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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är dels att undersöka dels vad enhetschefer inom socialt arbete upplever som 

problematiskt i sin arbetssituation, dels hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom organisationen 

och hur enhetscheferna upplever riskfaktorerna som Arbetsmiljöverket beskriver 

(Arbetsmiljöverket 2018). Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide för att ge 

intervjupersonerna fritt utrymme att berätta om sina upplevelser. I studien tolkades materialet 

med hjälp av innehållsanalys. Vi har använt oss utav två huvudsakliga teorier. 

Krav/kontroll/stöd -modellen och Copingstrategier. Arbetets resultat visar att samtliga 

enhetschefer har höga krav i sitt arbete. Däremot skiljer sig känslan av kontroll. 

Copingstrategier används främst baserat på erfarenhet och antalet medarbetare är den mest 

uppenbara faktorn som påverkar enhetschefernas relationen till verksamheten. Resultatet ger 

även en tydlig bild på vad det kan innebära att vara konstant kontaktbar samt att 

effektivisering av organisationer kan vara en bidragande faktor till de riskfaktorerna som 

Arbetsmiljöverket (2018) beskriver. 
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Abstract 

 

The aim of the study is to investigate what unit managers in social work experience as 

problematic in their work situation, how work environment work is conducted within the 

organization and how the unit managers perceive the risk factors that the Swedish Work 

Environment Authority describes (2018). We have used a semi-structured interview guide to 

give interviewees free space to speak freely about their experiences. The study interpreting 

the material using content analysis. We have used two main theories. Requirements / Control 

/Support Model and Coping Strategies. The results of the work show that all unit managers 

have high demands in their work. However, the feeling of control differs. Coping strategies 

are used primarily based on experience and the number of employees is the most obvious 

factor that affects the unit managers' relationship with the work place. The result also 

provides a clear picture of what it can mean to be constantly contactable, and that the 

efficiency of organizations can be contributing factor to the risk factors, as the Swedish Work 

Environment Authority (2018) describes. 
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1. INLEDNING 

Enhetschefer inom socialt arbete har en utsatt roll där de i sin roll är tvungna att 

implementera direktiv från sina chefer i den egna verksamheten. De har ofta väldigt lite 

utrymme för egna initiativ i sitt arbete. Att vara enhetschef inom socialt arbete innebär en hög 

arbetsbelastning och otillräckliga resurser vilket gör det svårt att utföra arbetet på ett 

tillfredsställande sätt (Astevik & Melin 2013). Brist på kontroll och orimliga krav för 

enhetschefen kan bidra till stress som kan ligga till grund för en känsla av maktlöshet 

(Thylefors 2016). Det kan alltså vara möjligt att enhetschefer saknar möjlighet att påverka 

sina egna omständigheter. Det blir därför rimligt att anta att detta i sin tur kan leda till sämre 

arbetsmiljö och minskad trivsel på arbetsplatsen. 

 

I en projektrapport från Arbetsmiljöverket (2018) framkommer liknande uppgifter. Rapporten 

visar att enhetschefer ofta upplever arbetet som psykiskt tungt och anger att de får 

psykosomatiska besvär på grund av arbetet. Rapporten visar att Arbetsmiljöverket har hittat 

brister hos 99 procent av de verksamheter som undersökts. Dessa brister handlar om hur 

verksamheter ska underlätta för sina respektive enhetschefer (Arbetsmiljöverket 2018). Det 

visar alltså på att det finns stora brister i hur verksamheter idag hanterar enhetschefernas roll 

och hur de ska bedriva sitt arbete. Arbetsmiljöverkets rapport (2018) visar även att det är 

viktigt att anpassa krav så att arbetsbelastningen blir hanterbar och visar på att riskfaktorer 

finns i rollen som enhetschef. Till exempel gör tidspressen att enhetscheferna inte hinner med 

sina ordinarie arbetsuppgifter samt att för stora personalgrupper gör att enhetschefen inte 

hinner med sina medarbetare. Att rekrytera kompetent personal är också tidskrävande och 

svårt för enhetschefer. Rapporten visar även att enhetschefer upplever att de behöver vara 

nåbara på mobilen dygnet runt och har därför svårt att slappna av när de är lediga från jobbet. 

 

Alla dessa faktorer kan påverka individens upplevelse av sin arbetssituation negativt. Vi 

använder oss av Arbetsmiljöverkets rapport som utgångspunkt för vår studie. Vi kommer att 

bygga vidare på Arbetsmiljöverkets förslag på förändringar i enhetschefernas arbete och 

undersöka vad enhetschefer inom socialt arbete upplever som problematiskt i sin 

arbetssituation samt hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom organisationen och hur 

enhetscheferna upplever riskfaktorerna som Arbetsmiljöverket (2018) beskriver. Vi kommer 

på ett djupare plan diskutera varför dessa förändringar är nödvändiga för deras arbetsmiljö, 

genom att använda oss av sociologiska resonemang och teorier. På så vis ämnar vi öka 

förståelsen varför dessa förändringar bör göras. Vi kommer presentera rapportens 

huvudsakliga resultat i kapitlet kunskapsläget.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vad enhetschefer inom socialt arbete upplever som 

problematiskt i sin arbetssituation, dels hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom organisationen  

och dels hur enhetscheferna upplever riskfaktorerna som Arbetsmiljöverket beskriver 

(Arbetsmiljöverket 2018).  

 

För att kunna besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever enhetschefer sin arbetsmiljö?  

- Hur upplever enhetscheferna de riskfaktorer som framkommer ur arbetsmiljöverkets rapport 

(2018)?  

- Vilka strategier använder sig enhetscheferna av för att hantera sin arbetsmiljö? 

- Upplever enhetscheferna att det vidtagits förändringar i organisationen?  

 

1.2  Uppsatsens avgränsningar 

Med enhetschefer inom socialt arbete avser vi första ledets enhetschefer inom vård och 

omsorg. Enhetscheferna i vår studie är verksamma inom Äldreomsorg och LSS -

verksamheter. Definitionen på första ledets enhetschef innebär att chefen är närmast 

medarbetaren och har därmed i sin tur en eller flera chefer ovanför sig, vilket gör 

enhetschefen till en så kallad mellanchef.  
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2. KUNSKAPSLÄGE 

 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning kring riskfaktorer och olika hanteringsstrategier 

samt en nyligen skriven rapport av Arbetsmiljöverket som beskriver olika riskfaktorer i 

arbetsmiljön för enhetschefer.  

 

2.1  Enhetschefers arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket gjorde 2018 en rapport om brister i enhetschefers arbetssituation inom 

vård och omsorg. Enligt rapporten behöver 99 procent av de besökta arbetsgivarna göra 

förändringar för att förbättra arbetssituationen för enhetschefer. Det framkommer i rapporten 

att enhetschefer jobbar under tidspress, har många personalärenden, hög personalomsättning, 

problematiska  IT-system samt att de måste fungera som en “allt i allo” där de till exempel 

byter glödlampor eller fixar bilproblem.  

 

Rapporten visar att de inte hinner med att utveckla verksamheten. Decentraliseringen är idag 

stark och den ställer stora krav på enhetschefer att hantera olika situationer i verksamheterna. 

Det är dock viktigt att kraven anpassas för enhetscheferna så att arbetsbelastningen blir 

hanterbar. I rapporten har effektmål tagits fram och dessa beskriver vad som behöver 

utvecklas i enhetschefers arbetsmiljö. Detta är exempelvis att det ska finnas rutiner för att 

kunna hantera hög arbetsbelastning, samt att arbetsbelastningen ska vara hanterbar där krav 

och resurser ska vara i balans. Ett annat mål är att synliggöra arbetsbelastningen för 

enhetschefer i ledningen och även utforma stöd till enhetschefer från deras arbetsgivare. Det 

framkommer att antalet enhetschefer behöver ses över och fler enhetschefer skulle behöva 

anställas för att förbättra arbetsmiljön. 

 

I rapporten beskrivs även de riskfaktorer som kan leda till hög arbetsbelastning. Dessa är 

bland annat tidspress, antal medarbetare per chef, personalomsättning och rekrytering, 

Avsaknad av uppdragsbeskrivningar och prioriteringslistor, geografisk spridning av 

medarbetare, nåbara chefer dygnet runt, inflöde av e-post, och den fysiska arbetsmiljön. Det 

framkommer i rapporten att enhetschefer har svårt att veta exakt vad deras arbete går ut på 

samt att det hela tiden tillkommer nya arbetsuppgifter. Det finns alltså brister i 

uppdragsbeskrivningar och prioriteringslistor inom organisationerna för hur enhetschefer ska 

arbeta vilket medför sämre arbetsmiljö.  

 

I rapporten beskrivs det även att enhetschefer anser att det saknas stöd för dem i arbetet. 

Arbetsmiljöverket avslutar sin rapport med att beskriva riskfaktorer samt vad kommuner och 

landsting måste arbeta med för att förbättra arbetsmiljön för enhetschefer. Dessa riskfaktorer 

är. 

- Tidspress. Enhetschefer upplever tidspress och att de inte hinner med sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Övertidsarbete är vanligt och tiden räcker inte till för att kunna 

utveckla verksamheten och kunna genomföra exempelvis uppföljningssamtal med 

medarbetare.  
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- Antal medarbetare per chef. Detta antal varierar stort mellan chefer. Vissa chefer har 

över 80 medarbetare även om medarbetarantalet inte bör överstiga 30. 

- Personalomsättning och rekrytering. Enhetschefer har svårt att rekrytera personal. 

Denna personal ska introduceras samtidigt som enhetschefen ska sköta sin 

verksamhet. 

- Geografisk spridning. Vart medarbetarna befinner sig geografiskt. Finns de längre 

bort blir det långa transportsträckor som leder till förlust av arbetstid för enhetschefen. 

- Nåbara chefer dygnet runt. Enhetschefer upplever att de blir störda på privat tid om 

det fattas bemanning i verksamheten. Det kan hända att cheferna får gå in i den 

operativa rollen.  

- Inflöde av e-post. Att e-post ska besvaras med en gång är även ett stressmoment. 

- Den fysiska arbetsmiljön behöver även ses över då den ofta glöms bort utifrån 

enhetschefens roll.  

 

Thylefors (2016) beskriver att höga krav som kombineras med ett litet handlingsutrymme 

eller handlingsutrymme och en låg grad av socialt stöd kan innebära en ökad risk för ohälsa 

eller lågt välbefinnande, den så kallade belastningshypotesen. Om individerna däremot har 

höga krav, stort handlingsutrymme och högt socialt stöd anses det vara utvecklande, den så 

kallade bufferthypotesen.  

 

Thylefors (2016) beskriver att den tredje dimensionen som är socialt stöd kännetecknas av 

praktisk och känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater. Den sociala interaktionen 

spelar en stor roll för hälsa och beteendereaktioner på arbetet. Det är därför viktigt att även 

räkna med stöd i krav/kontroll -modellen (Karasek och Theorell 1990). 

 

2.2 Antal medarbetare 

Materialet tyder på att medarbetarantalet har stor betydelse för hur enhetschefen upplever 

både sin möjlighet att utföra ett professionellt arbete och hur de upplever den psykosociala 

arbetsmiljön. I en avhandling av Andersson Fele (2008) beskrivs hur en organisation 

förändras och hur den påverkar enhetschefer i deras arbete. Anderson Fele studerar i 

avhandlingen hur införandet av platta organisationer var typiskt för 1990-talet och hur platta 

organisationer uppfattades inom hemtjänsten. Den verksamheten får ofta kritik för att inte 

vara effektiv.  

 

Anderson Fele (2008) skriver om de senaste decenniernas ekonomiska nedskärningar och 

även den ökade rationaliseringen inom verksamheten. Rationaliseringarna medför ökade krav 

samt större antal medarbetare för chefer. Platta organisationer, knappa resurser och få 

chefsnivåer kommer som ett resultat av detta. Denna struktur kan leda till försämrade 

möjligheter att utveckla verksamheten. Anderson Fele (2008) beskriver den platta 

organisationen på två sätt: Den kan vara positiv då grupper kan integrera med varandra 

jämlikt och beslusvägar kortas ner. Den kan dock bidra till en informell hierarki där 
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människor skapar sina egna hierarkier. I avhandlingen beskriver också Anderson Fele (2008) 

att de flesta chefer uppgav att ett medarbetarantal på ungefär 25-30 medarbetare var rimligt.  

 

Ljungblad och Näswall (2009) skriver att långtidssjukskrivningar ökar till följd av psykisk 

ohälsa. De menar att anledningen till den ökande ohälsan anges som stress i arbetslivet och 

anses bero på är slimmade organisationer och ökade krav. Författarna skriver att det är viktigt 

att få tillbaka sjukskrivna personer i arbetet, men att det är minst lika viktigt att förebygga 

sjukskrivning.  

 

Socialstyrelsen (2003) beskriver i likhet med Andersson Fele (2008) att antalet medarbetare 

har betydelse i chefens förmåga att leda gruppen på ett bra sätt. Ledarskapet är idag en social 

inflytandeprocess. Det vill säga ett effektivt ledarskap som bygger på ett beroende mellan 

ledaren och inflytande i medarbetargruppen. Chefens uppgift är att underlätta för sina 

medarbetare att kunna utföra sitt jobb. Socialstyrelsen (2003) visar att en organisation ska ha 

tillräckligt många chefer för att alla medarbetare skall bli sedda. 

 

Thylefors (2016) beskriver närvarande ledarskap och belyser vikten av att prioritera de 

direkta kontakten med medarbetarna i det dagliga arbetet. Att inte prioritera detta straffar sig 

på sikt. Att visa ett positivt intresse för sin personal i deras dagliga arbete resulterar i att 

chefen får uppskattning, lojalitet och större insyn i arbetet (Thylefors 2016).  

 

2.3 Enhetschefernas strategier 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2018) framkommer att jobbet som enhetschef är komplext och 

det är svårt att definiera vad enhetschefsjobbet har för uttalad roll. Att hantera situationer på 

egna sätt är därför viktigt för att klara av arbetet. Därför beskrivs olika copingstrategier i detta 

avsnitt. 

 

I sin artikel beskriver Astvik och Melin (2013) olika hanteringsstrategier för att klara av 

arbetet, dvs Copingstrategier. Exit innebär att anställda lämnar sina jobb för att klara av 

situationen. Voice innebär att individen försöker prata om de problem som finns och Loyalty 

beskriver att den anställda accepterar förhållandena, bra som dåliga. Strategin disengagement 

beskriver att den anställde håller tillbaka sitt engagemang och slutar bry sig om sitt arbete.  

 

Kombinationen mellan ökad arbetsbelastning och otillräckliga resurser gör det svårt att utföra 

arbete på ett tillfredsställande sätt. Detta leder enligt Astvik och Melin (2013) till att många 

lämnar det sociala arbetet. De menar att det inte finns resurser som matchar de kvalitetskrav 

som finns inom arbetet och att det behövs strategier för att lösa detta problem. För att hantera 

ökade arbetskrav och upprätthålla samma resultat som tidigare behöver individen anstränga 

sig och tänja på sina resurser. Att hela tiden jobba under press kan på sikt leda till utbrändhet 

och ohälsa. För att hantera denna stress menar författarna att anställda helt enkelt måste sänka 

sina kvalitetskrav. Kompensatoriska strategier används vid stressfyllda arbetssituationer. Det 

kan till exempel vara att arbetet inte hinns med på arbetstid utan den anställda får ta med 
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jobbet hem. Detta kan leda till att individen får svårt att koppla av hemma och bidra till 

stress. I artikeln beskrivs rationalisering utifrån socialsekreterarens synvinkel och som 

handlar om prioriteringar av klienter. När det blir för mycket för den enskilde så lämnas 

därför ansvaret över till chefen och detta påverkar chefens arbetsbelastning (Astvik & Melin 

2013). 
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3. TEORI 

Vi kommer i följande kapitel presentera de teorier vi kommer använda oss av i denna studie 

för att analysera vår empiri. Vi har valt att använda oss av copingstrategier, New public 

management, krav/kontroll-modellen, det dramaturgiska perspektivet samt gruppstrukturer.  

 

3.1  Copingstrategi 

Theorell (2003) skriver om stress och den psykosociala miljön. Med psykosocial menar han 

interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer. Theorell skriver att förmågan att hantera 

stress kan sammanfattas i begreppet Coping som betyder bemästrande (Theorell 2003). Att 

individen själv föreligger möjligheten att åtgärda ett problem kan definieras som Locus of control 

som betyder plats för kontroll. En Extern locus of control innebär att individen inte själv kan 

åtgärda ett problem. Om individen ofta kan ordna problem själv pratar man om Intern locus 

control. 

 

Författaren skriver vidare om behovet och vikten av att i viss mån kunna utöva kontroll över 

sitt liv. Stress och kontroll hänger samman på det sättet att stressreaktioner mobiliseras oftast 

i de situationer där människan förlorar kontrollen. Människans respons på stress kan innefatta 

emotionella responser, exempelvis frustration och ilska. Det finns även fysiologiska 

responser såsom svettningar, ökad hjärtfrekvens samt beteenderesponser, som han även kallar 

coping. Beteenderesponser handlar om aktiva försök att bemästra, reducera eller tolerera 

effekterna av stress. Människor hanterar stress på många olika sätt men de flesta individer 

uppvisar särskilda copingstrategier som är ganska konsekventa, oberoende av situation. 

 

3.2  Krav, kontroll & socialt stöd 

Karaseks och Theorells (1990) krav/kontroll -modell beskriver arbetskraven och kontroll i 

arbetet och dessa är två huvudfaktorer som kan bidra till stress. Om medarbetaren upplever 

kontroll över sina arbetsuppgifter kan det bidra till en bra arbetsbelastning för den enskilde 

arbetstagaren. De krav som arbetstagaren kan uppleva handlar ofta om hur krävande jobbet är 

samt om de har möjlighet att utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt.  
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En tredimensionell modell av krav-kontroll-stöd -modellen (Karasek och Theorell 1990) 

 

Karasek och Theorell (1990) menar att socialt stöd från omgivningen på arbetet kan minska 

påfrestningarna som ligger på den enskilda arbetaren. Socialt stöd från kollegor samt chefer 

är således viktigt för att klara av arbetsbelastning. Stöd från chef är viktigt för 

tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Den största anledningen till stress beskriver Karasek och 

Theorell (1990) är att individen har en alltför krävande chef. Att själv kunna påverka och 

utforma sitt arbete leder till en känsla av kontroll. Karasek och Theorell (1990) menar att 

socialt stöd måste ingå i deras krav-kontroll-socialt stöd -modell och beskriver att krav i 

arbetet avses hur hårt individen jobbar vad gäller mängd och svårighetsgrad och inkluderar 

aspekter som motstridiga krav och rollkonflikter. Kontroll avser handlingsutrymme som 

innefattar frihet att fatta egna beslut och detta benämns som uppgiftskontroll och möjlighet 

till lärande, kreativitet, variation och utveckling vilket benämns som färdighetskontroll 

(Karasek och Theorell 1990).  

 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att den tredje dimensionen som är socialt stöd 

kännetecknas av praktisk och känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater. Den sociala 

interaktionen spelar en stor roll för hälsa och beteendereaktioner på arbetet. Det är därför 

viktigt att även räkna med stöd i krav/kontroll -modellen.  

 

Karasek och Theorell (1990) menar att höga krav som kombineras med ett litet 

handlingsutrymme eller handlingsutrymme och en låg grad av socialt stöd kan innebära en 

ökad risk för ohälsa eller lågt välbefinnande, den så kallade belastningshypotesen. Om 

individerna däremot har höga krav, stort handlingsutrymme och högt socialt stöd anses det 

vara utvecklande, den så kallade bufferthypotesen.  

 

Karasek och Theorell (1990) skriver att socialt stöd på arbetet generellt ökar den 

sammanlagda nivån av tendens till hjälpsamhet på arbetsplatsen. De menar att socialt stöd 

och social kontakt påverkar hela den psykologiska processen som är viktigt för att både 
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underhålla långa och hälsosamma relationer men även för att kunna förvärva ny kunskap. 

Socialt stöd kan främja aktiva copingmönster som inte bara påverkar hälsan utan även andra 

följdeffekter som produktivitet. 

 

3.3  New Public Management  

New Public Management handlar om införandet av marknadsmekanismer och företagslogik i 

den offentliga verksamheten. Företagisering innebär att kommunala eller statliga myndigheter 

försöker efterlikna en mer företagsliknande riktning. Dessa management metoderna leder till 

ett ökat inslag av disciplin och sparsamhet i resursutnyttjande. Detta leder till rationalisering. 

Införande av managementkoncept som Lean production som går ut på att eliminera det som 

inte skapar värde för slutkunden i ledningssystem är ett exempel på detta. Detta bygger på att 

tjänster inom dessa organisationer kan ses som tjänster och brukarna som kunder (Johansson 

et al. 2015).  

 

Det finns sju element som kännetecknar New Public Management. Förvaltningen bryts ner i 

ansvarsenheter med egen identitet, införande av marknadslogik, managementmetoder som 

fokuserar på effektivitet införs i verksamheterna. Ett ökat inslag av disciplin och sparsamhet 

samt betoning på personligt ansvar och handlingsfrihet hos chefer. Införandet av 

standardiserade mätmetoder samt ökat betoning på resultatstyrning är även de en del av new 

public management konceptet (Johansson et al. 2015).  

 

Anderson Fele (2008) skriver att det finns en risk i att införa arbetssätt från näringslivet i 

socialt arbete då det inom exempelvis hemtjänst är ett jobb som fokuserar på människor och 

deras välbefinnande. Hon menar därför att dessa två olika verksamheter inte kan bedrivas 

efter samma strukturella uppbyggnad. 

 

3.4  Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman (2004)  använde sig av metaforer från teatervärlden för att beskriva vissa 

sociala fenomen. Därför kallas det för det dramaturgiska perspektivet. Han menade att vi i 

samspel med andra uppträder på scen där vi kan agera både publik och aktör precis som i en 

teater. Vi har specifika roller vi måste följa. Goffmans begrepp On/Off -stage betyder att 

sociala händelser kan delas upp i främre och bakre regioner. Han förklarar dessa händelser 

som uppträdande på en scen där On stage (främre regioner) är där individen agerar i formella 

roller (Goffman 2004) som till exempel samspel med ytliga kontakter eller jobbsituationer. 

Offstage (bakre regioner) är mer avslappnat och individen kan “vara sig själv”. Bakom 

kulisserna kan individen slappna av och ventilera känslor som kommer äga rum i mer 

formella situationer. Detta kan till exempel vara sammanhang med nära vänner eller familj 

(Goffman 2004). 

 

Begreppet social roll är en term som  Goffmans beskriver inom teaterns värld för att 

analysera socialt samspel. Roller utgör socialt definierade förväntningar om hur individen ska 
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uppträda. Att vara lärare innebär alltså att individen har förväntningar på sig hur den rollen 

ska spelas. Till exempel hur man förväntas agera gentemot sina elever. Intrycksstyrning 

används för att andra ska uppleva individen som individen önskar. Sociala roller har sedan en 

påverkan hur man agerar (Goffman 2004).  

 

Goffman (2004) beskriver social fasad som individens sätt att framträda i olika sociala 

situationer. Sättet att framträda kan ske medvetet och omedvetet. Uppträdandet beskrivs 

utifrån hur en individ uppträder i den sociala rollen, detta sker även under arbetstid. En social 

fasad tenderar att bli institutionaliserad och den skapar förväntningar i hur individen ska 

agera. Maner beskriver hur man spelar rollen man innehar. Det förväntas att det finns en 

överensstämmelse mellan uppträdande och Maner. Fasaden blir en kollektiv representation 

och en verklighet som har en egen kraft. När en individ påtar sig en social roll finner den 

oftast att en redan speciell fasad för denna roll finns. Individen måste därför upprätthålla den 

social rollen samt utföra uppgifter som ingår i den sociala rollen (Goffman 2004). Goffman 

beskriver även self-distantion som en process där individen kommer känna sig främmande för 

sig själv. När agerandet styr den privata aktiviteten tar individen med sig yrkesrollen in i 

privatlivet. I sitt privata liv kan därför individen upprätthålla beteendenormer som hen själv 

inte tror på (Goffman 2004). 

 

3.5  Gruppstrukturer och kunskapsbildning 

I detta teoriavsnitt förklaras gruppteorier samt kunskapsbildning. Dessa teorier kommer 

användas i resultatdiskussionen och inte i resultatet. I resultatdiskussionens analys av hur 

antalet medarbetare kan påverka verksamheten i dess utveckling. 

 

Bolman och Deal beskriver olika grupper och dess strukturer inom organisationen och hur de 

påverkar arbetet (2015). De beskriver att det finns formella och informella grupperingar inom 

organisationer. Bolman och Deal (2015) beskriver att gruppen skapar sin egen kultur som är 

kopplade till informella roller. I dessa roller finns förväntningar hur uppgifter ska skötas men 

även hur yrkesrollen ska hanteras av individen. I grupper måste de informella rollerna 

fastställas. Om det inte sker riskerar det leda till frustrerade medlemmar av gruppen samt 

sämre produktivitet (Bolman & Deal 2015). Organisationskulturen är en produkt och en 

process. Som produkt funkar den som en mall för hur organisationerna och verksamheterna 

ska fungera. Processen beskrivs som att kulturen hela tiden förändras (Bolman & Deal 2015).  

 

Den första fasen i en grupps utveckling är fasen som individer lär känna varandra och vad 

som förväntas av individerna i gruppen. Detta är vad kallas “omogen grupp”. 

Gruppmedlemmar vill inte bli ogillade och är därför inte öppna i sin dialog med sina 

kollegor. När inte individer har regler att gå efter blir stämningen försiktig i gruppen. 

Egenskaper tillskrivs andra individer för att få grepp om dem. Detta gör det lättare att försöka 

förstå om individen är vän eller fiende (Sjövold 2008). 
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När individer lärt känna varandra blir de till en “mogen” grupp. I den mogna gruppen kan 

komplexa problem lösas tillsammans. Att samtliga medlemmar i gruppen involveras är 

viktigt för att kunna lösa problem. Gemenskap och “lagkänsla” gör att individer börjar jobba 

för varandra. Kommunikationen präglas av öppenhet och humor samt klara beslut. 

Det sociala samspelet och gemenskapen bidrar till att konkurrensen mellan medlemmar i 

gruppen minskar, speciellt i grupper med olika roller i verksamheten (Sjövold 2008). 

 

Bengt Molander (1996) beskriver att dialog mellan människor är grundläggande för 

kunskapsbildning. I dialogen ges möjlighet att reflektera över sin egen förförståelse och 

okunskap. Genom dialogen skapas ny kunskap och en ny förståelse (Molander 1996). 

Att få fram ny kunskap genom samtal är svårt. Kritiska frågor kan bidra till att individer inte 

är ärliga i dialogen. Ifrågasättande av kunskap kan även leda till att individen inte tar till sig 

av dialogen och håller kvar vid sin förförståelse. Om kunskapen ifrågasätts kan individer 

tolka det som ifrågasättande av den egna personen (Molander 1996). 
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4. METOD 

I metodkapitlet beskrivs hur studiens förberedelse, urval och genomförande av intervjuer 

genomförts. Även tillvägagångssätt och val av analysmetod beskrivs i det här kapitlet.  

 

4.1 Förberedelser och intervjuguide 

I utformningen av intervjuguiden använde vi oss av Arbetsmiljöverkets rapport och skapade 

intervjuguiden utifrån de riskfaktorer som Arbetsmiljöverkets beskriver i sin rapport (Bilaga 

1). Studiens syfte är att undersöka vad enhetschefer inom socialt arbete upplever som 

problematiskt i sin arbetssituation, dels hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom organisationen 

och hur enhetscheferna upplever riskfaktorerna som Arbetsmiljöverket beskriver 

(Arbetsmiljöverket 2018). Eftersom vi skulle undersöka intervjupersonernas egna upplevelser 

av detta används en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på 

individernas egna tolkning vilket är lämpligt i vår studie (Olsson & Sörensen 2011). 

I kvalitativa studier måste forskarens egna erfarenheter och värderingar ses som ett 

hjälpmedel för att kunna arbeta och tolka det material som framkommer i studien. Kvalitativa 

studier kännetecknas av ett inifrånperspektiv och ett ”själ möter själ- förhållande”. Som 

forskare tar man alltså del av andras uppfattningar av världen. Forskaren har en stor roll i att 

tolka intervjupersonernas värld (Olsson & Sörensen 2011). Intervjupersonernas utsagor tolkas 

genom de delar de beskriver och sedan koppla till Arbetsmiljöverkets rapport för att försöka 

förstå helheten av de beskrivningar som ges. Genom detta skapas en ny förförståelse för 

forskaren (Olsson & Sörensen 2011).  

 

Det är viktigt för oss att att själva reflektera över vår egna förförståelse då denna kan påverka 

hur empirin tolkas (Thurén 2007). Vi är medvetna om att vi båda har en förförståelse i vår 

studie och det är viktigt att inte se vårt resultat som absolut sanning. Båda författarna till 

denna uppsats var insatta i en enhetschefs arbetsmiljö innan uppsatsens start på grund av att 

båda arbetat som medarbetare inom socialt arbete och haft våra verksamhetsförlagda studier 

tillsammans med enhetschefer under 20 veckor. Det innebär att vi har fått en inblick i hur 

arbetsmiljön ser ut och kan upplevas av enhetscheferna, vilket kan påverka vår infallsvinkel i 

studien. Vi har ändå varit medvetna om denna förförståelse och har försökt vara så objektiva 

som möjligt. 

 

Forskning om enhetschefers roll, arbetsmiljö och arbetsbelastning finns redan att hitta, men 

på grund av att vi är insatta i problemområdet av arbetslivserfarenhet finns en medvetenhet 

om att det är ett fortsatt existerande problem. Därför vill vi, som nämnt i inledningen, gå 

längre. Arbetsmiljöverkets rapport används för att se om det faktiskt görs några förändringar 

och utvecklingsarbete kring enhetschefers situation inom socialtjänsten. Därför var det 

nödvändigt att sätta oss in i Arbetsmiljöverkets rapport för att kunna utforma vårt syfte och 

en passande intervjuguide. 
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4.2  Urval 

Totalt har fem personer från tre olika kommuner i Värmland valts ut. Dessa fem intervjuer 

som genomförts har gett oss tillräckligt bra underlag för analys. Vi har medvetet valt ut 

passande intervjupersoner för vår studie, alltså ett subjektivt urval. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) kan forskare välja att använda sig av ett subjektivt urval, om det passar till 

studiens syfte. Detta är motsatsen till slumpmässiga urval, och därför minskar möjligheten att 

urvalet kan representera en större population.  

 

4.3  Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna skickades ett mail till intervjupersonerna med en sammanfattning av vad 

studiens syfte är och information gällande deltagande. I informationen beskrevs det att den 

här uppsatsen utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) vilket innebär 

bland annat att syftet tydligt presenteras för intervjupersonen samt att de upplyses om att 

deltagandet i intervjun är högst frivilligt och kan avbrytas när intervjupersonen behagar utan 

några som helst negativa påföljder för intervjupersonen. Att intervjupersonen har fullt 

handlingsutrymme vad beträffar deltagande generellt och att intervjupersonen till största 

möjliga grad kommer förbli anonym. Att materialet inte kommer nyttjas till något annat 

ändamål än till den här studien och kommer efter seminariet att raderas. När intervjupersonen 

läst och godkänt mailet bokades tid in för intervju.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Intervjun 

avdramatiserades genom inledande småprat och ett lugnt och neutralt förhållningssätt för att 

intervjupersonen skulle känna sig trygg och bekväm i intervjusituationen. Intervjuareffekten 

minimerades så att intervjupersonen inte skulle känna sig värderad eller betygsatt och att de 

skulle svara utifrån deras egna upplevelser (Larsen 2012). 

 

Enligt Larsen (2012) bör man inte bli för privat i frågeställningen. Ett försök gjordes för att 

intervjupersonens yrkesroll och vad som var svårt i denna istället för att de skulle komma in 

på privatliv och hur det påverkade arbetet. Så öppna frågor som möjligt ställdes för att 

intervjupersonerna skulle kunna berätta utifrån deras egna upplevelser. I intervjuguiden fanns 

det några ja och nej frågor, men dessa följdes upp av följdfrågor när intervjupersonerna svarat 

på dessa. I vår intervju var målet att hela tiden hålla oss till vårt syfte med studien i de frågor 

som ställdes till intervjupersonen.  

 

För att kunna ge våra intervjupersoner fritt utrymme att berätta om sina upplevelser användes 

en halvstrukturerad intervjuguide. Detta gör så att intervjun inte blir låst till intervjuguiden 

utan att intervjupersonen fritt kunde berätta om deras upplevelser utifrån intervjuguiden och 

dess teman. Med hjälp av fyra teman, som benämndes organisation, krav/kontroll, stöd och 

förändring, kunde vi kontrollera intervjun så att vi fick relevant information. På detta sätt 

finns det också utrymme för att anpassa frågornas form och ställa dem i olika ordning 

beroende på hur samtalet formas (Kvale & Brinkmann 2009). Efter de två första intervjuerna 
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tillkom ytterligare frågor för att få fram mer information från intervjupersonerna. Samtliga 

intervjupersoner gav samtycke till inspelning av intervju. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna har varit ungefär lika långa, mellan 50-60 minuter och när all data var insamlad 

transkriberades samtliga intervjuer. 

 

För att insamlad data ska kunna kartläggas behövs den systematiseras. Forskaren söker efter 

begrepp som är relevant som kan beskriva forskningsprojektet. Begrepp benämns med de ord 

intervjupersonerna sagt. Detta måste göras begripligt. Forskaren söker efter mönster i empirin 

för att skapa begrepp. Begrepp kan även användas som underlag för att tolka empirin. Den 

selektiva kodningen innebär att en eller flera kategorier identifieras (Olsson & Sörensen 

2011). För att lättare strukturera upp vår kodning har ett kodningsschema använts (se 

illustration längre ner). Inledande hanterades materialet genom en öppen kodning kopplat till 

de teoretiska utgångspunkter som upplevdes vara användbara. Efter denna uppdelning blev 

våra teman synliga. Dessa teman har sedan sorterats i olika huvudkategorier (se kolumnen 

huvudkategorier). Kategorier kan vara subkategori, kategori eller huvudkategori. Det är här 

den selektiva kodningen sker (Olsson & Sörensen 2011). Dessa huvudkategorier är också 

presenterade i olika avsnitt i vår resultatdel i denna uppsats. Exempel på huvudkategorier är; 

New Public Manegement, Krav/Kontroll och Dramaturgiska perspektivet. Aspers 

kodningsschema har använts som en innehållsanalys för den empiri som har framkommit i 

studien. Aspers (2011) beskriver hur man kan tolka empirin genom kodning av citat. Därför 

har kodanvisning använts i vårt kodningsschema, dvs. vår egen tolkning av citatet som 

använts. Detta gör det tydligt att se hur datan tolkas och hur vår egen förförståelse ser ut. 

Citat som framkom i studien gjordes om till en kod som är en formell kodning av citatet och 

som sedan sorteras in under passande kategori. Inom varje huvudkategori används 

underkategorier om det till exempel funnits citat som liknat varandra i mening. Upplevelsen 

var att tolkningen av vår empiri blev mer tydlig på detta sätt. Nedan visas ett exempel på hur 

tillvägagångssättet kan se ut.  
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Tabell 1. Illustration av tillvägagångssätt av analys 

 

Citat Kodanvisning Kod Underkategori Huvudkategori 

 

”Ja styrs ju av budget 

givetvis. Det är pengar det 

handlar om i slutändan 

någonstans och jag måste 

hålla budget och inte slösa 

med pengar. Nu är ju vi en 

människobehandlande 

organisation men man 

kommer nog aldrig ifrån det 

faktum att pengar spelar en 

stor roll oavsett inom vilken 

organisation eller område 

man tillhör. Så, ja ekonomi 

påverkar ju allt egentligen” 

 

 

 

Intervjupersonen 

känner att den är 

styrd. Känner att 

även om det är en 

människostyrd 

organisation har 

pengar ändå 

företräde. Ekonomi 

påverkar allt. 

 

 

 

 

 

Budgetstyrd, 

effektivisering, 

styrd. 

 

 

 

 

 
Effektivisering 

 

 

 

 

 
NPM 

 

4.5   Tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet 

Inom samhällsvetenskap har forskare olika uppfattningar om vad reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet är när det kommer till forskning. Kreativiteten kan begränsas under 

forskningsprocessen men det är även viktigt att reflektera över vad som gör en undersökning 

till vetenskap. Inom kvalitativ forskning används begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet 

och pålitlighet (Kvale & Brinkman 2009).  

 

Tillförlitligheten beskriver hur stor sannolikhet det är att en utomstående forskare som 

använder sig av samma empiri får fram samma resultat. Kvale och Brinkman (2009) skriver 

att förutsättningarna för hur en intervjuperson svarar kan ändras över tid. I vår studie används 

öppna frågor för att få fram intervjupersonens upplevelser och därför kan tillförlitligheten inte 

anses som hög. Tillförlitligheten hade blivit högre om slutna frågor hade använts, men då 

faller studiens syfte, då det är enhetschefernas upplevelser som ska synliggöras. 

 

Trovärdigheten avser att forskarna får fram det forskarna ämnar undersöka. För att ha en hög 

trovärdighet behöver forskarna ha ett syfte som kan besvaras. Trovärdigheten inom kvalitativ 

forskning handlar om genomförandet, dvs. hur väl planerad studien är i problemformulering, 

syfte, frågeställningar, intervjuguide och tematisering. Vi tolkar intervjupersonernas svar 

genom deras sanning och upplevelse vilket stärker trovärdigheten (Larsen 2012). Under 

studiens gång har vi fått gå tillbaka och säkerställt att vi hela tiden håller oss till syftet med 

studien.  

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att det inom kvalitativ metod är svårt att generalisera 

resultat. Istället menar de på det kan göras slutsatser på vad som kommer fram ur 

intervjuerna. Det är svårt att tillämpa pålitligheten på när en studie baserat på upplevelser. 
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Larsen (2012) menar att det urval som kommer med i en kvalitativ studie inte är 

representativt för hela populationen. I kvalitativa studier kan kunskapen som erhålls i 

undersökningen överföras till andra istället för att kunskapen generaliseras i sig självt (Kvale 

& Brinkmann 2009).  

 

4.6 Forskningsetik 

Vi nämner inte vilken kommun enhetscheferna kommer ifrån. Detta görs för att inte 

enhetscheferna ska kunna identifieras eller att man ska kunna gissa sig till vilka de är. Ordet 

hen används istället för att benämna intervjupersonerna som man eller kvinna. Det bedöms 

som att intervjupersonernas kön inte är relevant i denna studie. I den här uppsatsen utgår vi 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). De fyra forskningsetiska principerna 

vi kommer ta hänsyn till är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet.   

 

Samtliga intervjupersoner gav samtycke till inspelning av intervjun och det förklarades för 

intervjupersonerna att intervjun endast kommer användas till vår uppsats och att 

inspelningarna och transkriberingarna efter avklarat seminarium kommer att raderas.  
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5. RESULTAT 

I resultatet beskrivs intervjupersonerna samt den empiri som framkommer utifrån teman som 

är krav, kontroll & stöd -modellen, copingstrategi och new public management. Här beskriver 

vi den tolkade empirin.  

 

5.1 Beskrivning av intervjupersoner 

Intervjuperson 1 (IP1): Enhetschef inom området äldreomsorg och 42 medarbetare. IP1 har 

jobbat som enhetschef en längre tid. 

 

Intervjuperson 2 (IP2): Enhetschef inom området äldreomsorg och har 50 medarbetare. IP2 

har jobbat som enhetschef en kortare tid. 

 

Intervjuperson 3 (IP3): Enhetschef inom LSS och socialpsykiatri och har 25 medarbetare. IP3 

har jobbat som enhetschef en längre tid. 

 

Intervjuperson 4 (IP4): Enhetschef inom LSS och har 50 medarbetare. IP4 har jobbat som 

enhetschef en längre tid. 

 

Intervjuperson 5 (IP5): Enhetschef inom äldreomsorg och har 39 medarbetare. Intervjuperson 

5 har jobbat som enhetschef en längre tid.  

 

Med erfarenhet som kortare eller längre menar vi en erfarenhet kring yrket som enhetschef 

som överskrider respektive underskrider 5 år. 

 

5.2  Hantering av arbetskrav 

För att analysera och besvara frågeställningarna i vår studie använder vi oss av Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell för att sortera våra intervjupersoners utsagor. 

Nedan presenterar vi en illustration av den modellen. 
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Figur 1. Illustration av enhetschefers resultat utifrån krav-kontroll-stöd -modellen. IP=Intervjuperson (Karasek 

och Theorell 1990) 

 

Samtliga enhetschefer upplever att kraven som ställs på dem är höga utifrån arbetsbelastning, 

hur hårt de jobbar och vad beträffar mängd samt svårighetsgrad. Dessutom är det flera, även 

om det inte är samtliga intervjupersoner, som upplever kontroll över sin arbetssituation. Det 

handlingsutrymmet innefattar frihet att fatta egna beslut samt möjlighet till lärande 

kreativitet, variation och utveckling finns hos fyra av de fem intervjuade enhetscheferna. Fyra 

av enhetscheferna med 5 års erfarenhet eller mer hamnar alla i rutan Aktiv. Det innebär alltså 

att intervjupersonerna känner höga krav, samtidigt som de känner att de har högt 

handlingsutrymme. En enhetschef med kortare erfarenhet hamnar i rutan Spänd. Det innebär 

alltså att personen känner höga krav, men upplever sitt handlingsutrymme som lågt. När vi 

frågade hen angående känslan av kontroll svarar hen på följande sätt: 

 

Min största stress är att jag inte äger min kalender det är en stor stress för 

mig. Det blir påbud hela tiden exempelvis att få till heltids resa som tar 

väldigt mycket tid, att då helt plötsligt kommer det 5 förfrågningar att jag ska 

medverka i ett projekt när jag bokat in medarbetarsamtal där jag har apt 

(IP2). 

 

IP2 har 50 medarbetare och saknar samma känsla av kontroll som de enhetschefer som 

placeras i rutan Aktiv. Kraven som ställs på IP2 är likvärdiga med övriga enhetschefer men 

medarbetarantalet och erfarenheten gör att IP2 upplever att hen inte hinner med allt arbete. 

Enligt Karasek och Theorell (1990) så kan vi här placera denna intervjuperson i rutan spänd 

då hen har höga krav men lågt handlingsutrymme. 

 

IP1 som har 42 medarbetare upplever att hen har höga krav trots att antalet medarbetare är 

högt om vi utgår ifrån Arbetsmiljöverket (2018) med deras rekommendationer på 

medarbetarantal per chef. IP1 beskriver i intervjun att hen har kontroll över sin situation till 

största del på grund av erfarenhet. IP1 hamnar därför i rutan Aktiv som förklaras genom att 
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hen har höga krav men upplever känslan av kontroll och därför finns förmågan att klara av 

arbetet.   

 

IP3 har 25 medarbetare och känner hen har kontroll över sin arbetssituation. Likt IP1 är 

kraven höga och känslan av kontroll är hög vilket placerar IP3 i rutan Aktiv. IP4 har höga 

krav och hög känsla av kontroll och erfarenhet som överskrider 5 år. IP5 placeras i rutan 

Aktiv av samma skäl som IP1, IP3 och IP4. Kraven som ställs på IP5 är höga och känslan av 

kontroll är hög. 

 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2018) beskrivs riskfaktorer som kan leda till hög 

arbetsbelastning. Dessa är bland annat hög arbetsbelastning och tidsbrist. Genom våra  

intervjuer har det framkommit att samtliga enhetschefer har höga krav på sig att uppfylla 

verksamhetens mål, vilket placerar samtliga enhetschefer inom “höga” vad beträffar krav i 

Krav/Kontroll -modellen. Samtliga intervjupersoner beskriver att det ställs stora krav på 

enhetschefer inom socialt arbete. Intervjupersoner beskriver att de har många 

ansvarsområden och att arbetet därmed är flerdimensionellt. På frågan; I vilken omfattning 

kan du själv avgöra när du ska göra vad? svarade IP4: 

 

Jag bestämmer det mesta själv. Däremot har jag ju direktiv från min chef 

som jag inte kan frångå. Men i mångt och mycket väljer jag själv i vilken 

ordning jag ska göra mitt arbete. /.../ Jag kan styra själv hur jag ska lägga upp 

mitt arbete och de ger mig en trygghet då jag själv planerar min verksamhet 

(IP4). 

 

Citatet från IP4 kan tolkas som att det finns en kontroll över de arbetsuppgifter som innefattas 

i rollen som enhetschef. Enligt Karasek och Theorell (1990) bidrar detta till en bra 

arbetsbelastning för den enskilde arbetstagaren. Intervjupersonen beskriver att hen har 

möjlighet att själv bestämma över sin arbetssituation och det leder till en ökad 

tillfredsställelse för den enskilda medarbetaren och bidrar till en ökad kontroll för 

intervjupersonen. Kontrollen medför att de krav som finns för enhetschefen kan motsvaras på 

ett bra sätt. Att ha ett handlingsutrymme är viktigt för att känna kontroll. IP4 och IP3 

beskriver sina upplevelser av handlingsutrymme på följande sätt. 

 

Samma sak gäller handlingsutrymmet. Jag kan styra över det mesta själv 

inom ramarna för verksamheten men har ändå ganska stort 

handlingsutrymme att bestämma och leda (IP4). 

 

Ja det kan jag, jag vet ju hur veckan ser ut, sen kan det kanske bli akut möte, 

annars vet jag ju att tisdag är de APT, torsdag är det ledningsmöte och då kan 

jag inte planera in något annat för man vet oftas hur veckan ser ut (IP3). 

 

Även här tolkas intervjupersonens upplevelse av krav och kontroll som positivt. Ovanstående 

citat visar på upplevelsen av hur handlingsutrymme påverkar individens upplevelse av sin 

arbetssituation. Intervjupersonerna upplever att de har kontroll över den egna kalendern. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver möjligheten att själv kunna påverka och utforma sitt 
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arbete leder till en känsla av kontroll och därmed tillfredsställelse. IP2 beskrev hur denne 

upplevde sin arbetssituation genom följande citat: 

 

Man är styrd /.../ förhålla sig till budget och följa lagar och beslut /.../ krav 

från många håll, så det är tufft. Man kan inte äga sin kalender och inte 

planera sin egen dag /.../ skrivbordet ser ut som en bomb för man måste göra 

allt på en gång (IP2). 

 

Ovanstående citat skiljer sig från de andra intervjupersonerna. Intervjupersonen upplever att 

hen inte äger sina arbetsuppgifter och därmed saknas kontrollen för intervjupersonen i 

arbetet. Karasek och Theorell (1990) menar att om kontrollen saknas i arbetet kan det 

påverka individen negativt och stress kan framkallas. Thylefors (2016) menar att kontroll 

avser handlingsutrymme vilket betyder frihet att fatta egna beslut. Intervjupersonen saknar 

friheten att själv kontrollera sina arbetsuppgifter då intervjupersonen beskriver att den inte 

äger sin kalender. Detta kan leda till avsaknad av kontroll i arbetet. Intervjupersonen 

fortsätter: 

 

Det handlar om att man släcker bränder för att man inte hinner jobba 

förebyggande så att de inte ska bli bränder men jag får komma efter och 

släcka, man får reparera istället för att serva (IP2). 

 

Detta citat beskriver hur intervjupersonen inte har kontroll över sina arbetsuppgifter utan att 

det snarare blir akutverksamhet i arbetet. Detta citat tolkas som att intervjupersonen inte har 

frihet att fatta egna beslut i verksamheten (Thylefors 2016). Detta påverkar känslan av 

kontroll för intervjupersonen och att denne inte får jobba på det sätt denne skulle föredra, 

alltså mer förebyggande. Karasek och Theorell (1990) menar att socialt stöd måste ingå i 

deras krav-kontrollmodell. De skriver att socialt stöd på arbetet generellt ökar den 

sammanlagda nivån av tendens till hjälpsamhet på arbetsplatsen. Socialt stöd kan främja 

aktiva copingmönster som inte bara påverkar hälsan utan även andra får följdeffekter som 

produktivitet.  

 

Thylefors (2016) menar att höga krav som kombineras med ett litet handlingsutrymme eller 

handlingsutrymme och en låg grad av socialt stöd kan innebära en ökad risk för ohälsa eller 

lågt välbefinnande, den så kallade belastningshypotesen. Om individen däremot har höga 

krav, stort handlingsutrymme och högt socialt stöd anses det vara utvecklande, den så kallade 

bufferthypotesen. Majoriteten av intervjupersonerna upplever sig ha ett bra socialt stöd.  

Intervjupersonen beskriver att de tar bort en del av sin belastning genom att ventilera med 

kollegor och anser även att det är viktigt att göra detta. Det sociala stödet (Karasek & 

Theorell 1990) påverkar hela den psykologiska processen som är viktigt för att både 

underhålla långa och hälsosamma relationer. Nedanstående citat visar vikten av att ha socialt 

stöd samt stöd från sin närmaste chef för att stärka sin kontroll och sänka sina egna krav på 

arbetet.  

 

Det sociala stödet på min arbetsplats. Jag har ju kollegor som jag kan vända 

mig till och det känns ju riktigt bra tycker jag för med dom kan man ju 
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diskutera olika saker som berör verksamheten om det inträffar något jobbigt 

exempelvis eller att man stöter på ett problem där man inte riktigt vet hur 

man ska hantera det. Det känns lite tryggt att veta att man inte är ensam på 

arbetet.  Jag upplever även stödet från min chef  som bra för vi har ganska 

högt i tak här. Vi kan diskutera saker tillsammans och komma fram till beslut 

gemensamt i de flesta fall. Så ja, jag upplever det stödet som bra (IP4). 

 

Enhetscheferna stödjer alltså varandra i hur de kan tänka kring olika problem inom 

verksamheten. Karasek och Theorell (1990) menar att socialt stöd och social kontakt även är 

viktigt för att kunna förvärva ny kunskap. Intervjupersonen kan vid samtal med kollegor få 

ny kunskap om hur problem kan hanteras. Socialt stöd från kollegor samt chefer är viktigt för 

att klara av arbetsbelastning och för tillfredsställelsen på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 

1990) vilket också våra intervjupersoner beskriver. Intervjupersonerna beskriver att stödet 

från chefen är bra vilket bidrar till minskad arbetsbelastning, men  IP1 svarar så här när vi 

frågar om relationen till närmsta chef: 

 

Ja, ärligt talat inte jättebra, det ska jag nog prata med hen om på nästa 

medarbetarsamtal. Hen är svår att få tag på på mail och telefonen. Bästa 

sättet är att skicka sms. Nej hen är inte närvarande, hen är ju också pressad 

emellanåt men hen har inte jättelång chefserfarenhet och det märks. Jag har 

att jämföra med (IP1). 

 

Intervjupersonen känner här avsaknad av stöd från sin chef. Den största anledningen till stress 

beskriver Karasek och Theorell (1990) är att individen har en alltför krävande chef. Är stödet 

från närmaste chef bristfällig påverkas medarbetarnas belastning i arbetet och ökade krav 

ställs på dem att individuellt sköta verksamheten. Kraven på individen ökar genom att det 

inte finns socialt stöd att få (Karasek & Theorell 1990).  

 

5.3 Erfarenhet och copingstrategi 

Vi vill i frågeställningen ta reda på vilka strategier enhetschefer använder sig av av för att 

hantera sin arbetsmiljö. Utifrån de fem intervjuer har det framkommit att intervjupersonerna 

hanterar sin arbetssituation på olika sätt. Fyra av de fem enhetscheferna besitter en erfarenhet 

av mer än fem år inom yrket och de berättar själva att erfarenhet är skillnaden mellan hur de 

först hanterade situationer som nya enhetschefer jämfört med nu, som erfarna enhetschefer. 

Vår empiri tyder på att den copingstrategier man som enhetschef använder har ett starkt 

samband med antal års erfarenhet. Vi har därför valt att använda Theorells (2003) teorier om 

copingstrategier. 

 

Theorell (2003) skriver om stress och den psykosociala miljön, med psykosocial miljö menar 

han interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer. Coping benämner han som sättet att 

bemästra problem och han nämner här förmågan att hantera känslor som en mycket viktig del 

av coping. Vi väljer här att framhäva ett citat från när vi ställde frågan huruvida personen 

behöver ta med sig arbete hem, då tidspress tas upp som en riskfaktor i Arbetsmiljöverkets 
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rapport (2018). Vi märkte då att enhetscheferna hanterade tidspressen på olika sätt, därför blir de 

relevanta för detta kapitel. När vi ställde frågan om hemarbete svarade IP3 såhär: 

 

Och får jag inte det utfört så får det vänta till nästa dag.  Jag är tydlig med att 

jag inte tar med arbete hem, men det kan ju ringa personal på kvällen och det 

är jag inte störd av för det kanske tar 5-10 min att lösa ett problem. Det 

upplever man ju lite olika, en del kan ju bli väldigt störda men det blir inte 

jag (IP3). 

 

Intervjupersonen accepterar att arbetet inte kommer bli fullkomligt klart innan dagen är slut och 

använder sig därmed av copingstrategier. Detta innebär även en känsla av kontroll över 

situationen för intervjupersonen. Erfarenheten bidrar här till en väl utvecklad copingstrategi till 

att hantera hög arbetsbelastning. Individen ger sig själv möjligheten att åtgärda ett problem vilket 

kan definieras som Locus of control som betyder plats för kontroll (Theorell 2003). På frågan: 

hur upplever du när det blir så att det kan komma ett samtal och allt får planeras om? svarade 

samma intervjuperson: 

 

Nu har jag varit enhetschef i 18 år så jag har lärt mig att hantera det var 

jobbigt i början. Du får vara glad om du hinner 50 procent av det du trodde 

att du skulle hinna så får det andra ligg kvar till nästa dag /.../ pappershögen 

lägger jag där på kvällen och den är kvar på morgonen då är det bra att börja 

om igen (IP3). 

 

Ovanstående citat visar även att intervjupersonen använder sig erfarenhet som ett verktyg i sin 

arbetsroll för att minska stressen. Även här uttrycker intervjupersonen att hen kan kontrollera 

situationen på ett självständigt sätt vilket bidrar till en känsla av kontroll (Theorell 2003). 

Intervjupersonen uttrycker att hen utformat en egen strategi i att hantera stressiga situationer och 

sänker kraven på sig själv i hur mycket arbete som kan hinnas med. Strategin disengagement 

(Astevik & Melin 2013) beskriver att den anställde tar tillbaka sitt engagemang i arbetet. 

Intervjupersonen beskriver att hen är nöjd om femtio procent av arbetet blir klart som en del i 

hur hen hanterar arbetet.  

 

IP2 som har mindre erfarenhet använder sig av en annan copingstrategi vad beträffar frågan; 

Behöver du ta med dig ditt arbete hem? Hen svarade följande. 

 

Jag har med min dator hem varje dag men inte varje dag jag går in på den 

utan jag orkar inte alltid då får det gå som det går (IP2). 

 

Detta citat är ett exempel på Kompensatoriska strategier som används vid stressfyllda 

arbetssituationer (Astevik & Melin 2013). Det kan till exempel handla om att individen tar 

med sig arbetet hem för att slutföra det denne inte hunnit med under dagen. Den här 

intervjupersonen försöker komma ikapp arbetet genom att ta med sig datorn, och därmed arbetet, 

hem. Hen använder sig av en form av copingstrategi genom att hon vid vissa tillfällen tillåter 

arbetet ligga orört trots att hen har med datorn hem. Andra enhetschefer vi intervjuat menar att en 

enhetschef utan tvekan skulle kunna jobba 80 timmar i veckan utan att bli klar med sitt arbete.  
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Vid frågan om enhetschefen kan stänga av sin mobiltelefon efter avslutad arbetsdag var svaren 

desamma trots olika anledningar. Ingen enhetschef kände att de kunde stänga av sin mobiltelefon. 

Intervjuperson 4 uttrycker sig följande: 

 

Jag kan inte stänga av den för det krävs av mig att jag har den på. Vi har jour 

och därför ska vi alltid vara nåbara. Och det har jag accepterat att det är bara 

så det är. Sen har vi förmånen att kunna använda våran arbetstelefon även 

privat så jag har den alltid på (IP4). 

 

Anledningen var antingen på grund av att de var beordrade att ha den på eller att de själva kände 

att de inte kunde stänga av den. Detta skulle därför kunna vara ett exempel på en extern locus of 

control, vilket innebär att individen inte själv kan åtgärda ett problem (Theorell 2003). Dock 

upplevs detta inte som ett problem. Att mobiltelefonen inte stängs av utanför ordinarie arbetstider 

upplevs inte vara ett problem för någon av de fem intervjuade enhetscheferna.  

 

5.4  Konstant kontaktbar 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2018) angående riskfaktorer i arbetsmiljön beskrivs en faktor 

vara att chefer är nåbara dygnet runt. I rapporten framkommer att flera enhetschefer uppger 

att de blir uppringda på kvällar och helger när det är svårigheter att bemanna verksamheten. 

Detsamma gäller enhetscheferna som vi intervjuat då de också uppger att de indirekt är i 

tjänst dygnet runt. Samtliga intervjupersoner beskriver att de har accepterat att de ska vara 

kontaktbara dygnet runt då det ingår i rollen som enhetschef. Det visar sig att enhetschefer 

har en förväntan om att vara nåbara i sitt arbete. Det betyder att de inte själva bestämmer om 

de vill vara det utan det är verksamheten som kräver det. Detta gäller för samtliga 

intervjupersoner som ingår i vår studie. Vi väljer att koppla detta till social roll eftersom 

enhetschefer går in i en social roll när de utövar sitt arbete. Rollen som enhetschef spelas 

alltså av intervjupersonerna och i rollen ingår det förväntningar på hur de ska uppträda, till 

exempel att det ska gå att ringa dem trots att de är lediga. När en individ påtar sig en social 

roll finner den oftast att en redan speciell fasad för denna rollen finns. Individen måste därför 

upprätthålla den social rollen samt utföra uppgifter som ingår i den sociala rollen (Goffman 

2004). Goffman beskriver även self-distantion som en process där individen kommer känna 

sig främmande för sig själv. När agerande styr sin privata aktivitet utifrån moral kan 

individen skapa en egen publik som individen måste agera för. I sitt privata liv kan därför 

individen upprätthålla beteendenormer som han själv inte tror på Goffman (2004). Detta kan 

utifrån den information från intervjupersonerna tolkas som att enhetschefernas arbete kan 

inkräkta på privatlivet. Detta kan resultera i att enhetscheferna hela tiden spelar rollen som 

enhetschef vilket inte ger utrymme för återhämtning. Detta kan vara en riskfaktor i 

enhetschefens arbetsmiljö. Att hela tiden vara kontaktbar är ett återkommande tema för våra 

intervjupersoner och beskrivs som en del av enhetschef rollen. Därför är det något som inte är 

självvalt utan en del av hur verksamheten fungerar.  

 

Att vara enhetschef innebär som vi beskrivit tidigare alltså att man har en social position och 

den rollen består i hur man förväntas vara mot sina medarbetare eller hur man ska agera i 
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verksamheten (Goffman 2004). En intervjuperson beskriver hur hen aldrig kan stänga av 

mobilen och att det har blivit en del av en livsstil på följande sätt: 

 

Det kan vi inte vi ska alltid vara nåbara det lever man ju med (IP3). 

 

Intervjupersonen upplever alltså att hen ska alltid kunna vara nåbar och det är något hen får 

leva med. Som nämnt tidigare menar Arbetsmiljöverket (2018) att detta problem påverkar 

arbetsmiljön och måendet för enhetschefer. Det klassas som en riskfaktor då enhetscheferna 

hela tiden är aktiva i sitt arbete och tid till återhämtning försvinner. Det blir därför rimligt att 

här använda Goffmans begrepp On/Off stage. Han menar att sociala händelser kan delas upp i 

främre och bakre regioner. Han förklarar dessa händelser som uppträdande på en scen där On 

stage (främre regioner) är där individen agerar i formella roller (Goffman 2004) som till 

exempel samspel med ytliga kontakter eller jobbsituationer. Offstage (bakre regioner) är mer 

avslappnade och individen kan “vara sig själv”. Bakom kulisserna kan individen slappna av 

och ventilera känslor som kommer äga rum i mer formella situationer (Goffman 2004). Detta 

kan till exempel vara sammanhang med nära vänner eller familj.  

 

Att enhetscheferna måste vara nåbara dygnet rum betyder att de sällan kan släppa arbetet helt. 

Det blir därför rimligt att tro att de ständigt lever i On stage, de främre regionerna. Det finns 

sällan tid för vila, avslappning och förberedelse.  

 

Det kan tolkas som att intervjupersonen upplever att hen måste uppbringa en fasad som 

innebär att hen är en del av verksamheten och därför vara tvungen att vara kontaktbar. 

Enhetschefen kan alltså bli ett med sin yrkesroll och yrkesrollen kan därefter påverka 

enhetschefens privatliv och hela levernet. Detta kopplat till begreppet On och Off -stage visar 

att det kan finnas risk för deras arbetsmiljö försämras om enhetschefen inte kan skilja på 

privatliv och arbetsliv.  

 

5.5  Antal medarbetare 

Utifrån Arbetsmiljöverkets (2018) rapport innebär för många medarbetare per chef en 

riskfaktor i enhetschefers arbetsmiljö. Högt antal medarbetare påverkar enhetschefers 

förmåga att utveckla verksamheten samt möjligheten till dialog med medarbetare. För högt 

antal medarbetare försvårar även möjligheten att hinna med arbetsplatsträffar och 

uppföljningssamtal med sina medarbetare.  

 

I intervjuerna framkommer att enhetscheferna överlag har stora medarbetarantal i sina 

verksamheter. Endast en av cheferna har under 30 medarbetare. De beskriver att tid till 

kontakt med personal saknas och att det påverkar relationen och verksamheten i stort. Detta 

beskrivs av en intervjuperson i nedanstående citat när vi frågar hen om antalet medarbetare är 

rimligt. 

 

Nej det tycker jag inte, det är allt för många, jag har ungefär 50 medarbetare 

som det ser ut nu och jag skulle gärna se att jag i framtiden har runt 30. För 
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jag känner att jag inte riktigt får tiden till att se och lyssna på alla. Det är 

väldigt svårt för mig att få tid över till att utveckla verksamheten i och med 

att mitt personalansvar är så stort (IP4). 

 

Intervjupersonen tycker alltså inte att medarbetarantalet är rimligt och att hen inte hinner med 

dem. Thylefors (2016) beskriver närvarande ledarskap och belyser vikten av att prioritera 

direkt kontakt med medarbetarna i det dagliga arbetet. Att inte prioritera detta straffar sig på 

sikt. Att visa ett positivt intresse för sin personal i deras dagliga arbete resulterar i att chefen 

får uppskattning, lojalitet och större insyn i arbetet (Thylefors 2016). Detta hör ihop med 

citatet ovan. Intervjupersonen upplever att hen inte har tid att utveckla sin verksamhet som 

hen vill på grund av ett för stort antal medarbetare samt att hen inte kan tillgodose 

medarbetarnas behov av att bli sedda. Det blir därför rimligt att tro att medarbetarnas 

uppskattning och lojalitet kan minska om detta fortsätter under en längre tid.  

 

I intervjuerna som genomförts framkommer det i linje med rapporten från Arbetsmiljöverket 

(2018) att det sällan finns tid till interaktion med medarbetarna för enhetscheferna på grund 

av för stort antal medarbetare. Bolman och Deal (2015) beskriver olika gruppstrukturer inom 

organisationen och hur de kan ha påverkan på arbetsprocessen. Inom organisationer finns 

både formella och informella grupperingar. Alla grupper utvecklar sin egen kultur i form av 

informella regler och system som är kopplade till informella roller. Dessa roller rymmer både 

hur arbetet ska gå tillväga men också personliga dimensioner, men har en avgörande 

betydelse i hur verksamheten kommer fungera. Har inte informella roller fastställts kan det 

leda till frustrerade medlemmar inom gruppen och kan bidra till dålig produktivitet (Bolman 

& Deal 2015). Detta kan kopplas till Arbetsmiljöverkets (2018) beskrivning av att för många 

medarbetare påverkar enhetschefen negativt. Bolman och Deal (2015) skriver att 

organisationskulturen kan ses som både en process och en produkt. Kulturen inom 

organisationen kan ses som en mall för hur arbetet ska bedrivas. Processen beskriver att den 

hela tiden kan förändras. Finns inte tiden till medarbetarna riskerar de att inte utvecklar sina 

arbetsroller vilket kan tolkas påverka verksamheten negativt. Därför är det viktigt att 

enhetschefen får tid med sina medarbetare för att ange en riktning om hur arbetet ska 

bedrivas. Prioriteras inte detta, kan det påverka kvaliteten i verksamheten och även ge en 

känsla av orolighet för medarbetarna om chefen inte är närvarande.  

 

IP1 anser också att antalet medarbetare är för stort för att kunna skapa bra förutsättningar för 

sina arbetsgrupper på följande sätt: 

 

Nej, jag har nu 42 och det är för mycket. Jag skulle vilja ha 10 mindre även 

ifall det fortfarande är väldigt mycket. Man ska ha medarbetarsamtal, 

löneutveckling samtal och helst ett lönesättande samtal och sen ska man ha 

man ska liksom finnas till och ha rehabsamtal och se varje person. Och det är 

inte lätt att göra om du har både dag och nattpersonal om det blir över 40 för 

det är svårt (IP1). 

 

Intervjupersonen beskriver här viktiga aspekter som att chefen ska “finnas till” och “se varje 

person” samt ha rehabsamtal är svårt att hinna med på grund av antalet medarbetare. Som vi 
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nämnt tidigare riskerar enhetscheferna att missa kontakten med sina medarbetare när 

medarbetargrupperna är för stora. Kontakten och att göra sig synlig för sina medarbetare är 

viktigt för att skapa bra förutsättningar för att skapa en bra verksamhet. Intervjupersonens 

svar visar att denna tid är väldigt begränsad. Molander (1996) beskriver att det är mötet och 

dialogen mellan människor som är grundläggande för att bilda kunskap. Dialogen kan ses som en 

ömsesidig process där en gemensam förståelse uppnås utifrån dialogen. Molander beskriver att de 

är de kritiska frågorna som genererar kunskap men att frågorna måste utformas så att de inte leder 

till konflikt. Det krävs därför tid och reflektion för att denna kunskap ska kunna bildas. När 

kunskap bildas är det ingen deltagare i dialogen som är fullärd (Molander 1996). För att kunskap 

om hur individer ska arbeta ska kunna bildas måste enhetschefen ha möjlighet att vara tillgänglig 

för medarbetarna vilket det enligt intervjupersonen inte finns. Liknande resultat belyser även 

Arbetsmiljöverket (2018) i deras rapport. Det framkommer under de intervjuer som genomförts 

att tid till medarbetare ofta saknas på grund av för stora arbetsgrupper. Detta kan bidra till en 

förlust i kunskapsbildning inom de enheter cheferna är verksamma inom.  

 

Förutom för många medarbetare per enhetschefer som en riskfaktor, framkommer det även i 

Arbetsmiljöverkets rapport (2018) att tidspress är problematiskt i enhetschefernas arbetsmiljö. 

Våra intervjupersoner beskriver också att de upplever tidspress i deras arbete. Den negativa 

tidspressen kan leda till försämrade möjligheter att utveckla verksamheter och det kan även 

påverka enhetschefer på en individuell nivå. Tidspressen kan påverka kvaliteten då det kan leda 

till att arbetet bara går ut på att göra snabba insatser för att få verksamheten att gå runt.  

 

Tidspress kan påverka möjligheten att utveckla arbetsgrupper enligt Arbetsmiljöverket (2018). 

Ytterligare en aspekt på hur detta kan påverka verksamheten och i sin tur enhetschefers 

arbetsmiljö är att möjligheten till att skapa bra grupper kan försvinna. Detta kan bidra till att 

enhetschefen tappar kontroll över sina arbetsgrupper. Konsekvensen kan bli att gruppen agerar på 

sätt som hindrar produktivitet.  

 

5.6  New Public Management  

Det framkommer i samtliga intervjuer att någon typ av förändring har skett inom de 

organisationer som de ingår i. Förändringarna som intervjupersonerna beskriver är främst 

effektiviseringsåtgärder. Dessa förändringar beskrivs utifrån ett New Public Management 

perspektiv. 

 

Organisationsförändring kan beskrivas som en förändring av mål, struktur, arbetsuppgift, 

arbetsprocess eller kultur inom en organisation (Johansson et al. 2015). De 

organisationsförändringar som skett under de senaste 12 månaderna har varierat beroende på 

verksamhet och organisation. En intervjuperson beskriver att det tillkommit ytterligare 

verksamhetschefer för att förbättra organisationens struktur. Syftet med tillskottet var att 

stärka och skapa verksamhetschefer mer specialiserade på sin verksamhet snarare än en 

allmän verksamhetschef. En intervjuperson beskriver att det skett en förändring i 

organisationen på följande sätt: 
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Det här med verksamhetschefer som har kommit till. Verksamhetschef har vi 

haft i ett år men då har den varit riktad mot hela vård och omsorg. Nu är de 

två så en jobbar mot äldreomsorg och den andra mot LSS, HSL och psykiatri 

(IP3). 

 

Detta kan utifrån Arbetsmiljöverkets(2018) rapport tolkas som att organisationen tillsatt fler 

chefer för att stärka verksamheten. Genom denna förändring får cheferna mindre 

arbetsgrupper att ansvara för. Detta gäller dock verksamhetschefer och inte enhetschefer.  

Detta skulle kunna beskrivas av att organisationen med denna förändring blivit plattare, vilket 

betyder att uppdelning av hierarkier tenderar att försvinna och leder till kortare beslutsvägar 

(Johansson et al. 2015).  

 

Ytterligare en intervjuperson beskriver en förändring i organisationen som bidragit till en 

förändring av det administrativa stödet för att underlätta och effektivisera organisationen 

enligt följande citat: 

 

Det här är ju så att vi fått ett chefsled till. En administrativ enhet där vi 

ska centralisera administrativt stöd (IP2). 

 

IP3 beskriver att hela organisationen har genomgått en förändring mot ett modernare sätt att 

styra kommunen på. Detta skulle kunna beskrivas som att organisationen med denna 

förändring blivit plattare, vilket betyder att uppdelning av hierarkier tenderar att försvinna 

och leder till kortare beslutsvägar (Johansson et al. 2015).  

 

Anderson Fele (2008) skriver om ekonomiska nedskärningar och även den ökade 

rationaliseringen inom verksamheten. Rationaliseringarna medför ökade krav samt större 

antal medarbetare för chefer. Platta organisationer, knappa resurser och få chefsnivåer 

kommer som ett resultat av detta. Organisationen har gjorts plattare genom att ta bort 

politiska nämndemän och på så sätt gjort kontakten mellan enhetschefer och kommun kortare 

och på så sätt effektivare. Varför detta har gjorts kan tolkas vara att förbättra ledning och 

ledarskapet (Boolman & Deal 2015). Intervjupersonens beskriver det som följande: 

 

Vi ville få till det här med koncerntänket så att hela kommunen ska vara 

intresserad av alla frågor för att inte ha vattentäta skott mellan de olika 

enheterna (IP3). 

 

Intervjupersonen beskriver att organisationen vill ha ett koncerntänk för att effektivisera 

arbetet inom organisationen. New Public management handlar om införandet av 

marknadsmekanismer och företagslogik till den offentliga verksamheten. Företagisering 

innebär att kommunala eller statliga myndigheter försöker efterlikna en mer företagsliknande 

riktning (Johansson et al. 2015). Svaret från intervjupersonen kan beskrivas utifrån New 

Public Management i hur kommunala verksamheter försöker efterlikna företag för att öka 

produktivitet och effektiviteten.  
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IP5 berättar att de använder sig av managementkoncept inom deras organisation för att 

utveckla och förbättra deras verksamheter. Hen beskriver att Lean Production används för att 

ta bort det som inte är relevant för verksamheten, för att skapa en bättre slutprodukt, 

maximera kundnytta och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av 

effektiviseringar och rationaliseringar. IP5 berättar att Lean Produktionen härstammar från 

Toyotas bilproduktion. Intervjupersonen beskriver att detta sätt att arbeta har implementerats 

in i den kommunala verksamheten för att effektivisera arbetet. Flera intervjupersoner 

beskriver att de måste hålla sig till budget och vara sparsamma i sin roll som enhetschef. En 

intervjuperson beskriver hur pengar styr hens arbete följande: 

 

Jag styrs ju av budget givetvis. Det är pengar det handlar om i slutändan 

någonstans och jag måste hålla budget och inte slösa med pengar. Nu är ju vi 

en människobehandlande organisation men man kommer nog aldrig ifrån det 

faktum att pengar spelar en stor roll oavsett inom vilken organisation eller 

område man tillhör. Så, ja ekonomi påverkar ju allt egentligen (IP4). 

 

Flera av våra intervjupersoner beskriver att de måste verka inom de ramar organisationen har. 

Några uppger att det är problematiskt då handlingsfriheten för dem försvinner i deras roll som 

enhetschef. Ett ökat inslag av disciplin och sparsamhet samt betoning på personligt ansvar 

och handlingsfrihet hos chefer är en del av New Public Management. Införandet av 

standardiserade mätmetoder samt ökat betoning på resultatstyrning är även de en del av New 

Public Management konceptet (Johansson et al. 2015). Effektiviseringen inom 

organisationerna kan alltså bidra till en förlust av handlingsutrymme för enhetscheferna.  

Andersson Fele (2008) beskriver hur införandet av platta organisationer var typiskt för 1990-

talet inom människobehandlande organisationer. Anderson Fele (2008) skriver att det finns 

en risk i att införa arbetssätt från näringslivet i socialt arbete därför att dessa två olika 

verksamheter inte kan bedrivas efter samma strukturella uppbyggnad.  

 

Anderson Fele (2008) skriver om de senaste decenniernas ekonomiska nedskärningar och 

även den ökade rationaliseringen inom verksamheten. Rationaliseringarna medför ökade krav 

samt större antal medarbetare för chefer. Platta organisationer, knappa resurser och få 

chefsnivåer kommer som en följd av detta. Denna struktur kan leda till försämrade 

möjligheter att utveckla verksamheten. Detta är något som påvisas genom 

intervjupersonernas upplevelse av antalet medarbetare.  

 

Ljungblad och Näswall (2009) skriver att långtidssjukskrivningar ökar till följd av psykisk 

ohälsa. De menar att anledningen till den ökande ohälsan anges som stress i arbetslivet och 

anses bero på är slimmade organisationer, och ökade krav. Detta kan styrkas genom 

Arbetsmiljöverkets (2018) rapport om riskfaktorer i arbetsmiljön för enhetschefer samt 

genom empirin som framkommit under studiens gång. Införandet av New Public 

Management kan alltså tolkas vara en bidragande faktor till en försämrad arbetsmiljö för 

enhetscheferna. Effektiviseringar och slimmade organisationer kan kopplas till att 

enhetschefer har för stort antal medarbetare vilket kan bidra till att kraven i rollen som 

enhetschef ökar. Att hela tiden vara kontaktbar utan lön kan tolkas som en besparing för 
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organisationen i form av gratisarbete. Det visar sig även att enhetschefer kan få ta med arbetet 

hem och jobba oavlönat för att hinna med verksamheten vilket i sig är en ekonomisk 

besparing för organisationen.  
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6. DISKUSSION 

Det här kapitlet inleds med en diskussion kring studiens empiri och resultat utifrån studiens 

frågeställningar. I det här kapitlet beskrivs även våra egna tankar kring de riskfaktorer som 

framkommer utifrån Arbetsmiljöverkets rapport (2018). Vi diskuterar även hur vårt val av 

metod kan ha påverkat vår studie. Ett förslag på fortsatt forskning utifrån vår studies resultat 

presenteras i metoddiskussionen. Vi har genom studien fått en bättre inblick i hur 

arbetsmiljön upplevs av enhetschefer och fått en större förståelse för hur viktigt det är att 

jobba med arbetsmiljöfrågor, speciellt för enhetschefer då de har ett väldigt komplext arbete. 

 

Studiens syfte var att undersöka vad enhetschefer inom socialt arbete upplever som 

problematiskt i  sin arbetssituation, dels hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom organisationen 

och dels hur enhetscheferna upplever riskfaktorerna som Arbetsmiljöverket beskriver 

(Arbetsmiljöverket 2018).  

 

För att tydliggöra syftet har vi preciserat fyra frågeställningar. Den första frågeställningen 

var: Hur upplever enhetschefer sin arbetsmiljö? Till denna frågeställning har vi använt oss av 

Krav-kontroll-stöd modellen samt copingstrategier som teorier. Resultat som framkommer är 

att känslan av att kunna hantera de krav som finns på enhetschefen samt kontroll över den 

egna arbetssituationen är viktigt för att uppleva sin arbetsmiljö som bra. Inom 

organisationerna har samtliga enhetschefer höga krav på sig men majoriteten upplever sig 

kunna hantera sin arbetssituation. Däremot visar det sig att förmågan att hantera kraven som 

ställs kan kopplas till erfarenhet och de strategier som utformas med hjälp av erfarenhet. Det 

framkommer att användandet av copingstrategier bidrar till en bättre upplevd arbetsmiljö för 

de enhetschefer som använder det. Det visar sig att förmågan att prioritera och själv kunna 

hantera ett problem har en stark koppling till hur många års erfarenhet enhetschefen har. De 

enhetscheferna som inte har utvecklat copingstrategier upplever sin arbetsmiljö som sämre.  

 

Den andra frågeställningen var: Hur upplever enhetscheferna de riskfaktorerna som 

framkommer ur arbetsmiljöverkets rapport (2018)? De riskfaktorer som framkommer mest i 

studien är tidspress, antal medarbetare per chef och att vara nåbar dygnet runt. I samtliga 

intervjuer framkommer det att riskfaktorerna fortfarande finns kvar i rollen som enhetschef. 

De flesta av enhetscheferna anser sig ha för stora medarbetargrupper och beskriver att de inte 

hinner se eller prata med sin personal i den utsträckning de vill. De upplever att de har svårt 

att hinna med medarbetarsamtal och Arbetsplatsträffar som en följd av detta. En minoritet av 

enhetscheferna anser att hen har ett rimligt antal medarbetare. Samtliga enhetschefer upplever 

tidspress i sitt arbete. Tidspressen främst ligger i för stort antal medarbetare. Att vara konstant 

kontaktbar beskrivs inte som ett problem av någon enhetscheferna. Dock framkommer det att 

samtliga enhetschefer har accepterat att de ska vara nåbara och ser det som en del av deras 

yrkesroll. Vi kommer att reflektera över hur dessa riskfaktorer kan påverka enhetscheferna på 

ett djupare sätt i resultatdiskussionen. 

 

Vår tredje frågeställning var : Vilka strategier använder sig enhetscheferna av för att hantera 

sin arbetsmiljö? Det visar sig genom intervjuer att erfarenhet bidrar till utvecklade strategier 
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för att kunna hantera sin arbetssituation. Detta är viktig då det enligt Arbetsmiljöverket(2018) 

ofta saknas uppdragsbeskrivningar samt prioriteringslistor inom verksamheter. Majoriteten av 

enhetscheferna beskriver att de utformat egna strategier för att klara av sin arbetssituation. 

Dessa enhetschefer upplevde inte heller sin arbetsmiljö som jobbig. Minoriteten av 

enhetscheferna har inte utformat någon egen strategi för att kunna hantera kraven i arbetet. 

Detta bidrog att avsaknad av kontroll ökade och arbetsmiljön upplevs som sämre enligt denna 

enhetschef. Majoriteten av enhetscheferna har alltså en Intern Locus of control där de själva 

kan åtgärda ett problem med hjälp av egna strategier. En typ av strategi som var vanlig är att 

ta tillbaka sitt engagemang och inse att inte allt kan göras på en gång. Enhetschefen med 

mindre erfarenhet kan därför beskrivas ha en Extern Locus of control där hen inte kan åtgärda 

ett problem själv.  

 

Vår fjärde frågeställning löd som följer: Upplever enhetscheferna att det vidtagits 

förändringar i organisationen? Majoriteten av enhetscheferna upplevde att förändringar har 

gjorts i organisationerna. De förändringar som beskrivs har dock varit effektiviseringar i 

verksamheterna vilket i sig inte kan ses som en förbättring av arbetsmiljö för enhetschefer. 

Införandet av New Public Management kan snarare tolkas som en försämring av arbetsmiljön 

då mer krav läggs på enhetschefen. Det kan även kopplas vidare till en riskfaktor som 

Arbetsmiljöverket belyser som är antal medarbetare vilket kan kopplas till ekonomiska 

aspekter där det inte anställs fler enhetschefer på grund av ekonomi. Ingen av enhetscheferna 

kan säga om dessa förändringar skett utifrån Arbetsmiljöverkets (2018) rapport. 

 

Vår tolkning av den insamlade empirin är att problematiken för de intervjuade enhetscheferna 

framförallt grundar sig i att tiden inte räcker till kombinerat med högt antal medarbetare. Vi 

belyser vid flertal tillfällen vikten av att få tid över till reflektion och eftertanke, något våra 

enhetschefer upplevs sakna möjlighet till att göra i den mån de själva skulle önska och/eller 

behöva. Det vi kommit fram till är att medarbetarantalet spelar en stor roll i hur stor 

arbetsbördan blir för enhetschefen och som tidigare nämnt tid till annat. Att ha för många 

medarbetare leder till att arbetet i helhet drabbas. Majoriteten av enhetschefer upplever att de 

hade för många medarbetare medan en enhetschef var nöjd med antalet. Detta kan leda till att 

möjligheten att utveckla sina arbetsgrupper och verksamheten kan påverkas negativt. Baserat 

på denna empiri är det möjligt att tolka att de har svårt att vara närvarande i grupper och 

svårigheter kan uppstå i hur de kan skapa bra grupper. 

 

6.1  Resultatdiskussion 

För att vidare beskriva och synliggöra varför det är viktigt att ha tid till att utveckla sina 

arbetsgrupper för att stärka verksamheten använder vi oss av begreppen mogen och omogen 

grupp. När en grupp ska samarbeta går den igenom olika faser. Den första fasen när en grupp 

ska skapas eller när en grupp ska försöka sträva mot samma mål kan kallas för ”att lära känna 

fasen” eller den “omogna gruppen”. Här skapas förväntningar om vad som förväntas av 

gruppmedlemmarna. Egenskaper tillskrivs personer för att tolka hur de är. Omogna grupper 

kännetecknas av osäkerhet och att medlemmarna i gruppen inte vill göra sin röst hörd för att inte 
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provocera andra gruppmedlemmar. Detta bidrar till att produktiviteten är låg och i gruppen är det 

istället viktigare att tolka hur de andra gruppmedlemmarna är istället för att få verksamheten att 

fungera.  

 

Mogna grupper känner gruppmedlemmarna varandra och tillit finns.  Åsikter kan vädras då de 

litar på varandra och detta skapar en bättre verksamhet. Gruppmedlemmarna vet hur de ska bete 

sig och hur spelreglerna ser ut inom gruppen. Jämfört med den omogna gruppen kan därför 

medlemmar i den mogna gruppen ifrågasätta ifall någon gör fel eller ta till sig av varandras 

kunskaper. Medlemmarna i denna grupp behöver inte tolka sina medarbetare utan kan fokusera 

på verksamheten i och med att roller och regler redan finns inom gruppen (Sjövold 2008).  
 

I den mogna gruppen finns det en gemensam känsla om att uppnå saker. De verkar alltså för 

gruppens bästa. Inom den mogna gruppen finns klara beslut. Det sociala samspelet och 

gemenskap stärker gruppen (Sjövold 2008). Skulle enhetschefer få mindre arbetsgrupper skulle 

det kunna leda till att mer tid frigörs till att jobba med gruppsammanhållning som i sin tur kan 

effektivisera arbetet. Enhetschefen skulle kunna ges tid till att skapa spelregler inom gruppen i 

hur gruppen ska arbeta samt vilka typer av roller och regler som ska finnas inom gruppen. Bengt 

Molander (1996) beskriver att dialog mellan människor är grundläggande för 

kunskapsbildning. I dialogen ges möjlighet att reflektera över sin egen förförståelse och 

okunskap. Genom dialogen skapas ny kunskap och en ny förståelse (Molander 1996). 

Genom att få tid till dialog med sin arbetsgrupp kan ny kunskap skapas i hur gruppen ska arbeta 

på bästa sätt. Att minska arbetsgrupper skulle kunna bidra till bättre arbetsmiljö för enhetschef 

samt personal som i sin tur påverkar enhetschefen. Allt detta är i linje med vad Arbetsmiljöverket 

(2018) beskriver som riskfaktorer i rapporten 

 

Det krävs dock tid för att en grupp ska ta sig från en omogen till en mogen grupp (Sjövold 

2008).  Därför krävs att det läggs tid på arbetsplatsmöten, medarbetarsamtal och reflektion 

samt att enhetschefen finns närvarande för stöd. Detta är inget som enhetschefer reflekterat 

över men för att ta det ett steg till och förklara varför för stora arbetsgrupper är en riskfaktor 

som kan påverka verksamheter och i sin tur enhetschefers arbetsmiljö. Det krävs alltså tid för 

att utveckla sin verksamhet. Enligt den empiri som framkommit samt Arbetsmiljöverkets 

rapport beskrivs det att just antal medarbetare ses som en riskfaktor i enhetschefers 

arbetsmiljö.  

 

Att vara konstant kontaktbar leder till att enhetscheferna konstant och indirekt är “on 

stage”(Goffman 2004). Att vara ständigt kontaktbar uppger ingen av enhetscheferna är 

jobbigt. Baserat på svaren de ger har de accepterat att så är fallet. Dock är det rimligt att anta 

att detta kan vara jobbigt då tid till återhämtning kan försvinna. Därför har vi valt att 

problematisera just denna riskfaktor. Vi tror att problemet skulle kunna lösas genom att ha 

jourhavande enhetschefer veckovis. Förslagsvis skulle det på en avdelning med exempelvis 

tre enhetschefer kunna gå på ett rullande schema där varje enhetschef har en vecka åt gången 

där deras nummer är tillgängligt för frågor och andra situationer som kan uppstå. 

Problematiken i det argumentet är svårigheterna det innebär för en annan enhetschef att kliva 

in och fatta beslut för en arbetsgrupp den ej själv är involverad och insatt i. Det blir genom 

vårt argument ett tveeggat svärd på så sätt. Genom vårt förslag vinner man ledighet och 



33 
 

möjlighet att kunna släppa arbetet när man kommer hem. Men dessvärre kommer 

förmodligen arbetsgruppen lida av att ej ha svar från sin närmaste enhetschef om frågor eller 

situationer skulle uppstå.  

 

6.2 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Vi tror att de flesta enhetschefer i första ledets arbetsmiljö skulle gynnas av att mer 

djupgående läsa om Arbetsmiljöverkets riskfaktorer oavsett organisation. Det resultat vi fick 

fram matchade vår förförståelse väldigt bra. Vår tanke var att kraven som ställs på 

enhetschefen skulle vara höga vilket bekräftades. Där vi antog skillnader var angående 

känslan av kontroll. Vårt resultat tyder på samma slutsats. Det är inte kraven som ställs på 

enhetschefen som bidrar till en försämrad arbetsmiljö, utan graden av kontroll man upplever 

sig ha.Detta kan tolkas som att nyexaminerade enhetschefer löper större risk för att inte känna 

kontroll över arbetet då det ofta saknas uppdragsbeskrivningar samt att erfarenheten av att 

hantera arbetssituationen är bristfällig.  

 

Enhetscheferna besatt olika grad av erfarenhet. Det är tydligt att de med mest erfarenhet hade 

bäst utvecklade copingstrategier och verkade mer obrydda vad beträffar stress och andra 

underliggande psykosociala faktorer som kan ha en negativ påverkan på arbetet. Detta är 

intressant då det i Arbetsmiljöverkets rapport framgår att det ofta saknas 

uppdragsbeskrivningar för enhetschefer. Detta kan tolkas utifrån studien att det är nödvändigt 

att utveckla egna copingstrategier för att kunna hantera det egna arbetet.  

 

I studien utgick vi ifrån en nyligen framtagen rapport från Arbetsmiljöverket så därför kan vi 

inte se om det resultat vi fick fram stämmer överens med andra studier. Dock framkommer 

samma typer av problem under vår studie som kan kopplas kring andra studier kring 

arbetsmiljö och stress. I studien har vi tittat på vilka riskfaktorer det finns för enhetscheferna 

samt analyserat dessa utifrån sociologiska teorier för att försöka förklara varför det är viktigt 

att se över och jobba med förändringar utifrån Arbetsmiljöverkets syn på de riskfaktorer som 

finns i arbetsmiljön för enhetscheferna. Den tidigare forskningen stämmer även den överens 

om vad som framkommer i vår studie. Slimmade och effektiviserade organisationer kan leda 

till försämrad arbetsmiljö för enhetschefer.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Arbetsmiljöverkets rapport har varit intressant att använda sig av i utformandet av studien. 

Den belyser många riskfaktorer i arbetsmiljön för enhetschefer. Kunskapen från rapporten tar 

vi med oss in i vårat framtida yrkesliv. Vi har dock fått läsa på mycket om detta ämne 

eftersom det är ett helt nytt område för oss. Vi såg även i intervjuerna att majoriteten av 

enhetscheferna inte kände till rapporten. Detta gjorde det problematiskt då vi grunda hela vår 

studie på just rapporten och dess beskrivna riskfaktorer.  
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Vi har genom studiens gång förändrat vårt syfte och frågeställningar. I början skulle vi 

undersöka hur enhetschefer upplever förändringarna utifrån Arbetsmiljöverkets rapport men 

eftersom majoriteten inte tagit del av den fick vi istället grundade våra frågor utifrån 

rapporten för att sedan se om organisationerna vidtagit några åtgärder utifrån riskfaktorerna. 

Vi hade problem med att få fram ett relevant forskningsområde i början av studien men fick 

ett fokusområde tillslut som vi har byggt vår studie på. Vi har även insett att valet av 

enhetschefer skulle kunna varit annorlunda. Om vi intervjuat högre uppsatta chefer kanske vi 

skulle fått fram mer information om hur förändringsarbetet ser ut inom organisationerna. Vi 

skulle även ha valt att intervjua mer oerfarna chefer för att få en större förståelse för hur 

erfarenheten påverkar hanteringen och upplevelsen av arbetsmiljön. 

 

Trovärdigheten avser att forskarna får fram det forskarna ämnar undersöka (Larsen 2012). Vi 

anser trovärdigheten i vår studie som hög med det vi nämnt i metoddiskussionen trots 

inledande svårigheter med att få fram ett relevant forskningsområde samt val av 

intervjupersoner. Tillförlitligheten beskriver hur stor sannolikhet det är att en utomstående 

forskare som använder sig av samma empiri får fram samma resultat (Kvale och Brinkman 

2009). Rapporten från Arbetsmiljöverket (2018) användes som ett underlag till studien. Vi 

anser att tillförlitligheten i studien är hög i dagens läge. Det vill säga en annan forskare med 

samma förutsättningar borde få fram samma resultat om samma underlag skulle användas 

igen (Kvale och Brinkman 2009). Samtidigt är det en ny rapport och skulle verksamheterna 

jobba med riskfaktorerna skulle ett annat resultat kunna framkomma vid en likande studie 

inom några år. Larsen (2012) beskriver att urvalet i en kvalitativ studie inte är representativt 

för hela populationen. Vår studie kan inte ses som ett resultat på hur alla enhetschefer 

upplever sin arbetsmiljö. Det som varit speciellt framgångsrikt i studien är att vi synliggjorde 

för de fem enhetscheferna att rapporten från Arbetsmiljöverket existerar samt att vi fått fram 

hur de olika riskfaktorerna hanterades utifrån intervjupersonernas upplevelser. Vi har 

besvarat vårt syfte och våra frågeställningar genom den insamlade empirin med vissa 

förändringar och modifikationer genom arbetets gång.  

 

Vi fann några saker intressanta. Majoriteten av de fem intervjuade enhetscheferna hade inte 

tagit del av rapporten trots att den är direkt kopplad till deras arbete. Detta är intressant att 

tänka vidare kring då det kan tolkas som att tidsbrist bidragit till att enhetscheferna inte 

kunnat ta del av rapporten. Det har även framkommit att erfarenheten spelar stor roll vad 

beträffar upplevelsen av arbetsmiljön under vår studie. Detta visar sig vara extra viktigt med 

tanke på Arbetsmiljöverkets rapport där det beskrivs att det ofta saknas 

uppdragsbeskrivningar och prioriteringslistor för enhetschefer. Studien visar även att antalet 

medarbetare ofta är för stort trots att det enligt Arbetsmiljöverket anses vara en riskfaktor. 

 

Vårt resultat visar att det är viktigt att arbeta efter Arbetsmiljöverkets riskfaktorer för att 

förbättra enhetschefers arbetsmiljö. Studien bidrar med ytterligare kunskap om hur 

erfarenheten påverkar enhetschefers arbetsmiljö. Det bidrar även till att reflektera över 

oerfarna enhetschefers arbetsmiljö.  
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Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera vilken påverkan stora arbetsgrupper har för 

kvaliteten i verksamheten. Detta tror vi är viktigt att undersöka då det framkommer att tid 

saknas till att utveckla verksamheter om antalet medarbetare är för stort.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

- Berätta om ditt arbete som enhetschef? Vad gör du?  

- Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? 

- I vilken omfattning kan du själv avgöra när du ska göra vad? 

- Vilket handlingsutrymme har du? 

 

Organisation 

- Upplever du att ditt uppdrag som enhetschef är tydligt formulerat?  

- Vad anser du om organisationens tydlighet vad beträffar dina arbetsuppgifter?  

- Vad är det svåraste med att vara enhetschef?  

 

Krav - Kontroll 

- Berätta om vilka krav som ställs på dig i ditt arbete. 

- I vilken mån upplever du att du förmår leva upp till kraven?  

- I vilka situationer upplever du att du saknar kontroll över din arbetssituation?  

- Behöver du ta med arbetet hem? Utveckla 

- Behöver du jobba mer än 40h/v för att hinna med dina uppgifter? Utveckla 

- Kan du stänga av din mobiltelefon efter avslutad arbetsdag? Utveckla gärna  

- Förklara hur dina resurser påverkar ditt arbete? (ekonomi) 

- Känner du någon gång stress i ditt arbete? 

Om ja:  

- Hur upplever du att stress påverkar ditt arbete? 

 - I vilka situationer? 

Stöd  

- Vilket form av stöd har du på din arbetsplats? 

- Hur ser det sociala stödet ut för dig på din arbetsplats? (Sociala relationer) 

- Hur upplever du stödet från din närmaste chef? 

 

Förändring i organisationen 

- Har det skett några organisationsförändringar senaste tiden? 

- Upplever du det positivt eller negativt?  

- Vad var anledningen till organisationsförändringen? 

- Vilka hjälpmedel har tagits fram för dig som enhetschef?  

(Här vill vi få fram prioriteringslistor och uppdragsbeskrivningar osv) 

- Hur påverkas din arbetsbelastning om du är sjuk eller ledig? 

(Här vill vi få fram om en annan enhetschef kan gå in och ta jobbet, så    arbetsbelastningen 

inte blir för hög)  

- Anser du att antalet medarbetare är rimligt för dig? 

- Finns dina medarbetare inom samma geografiska område?  

- Vad tycker du om din arbetsmiljö generellt? (Arb.miljö och tidspress)  

- Känner du till rapporten som Arbetsmiljöverket genomförde 2018? 

 Om ja: 
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 Vilka åtgärder upplever ni att er organisation vidtagit utifrån rapporten? 

 Hur fick du reda på resultatet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


