkedjan. Det är bra och tydligt både 
för den enskilde och arbetsgivaren. Vad som händer då och om man ska 
titta till hela arbetsmarknaden osv. Det sparar tid (Respondent 2). 

 
 
TYDLIGHET 
Vikten av ett tydligt 
ledarskap samt tydliga 
förväntningar. 

Den nya regleringen har hjälpt och blir mer tydlig för samtliga när i 
processen man börjar titta på den öppna marknaden exempelvis 
(Respondent 1). 
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 Bilaga 5. Rehabiliteringsplan

  



 

     

 

 

55 



 

     

 

 

56 



 

     

 

 

57 



 

     

 

 

58 

 


