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Sammanfattning 
 

Att arbeta som chef inom offentlig förvaltning innebär att tillgodose en mängd olika behov 

och att verkställa politiskt fattade beslut. Denna studie har till syfte att undersöka 

arbetssituationen för de personer som har en mellanchefsbefattning inom Kalix kommun. 

Efter indikationer på att cheferna har hög arbetsbelastning uppdagades ett behov av att göra 

en undersökning av deras arbetssituation för att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem 

som uppmärksammats. Frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån är: Hur upplever 

cheferna sin arbetssituation utifrån krav från personal och överordnade chefer? Vilka 

faktorer påverkar upplevelsen av kontroll i arbetet? Hur upplever cheferna det sociala stödet 

från kollegor och högre chefer? Hur fungerar chefsstödet och inom vilka områden kan stödet 

förbättras? 

Undersökningen är baserad på kvalitativ metod där intervjuer använts som tillvägagångssätt. 

Analysen genomförs med hjälp av Karasek & Theorells Krav, kontroll, stödmodell, samt 

Aaron Antonovskys teori om KASAM (Känsla av sammanhang).  

Resultatet visar att det är en utmaning för cheferna att få tiden att räcka till i det dagliga 

arbetet. Cheferna upplever att administrativa arbetsuppgifter tar upp den största delen av 

tiden, samtidigt som de försöker prioritera den formella chefsrollen, det vill säga att vara en 

stöttande och mer närvarande chef. Undersökningen visar också att det finns ett behov av att 

förbättra det befintliga chefsstödet för att underlätta chefernas arbetssituation. 

Nyckelord: Mellanchef, offentlig sektor, arbetsmiljö, arbetssituation, stöd. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
    

Abstract 
 

Working as a manager in public sector means to satisfy a variety of needs and to implement 

the political decisions taken. The aim of this study is to examine the employment situation of 

the first-line managers in Kalix Municipality. Due to indications that the managers workload 

is heavy, revealed a need to do a survey of their work situation to come to terms with the 

problems noted. The questions that the study is based on are: How do managers experience 

their work situation by demands from staff and superiors? What factors affect the experience 

of control at work? How do managers experience social support from colleagues and senior 

managers? How does the head support work and in what areas assistance can be improved? 

The survey is based on a qualitative method where interviews have been used as an approach. 

The analysis is carried out using Karasek & Theorell demands, control, support model, and 

Aaron Antonovsky's theory of SOC (Sense of coherence). The result shows that it is a 

challenge for managers to find enough time to their daily work. The managers feel that the 

administrative tasks take up the majority of the time, while at the same time trying to 

prioritize the formal managerial role, which is to be a supportive and more present manager. 

The survey also shows that there is a need to improve the existing head support to facilitate 

managers' work situation. 

Keywords: First line manager, public sector, health and safety, working conditions, support. 
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Med detta förord vill jag tacka alla som varit mig behjälpliga under processens gång. Det har 

varit en mycket intressant och lärorik tid. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga 

intervjupersoner för ert engagemang och för att ni tagit er tid att bidra till genomförandet av 

denna studie. Ett varmt tack även till min kontaktperson på Kalix kommun för alla råd och det 

tillmötesgående bemötandet, samt till alla er andra vänliga människor på Arbetsgivarenheten 

som jag fått möta. Ett tack riktar jag även till min handledare Elisabeth Berg för råd och 

handledning. Till ”Kalix gänget” och till min familj: Tack för Ert stöd!  

Min förhoppning är att denna studie kommer till nytta i arbetet med att stötta cheferna i deras 

dagliga arbete.  
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1. Inledning 
 

Alla som arbetar har rätt till en god arbetsmiljö. I Sverige har vi sedan länge en omfattande 

lagstiftning vad gäller arbetsmiljöområdet, och synen på vad som utgör arbetsmiljöfrågor har 

utökats under årens gång. När Arbetsmiljölagen (1977:1160) – AML, trädde i kraft var lagens 

huvudsyfte inriktad mer på den fysiska arbetsmiljön, till att idag även innefatta den 

psykosociala arbetsmiljön, det vill säga psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen 

(Glavå, 2011:712). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall, samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö, vilket arbetsgivaren har ett formellt huvudansvar för. Chefer 

företräder dock arbetsgivaren i det dagliga arbetet och i förhållande till underordnad personal. 

Begreppet arbetsmiljö omfattar allt som påverkar oss på arbetsplatsen både fysiskt och 

psykiskt. Ljud, luft och arbetsställning är exempel på faktorer som ingår i den fysiska 

arbetsmiljön, medan den psykosociala delen består av faktorer som arbetsmängd, stress, 

möjlighet till återhämtning och stöd. Sociala behov handlar om att känna gemenskap med 

arbetskamrater, samt att arbetet ska ge tillfälle till kompetensutveckling och ny kunskap. En 

viktig del i arbetsmiljön är således att se till att alla mår bra och trivs på arbetet, vilket också 

kan påverka förutsättningarna att göra ett bra jobb (Prevent, 2014).  

Att arbeta som chef inom offentlig förvaltning innebär att tillgodose en mängd olika behov 

och att verkställa politiskt fattade beslut. Verksamheten innefattar både myndighetsutövning 

och servicefunktioner samt att tjäna allmänhetens intressen, vilket kan innebära att cheferna 

ställs inför motstridiga krav och behov (Holmberg & Henning (red), 2003). Chefskap i en 

kommun kan således vara komplext samt innebära olika utmaningar för cheferna. Offentlig 

sektor har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar när det gäller styrande 

principer och ledningsideal, vilket har sina rötter i New Public Management (NPM) som har 

använts som organisationsmodell för att effektivera den offentliga sektorn (ibid). 

Förändringarna har inneburit nya förutsättningar och krav på ledarskapet. Cheferna har blivit 

mer utsatta på grund av besparingar och effektivisering som följt med reformen, vilket har lett 

till att deras arbetssituation blivit mer komplex (ibid).  

 

Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam (Suntarbetsliv, 2011) menar att det är tufft att vara 

chef i många kommunala förvaltningar idag och att det framförallt är chefer på lägre nivåer 

som fått det sämre på senare år. De har fått större budgetansvar och mer administrativa 

arbetsuppgifter som tar upp en stor del av deras tid. I hennes senaste forskningsprojekt 

Chefios, som står för Chefer i offentlig sektor, har hon tillsammans med en forskargrupp bl.a. 

undersökt chefers arbetsmiljö och hur förutsättningar för bra chefskap skapas i offentlig 

sektor. Härenstam påpekar att det finns mycket forskning om det goda ledarskapet, men 

förhållandevis lite forskning om hur arbetsorganisationer kan skapa ett gott ledarskap. Detta 

visar på att det ligger i tiden att lyfta fram situationen som cheferna befinner sig i, samt lyfta 

frågan om vad som kan göras för att stötta cheferna i deras arbete. 
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Kalix kommun är en av Sveriges 290 kommuner och har ett stort ansvar för den 

samhällsservice som finns på orten. Bland de viktigaste uppgifterna finns förskola, skola, 

äldreomsorg och socialtjänst (Kalix kommun). Efter indikationer på att cheferna i 

mellanchefsposition inom kommunen har hög arbetsbelastning, uppdagades ett behov av att 

göra en undersökning av deras arbetssituation för att komma till rätta med de 

arbetsmiljöproblem som uppmärksammats efter en utförd granskning av Arbetsmiljöverket. 

Mellanchefers arbetssituation i offentlig sektor kan vara invecklad då de behöver ta hänsyn till 

politiker och överordnade chefer, samtidigt som de har underställd personal att ansvara för. Ur 

ett sociologiskt perspektiv är det således intressant att studera vilka faktorer i arbetet som 

påverkar chefernas arbetssituation.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka chefernas arbetssituation utifrån faktorerna krav, kontroll och stöd. 

Utifrån ovan nämnda syfte har följande frågeställningar formulerats: 

Hur upplever cheferna sin arbetssituation utifrån krav från personal och överordnade chefer? 

Vilka faktorer påverkar upplevelsen av kontroll i arbetet? 

Hur upplever cheferna det sociala stödet från kollegor och högre chefer? 

Hur fungerar chefsstödet och inom vilka områden kan stödet förbättras? 

1.2 Avgränsning 
 

Undersökningen avgränsas till att belysa arbetssituationen för anställda som har en 

mellanchefsposition inom Kalix kommun. Mellanchefens roll innefattar ansvar såväl uppåt 

som neråt i organisationen. De verkställer beslut som tas från politiker och överordnade 

chefer, samtidigt som de har underställd personal att ansvara för.  

1.3 Disposition 
 

Inledningsvis introducerades det ämne som ligger till grund för undersökningen av chefernas 

arbetssituation, samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. Härefter presenteras tidigare 

forskning som är gjord inom området, vilket efterföljs av avsnittet teoretisk referensram och 

begreppsdefinitioner. Där ges en introduktion över de teorier som valts och applicerats i 

analysen. Metodavsnittet beskriver valet av metod samt hur urval, intervjuer och 

materialinsamling gått till. Resultatet presenteras utifrån gällande frågeställningar, för att 

sedan knytas ihop med valda teorier för vidare analys och diskussion.   
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2. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att kommunala chefer behöver mer praktiskt stöd samt tydligare 

arbetsbeskrivningar. Detta enligt en avhandling som Lisa Björk (2013) skrivit inom ramen för 

forskningsprojektet Chefios, där chefers villkor i kommunal verksamhet har studerats. I 

Björks undersökning är det rektorerna som hör till de chefer som visade sig ha störst brist på 

stödresurser. Björk tar upp ”illegitima arbetsuppgifter” som chefer tar på sig när det finns 

oklarheter i beslutsvägar samt uppdrag, och nämner rektorers snöskottning som ett exempel 

på detta. Vaktmästarna är centralt placerade, vilket gör att det tar för lång tid att få hjälp efter 

att en felanmälan skickats. Hon menar att detta resulterar i att rektorn till slut utför uppgiften 

själv. Det framkommer också att det finns ett behov av administrativt stöd.  Hr-funktionen 

stöttar inte längre cheferna ute på enheterna som förr, eftersom att de fått mer strategiska 

uppgifter. En del av avhandlingen berör New Public Managament (NPM), en styrnings- och 

ledningsfilosofi som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet, vilket bland 

annat medfört att budgetansvar flyttats ner till enhetsnivå. Det är nu enhetscheferna som ska 

hålla en budget i balans. Standardisering av arbetsmoment ingår också i NPM och Björk 

konstaterar att det är svårare att genomföra i ”mjuka” verksamheter som omsorgsarbete, 

jämfört med teknikjobb, eftersom att det är svårt att säga vilka moment som ingår i arbetet 

eller hur lång tid ett arbetsmoment kommer att ta när det är människor det handlar om. Vidare 

menar hon att chefernas arbetsuppgifter samt ansvar har ökat med NPM och nämner att det 

kan behövas befattningsbeskrivningar för att tydliggöra vad som ska ingå i chefsuppdraget. 

Nya arbetsuppgifter som sedan tillkommer blir då en förhandlingsfråga. Björk nämner också 

att chefer inte får lämnas ensamma i att hantera målkonflikter eller en alltför hög arbetsbörda, 

och pekar på att det behövs en diskussion kring vad som kan göras för att stötta cheferna i 

deras arbete. 

Inom ramen för samma forskningsprojekt har Härenstam och Cregård (2012) undersökt varför 

många chefer i offentlig sektor slutar efter bara några år på sin tjänst. Resultatet visar på att en 

ökad administration, bristande tillit från högre chefer, en bristande organisation, målkonflikter 

och bristande stöd för vad som ska prioriteras var några av de vanligaste anledningarna. För 

att nämna praktiska exempel beskriver de problematiken med att chefer utför arbetsuppgifter 

som inte egentligen hör till deras ansvarsområden. Forskarna lyfter fram att det administrativa 

stödet ofta skalats bort i kvinnodominerade organisationer som omsorg, vård och skola. För 

att illustrera detta ytterligare ges ett exempel på att chefer inom äldreomsorgen själva har fått 

se till att göra däckbyte på hemtjänstens bilar, medan det inom de tekniska förvaltningarna var 

någon annan än chefen som hade det ansvaret. Undersökningen visar på att skälen till varför 

cheferna slutat eller gått vidare till en annan förvaltning var för att få bättre förutsättningar, 

färre underställda och mer tid för kärnverksamheten. 

Dellve m.fl. (2013) skriver om hur stödresurser kan understödja hållbart ledarskap bland 

chefer i vården. Artikeln presenterar resultat från en studie om betydelsen av chefers 

stödresurser som bidrar till att organisationen behåller sina chefer i tjänst med en långsiktigt 

god hälsa. De har undersökt om chefers olika förutsättningar, som antal underställda och 
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chefserfarenhet, påverkar betydelsen för vilka stödresurser som har en positiv effekt på 

hållbarheten i deras chefskap. I resultatet framkommer att ett stödjande privatliv och en 

personlig inställning till chefsuppdrag har stor betydelse för chefers hållbarhet över tid. 

Betydelsen av stödresurser påverkades av chefens kontrollspann och erfarenhet som chef. För 

chefer med kortare erfarenhet och fler underställda fann forskarna att även stöd från ledning, 

chefskollegor samt externt stöd var av betydelse för hållbarheten.  

Green (2008) skriver i sin studie Att vara klämd emellan, om hur mellanchefers ”klämdhet” 

uppstår och vilka faktorer som bidrar till känslan av att känna sig klämd. Green tar upp egna 

erfarenheter av att ha arbetat som mellanchef eller första linjens chef som det också benämns, 

och beskriver i sin studie känslan av att känna sig klämd mellan ledningens och 

medarbetarnas intressen, vilket också bidrar till att situationen många gånger upplevs pressad. 

Resultatet i studien visar att allmänna tecken på att känna sig klämd är brist på både 

uppskattning och stöd från den egna chefen eller ledningen, en upplevelse av konflikt mellan 

krav och resurser samt en otydlig verksamhet och otydlig information. Intervjupersonerna i 

undersökningen upplevde också att de var klämda mellan kraven på sig själva, kraven från 

sina medarbetare samt närmsta chef och de ekonomiska ramarna för verksamheten. Att vara 

chef i en politiskt styrd verksamhet beskrivs som komplicerat, vilket också är en faktor som 

påverkar känslan av att vara klämd, då mellanchefer vid beslutsfattande har flera intressenter 

att ta hänsyn till. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Eftersom studiens syfte är att undersöka mellanchefernas arbetssituation, kändes det naturligt 

att belysa den psykosociala arbetsmiljön. Arbetets innehåll, mängd, organisering samt 

möjlighet till stöd och gemenskap är några av de psykosociala faktorer som påverkar 

upplevelsen av arbetssituationen (Prevent, 2014). För att kunna möta samt handskas med 

olika påfrestningar och kravfyllda situationer är det samtidigt nödvändigt att ha en förståelse 

för sitt uppdrag. Vilka förutsättningar och resurser som finns till förfogande på arbetsplatsen 

är också av betydelse för att kunna hantera arbetssituationen (Hanson, 2004). 

3.1 Krav, kontroll- och stödmodellen 
 

En välkänd modell som bland annat används för att mäta den psykosociala arbetsmiljön är 

Karasek & Theorells Krav, kontroll- och stödmodell. Denna modell kan användas för att 

kartlägga faktorer som påverkar individernas upplevelse av sin arbetssituation. Som 

modellnamnet avslöjar tas tre dimensioner i beaktande: individens kravnivå, individens 

kontroll över sin arbetssituation samt graden av socialt stöd på arbetsplatsen. Dessa faktorer 

har en betydelse för arbetstagarens stress och hälsa. Modellen visar på sambandet mellan för 

höga och för låga krav i relation till möjligheten att kontrollera sitt arbete, det vill säga om 

individen har handlingsutrymme och påverkansmöjligheter i sitt arbete. När socialt stöd införs 

som en tredje variabel betonas interaktioner och relationer på arbetsplatsen (Allvin, m.fl., 

2006).  

Kontroll och inflytande i arbetet är det viktigaste medlet för att hantera stress. Om arbetet 

organiseras så att individen har ett bra handlingsutrymme (kontroll), och därmed också kan 

skapa en balans mellan omgivningens krav och den egna förmågan att möta dessa krav, 

minskar risken för att påfrestningar leder till ohälsa. Karaseks krav-kontrollmodell innebär att 

om en person som under lång tid utsätts för både höga arbetskrav och små möjligheter att 

kontrollera den egna arbetssituationen, ”spänt arbete”, löper större risk att bli sjuk än andra. 

Genom att kunna planera sitt arbete och påverka hur, var och när arbetet skall utföras, klarar 

den som har ett stort handlingsutrymme också högre krav. När höga krav möts med hög 

kontroll uppstår enligt modellen arbetsglädje och effektivitet. Utveckling, lärande och 

omväxling omfattas också av kontrolldimensionen. Om kraven dock överstiger individens 

kontroll (handlingsutrymme) blir effekten den motsatta: arbetsmotivationen sjunker och kan 

på sikt leda till ohälsa (ibid).  

Socialt stöd från chefer samt kollegor i form av samspel, trygghet och pålitlighet är av 

betydelse för att kunna hantera sin arbetssituation. Socialt stöd kan i sin tur delas upp i 

instrumentellt socialt stöd, emotionellt socialt stöd samt informativt socialt stöd. 

Instrumentellt stöd kan handla om att få hjälp av någon annan att prioritera rätt 

arbetsuppgifter eller bedöma om man ”tänker rätt”, det vill säga att ha någon att rådgöra 

frågor med. Det instrumentella stödet innebär också att få praktisk hjälp och kan 

sammanfattas till att innebära all den hjälp som kan fås av andra människor på arbetsplatsen 



6 
 

för att klara av sina arbetsuppgifter. Det emotionella stödet innebär bekräftelse för individen 

och det informativa stödet vägledning (Härenstam & Bejerot (red), 2010). En balans mellan 

faktorerna krav, kontroll och stöd är det optimala. Med detta menas att om kraven går att 

hantera på ett bra sätt, genom god kontroll av sin arbetssituation och ett gott socialt stöd, 

minskar upplevelsen av stress och överbelastning. När det gäller gruppen är det sociala stödet 

beroende av samspelet mellan kollegor och chefer. Krav och kontroll är individuellt upplevda 

faktorer, medan socialt stöd är något som skapas i grupp (Allvin, m.fl., 2006).  

 

Höga krav + låg kontroll (beslutsutrymme) = Spänd arbetssituation  

Höga krav + hög kontroll (beslutsutrymme) = Aktiv arbetssituation  

Låga krav + låg kontroll (beslutsutrymme) = Passiv arbetssituation  

Låga krav + hög kontroll (beslutsutrymme) = Avspänd arbetssituation  

Socialt stöd betonar relationer och interaktioner på arbetsplatsen   

(Källa: Theorell, 2003, s. 18. Krav, kontroll, stödmodellen).  

3.2 KASAM- teorin 
 

Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM, som är en förkortning av Känsla av 

sammanhang. Modellen anger tre viktiga komponenter som enligt Antonovsky måste vara 

uppfyllda för att individen ska kunna uppleva välbefinnande, samtidigt som dessa fungerar 

som beredskap för att kunna hantera hinder och motgångar. De centrala begreppen i hans 

resonemang är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Är upplevelsen hög inom alla 

tre områden så visar det på att individen har ett högt KASAM, det vill säga att de upplever en 

hög känsla av sammanhang och således kan skapa insikt om sin situation. Teorin är enkel att 

applicera på olika vardagliga sammanhang och ger även uttryck för en livsvisdom som kan 

hjälpa individen att hantera tillvaron. Hanson (2004) menar att dessa begrepp går att applicera 

i ett arbetssammanhang för att ta reda på hur arbetsgivaren kan organisera och skapa rätt 

förutsättningar för en hög känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Genom att ställa frågan 

hur begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan tillgodoses på arbetsplatsen, blir 

således KASAM en bra utgångspunkt för att skapa en bra arbetsmiljö. 
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Begriplighet handlar om i vilken utsträckning information och intryck i tillvaron uppfattas som 

gripbara, strukturerade och förutsägbara, samt om förmågan att skapa ordning och mönster i 

tillvaron. Det gäller att förstå helheten, delarna samt hur de hänger ihop. Begriplighet handlar 

också om att ha kontroll på situationen. Om världen uppfattas som kaotisk och 

osammanhängande istället för logisk och strukturerad, blir situationen således svårare att 

hantera. På en arbetsplats kan begriplighet handla om att se samband mellan olika delar av 

organisationens system, att kunna se ens egen position och funktion i den stora organisationen 

(ibid).  

 

Hanterbarhet syftar till individens uppfattning om att eventuella resurser som finns till 

förfogande är tillräckliga för att kunna handskas med de krav och förväntningar som finns. 

I KASAM innefattar hanterbarhet också en benägenhet att kunna och vilja ta sin omgivning till 

hjälp. Tron på att med egen och andras hjälp, reda ut och klara av svåra situationer ingår således i 

komponenten hanterbarhet. Det anses vara en tillgång att se resurser hos sina medmänniskor samt 

att våga be om hjälp och stöd. I praktiken handlar hanterbarhet om individens förmåga och 

möjlighet att påverka sin situation och omgivning. För att veta vad som ska göras och hur det ska 

göras behövs först begriplighet för att kunna uppnå hanterbarhet. Kunskap i alla dess former 

behövs för att klara av och hantera uppgifterna och sammanhanget. På arbetsplatsen bygger 

hanterbarhet på färdigheter i form av formellt yrkeskunnande samt yrkeskompetens som är 

utvecklad av erfarenhet. Fysisk ork och kommunikativ förmåga är exempel på personliga resurser, 

som också kan vara värdefulla för hanterbarheten. Sammanfattningsvis skapas hanterbarhet på 

arbetsplatsen i form av bra verktyg och rätt material, samtidigt som hjälpsamma arbetskamrater 

och en fungerande organisation också är bidragande. Även inflytande över arbetsvillkor och 

möjlighet att påverka arbetssituationen, bidrar till egenkontroll och hanterbarhet. Effekten blir 

motsatt om uppgifterna och kraven blir för många eller för svåra, vilket leder till att 

hanterbarheten minskar och leder till frustration. Det bör finnas en balans mellan den egna 

kompetensen, de resurser som finns till förfogande och de uppgifter som ska utföras (ibid). 

 

Meningsfullhet utgör den sista och viktigaste komponenten, enligt Antonovsky, och handlar 

om motivation, engagemang samt om vilken inställning individen har till sitt arbete, uppgifter 

och problem. Meningsfullhet beskrivs som KASAM-begreppets motivationskomponent, och 

svarar på alla varför- frågor: Varför ska jag göra detta? Vad ger detta mig? 

Det handlar om motivation till handling och att ha en förståelse för varför en uppgift ska 

utföras. Om arbetssituationen således upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull blir 

den tillfredsställande för individen. Ses ålagda uppgifter som en börda eller en utmaning? Om 

en uppgift ses som meningsfull och motiverande är det enklare att ta till vara på och förskaffa 

sig de resurser och den kunskap som behövs i större grad. Den som är motiverad har energi 

och drivkraft att uträtta något, medan den som inte är motiverad varken har ork eller lust att 

bidra till att uppnå resultat. Därav blir komponenten meningsfullhet den viktigaste, av den 

anledningen att om meningsfrågan inte är tillgodosedd, så minskar intresset att öka både 

begriplighet och motivation till att hantera problem.  

När individen upplever en känsla av sammanhang så ökar helhetsförståelsen samtidigt som 

individen mår bra på arbetsplatsen (ibid). (Se bild nästa sida). 
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(Källa: Hanson, 2004, s. 126. KASAM översatt till vardaglig nivå på arbetsplatsen). 

 

3.3 Begreppsdefinition 
 

Chef och ledare, chefskap och ledarskap: Dessa begrepp är välanvända och kan definieras 

på olika sätt. Organisationen Ledarnas definition av chef och ledarskap är följande: 

”Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Chef är en formell position och funktion i 

organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. Att nå 

resultat förutsätter också ett gott ledarskap. Ledarskap är det sätt på vilket chefen väljer att 

utöva sitt chefskap.” (Ledarna, 2014). 

Organisationen Suntarbetsliv beskriver ledarskap på följande sätt: 

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva 

mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt 

ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare” (Suntarbetsliv, 2012). 

För att sammanfatta så är chef en formell position och chefskap syftar till befattningen som 

chef, medan ledarskap mer handlar om relationer och ingår chefsrollen. I den här 

undersökningen så kommer dock inte någon större skillnad att göras på dessa begrepp, då 

informanternas chefskap även förknippas med ledarskap. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

Kunskap om Resurser och stöd Motivation

Omvärlden Material och verktyg Visioner

Branschen Människor Mål

Företagets historia Tydlig organisation Rimlig lön

Företagets organisation Klara riktlinjer Förmåner

Arbetsinnehållet

Arbetsmiljön Påverkansmöjligheter Värderingar

Egna rollen Arbetstakten Etik och moral

Förändringar Arbetets planering Centrala värderingar

Beslut Rättvis behandling

Feedback från

Chefen Kompetens Positiva upplevelser

Arbetskamraterna Yrkeskunnande Relation till arbetskamrater

Kunderna Social kompetens Relationer till chefer

Kommunicera Trevlig miljö

Humor

Ork variation i arbetet

Fysisk ork Trivselaktiviteter

Pykisk ork Självkänsla

Distansering

Pauser
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Mellanchef: Kan även benämnas första linjens chef. I denna undersökning använder jag mig 

dock av begreppet mellanchef/chef. Mellanchefens roll innefattar ansvar såväl uppåt som 

nedåt i organisationen. De verkställer beslut som tas från politiker och överordnade chefer, 

samtidigt som de har underställd personal att ansvara för. Enhetschefer, rektorer, 

förskolechefer, driftschefer och driftledare är exempel på befattningar i mellanchefspositioner 

inom kommunal förvaltning. Arbetsuppgifterna för samtliga som ingår i denna undersökning 

består av allt från personalansvar, arbetsmiljöansvar, bemanning, schema, löner, 

arbetsledning, pedagogiskt ledarskap, rehabilitering, mailhantering, fakturering, drift, till 

budget och kvalitetssäkring av verksamheten. Att vara mellanchef innebär också att ha 

kontakter ut till omvärlden och att även möta krav och förväntningar från exempelvis brukare, 

anhöriga, elever, föräldrar och samhällsinvånare, beroende på vilken förvaltning som avses. 

Krav:  

 Arbetskrav som ställs från arbetsgivaren relaterat till arbetsuppgifter.  

 Krav och förväntningar från underställd personal. 

 

Kontroll:  

 Avser handlingsutrymme, det vill säga inflytande och påverkan av vad som ska göras 

och hur.  

 Avser även möjlighet till beslutsfattande. 

 

Socialt stöd: Bygger på flera delar: 

 Emotionellt stöd som består av empati och omtanke 

 Informativt stöd: Rådgivning 

 Instrumentellt stöd som består av praktisk hjälp 

Begriplighet: Ordning och mönster i tillvaron. 

Hanterbarhet: Resurser och stöd som gör arbetet hanterbar. 

Meningsfullhet: Avser motivation och engagemang. 

Arbetssituation: Informanternas upplevelse av arbetssituationen, som påverkas av 

exempelvis arbetets innehåll och mängd. 

Chefsstöd: Internt stöd till chefer, vilket innefattar stödsystem, stödfunktioner och 

stödrelationer. 

Personal/Personalgrupp/Medarbetare: Innebär i denna undersökning underställd personal.  
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4. Metod 
 

Beställare av denna undersökning är Arbetsgivarenheten på Kalix kommun. Inledningsvis 

startade denna process genom ett första möte med en representant från Arbetsgivarenheten, 

där en dialog fördes kring undersökningens syfte och mål. Efter indikationer på att cheferna i 

mellanchefsposition har hög arbetsbelastning uppdagades ett behov av att göra en 

undersökning på hur de upplever sin arbetssituation och hur stödet till cheferna kan förbättras, 

för att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som uppmärksammats. Eftersom 

Arbetsgivarenheten jobbar konsultativt med rådgivning och med att stötta chefer inom 

organisationen i personalfrågor, finns det ett intresse av att få veta hur och inom vilka 

områden chefsstödet kan förbättras. Utifrån denna problemformulering har de gett mig 

förutsättningar samt tillgång till material för att kunna fördjupa mig i dessa frågor och 

genomföra denna undersökning. Rapporten kan läsas av intressenterna i syfte att förbättra 

chefsstödet. 

Detta är en vetenskaplig rapport baserad på en kvalitativ metod, där intervjuer använts som 

tillvägagångssätt för insamling av empiri. Kvalitativ metod innebär att forskaren studerar och 

lägger fokus på enstaka händelser samt detaljer som kan tillmätas stor vikt och bidrar till att 

skapa förståelse (Thurén, 2007). Genom intervjuer återspeglas enskilda personers subjektiva 

upplevelser och erfarenheter, vilket är viktigt att ha i åtanke. (Fangen, 2005). I 

inledningsskedet framkom en önskan om att få mellanchefernas situation belysta på ett 

djupare plan. Utifrån det syfte och de frågeställningar som arbetats fram kändes kvalitativ 

metod därför lämpligast att utgå ifrån, då metoden ger utrymme till att följa upp och ställa 

följdfrågor. I en kvantitativ undersökning, där exempelvis enkäter används som metod, blir 

det svårt att ta fasta på upplevelsedimensionen på ett fullständigt sätt, då dessa ofta resulterar i 

korta svar. 

4.1 Urval 
 

När urvalet skulle göras påpekades vikten av informanternas anonymitet i undersökningen, 

vilket ledde till en överenskommelse om att jag skulle få göra urvalet på egen hand utan 

någon som helst inbördes påverkan. Detta tillvägagångssätt försäkrar informanternas 

anonymitet då det innebär att ingen annan förutom jag har vetskap om vilka som deltagit i 

undersökningen. Med hjälp av en representant från Arbetsgivarenheten togs en personallista 

fram på de personer som har en mellanchefsbefattning inom kommunens olika förvaltningar. 

Alla chefer på listan blev försedda med ett nummer, och utifrån denna lista lottade jag sedan 

slumpmässigt ut de personer som skulle kontaktas. Denna typ av slumpmässigt urval kallas 

för obundet slumpmässigt urval. Esaiasson m.fl. (2012) menar att fördelen med slumpmässiga 

urval, om de utförs på korrekt sätt, är att även ett mindre delurval blir representativt för den 

större delen av populationen med slumpens hjälp, och menar också att slumpmässiga urval är 

att rekommendera när det gäller att generalisera resultat (ibid). De personer som blev utvalda 

kontaktades via e-post med information om undersökningens syfte samt med en förfrågan om 

möjlighet att ställa upp på intervju.  
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Med anledning av att informanterna blivit lovade anonymitet kommer varken namn, fiktiva 

namn eller närmare beskrivning av bakgrundsinformation, som exempelvis ålder eller 

anställningstid i organisationen, att beskrivas. Därav väljer jag att inte heller redovisa eller 

presentera urvalet från förvaltningarna som ingår i undersökningen närmare, utan kommer i 

rapporten att använda ett gemensamt chefsperspektiv istället för att tala i termer av 

förvaltning. Detta innebär också att resultatet och analysen generaliseras till att visa på 

gemensamma nämnare snarare än skillnader. 

4.2 Intervjuer 
 

Intervjuerna bokades och utfördes utspritt under en treveckorsperiod. Inför intervjuerna 

skapades en intervjuguide med frågor som i stor utsträckning är öppna. Vid öppna frågor ges 

informanten möjlighet att fritt utveckla sina tankar kring frågan, och får beskriva 

sammanhang som hen anser vara av betydelse. Informanten beskriver alltså sin bild av 

verkligheten, sina uppfattningar och upplevelser, vilket bidrar till att intervjun ger data som 

ökar förståelsen för individernas subjektiva erfarenheter (Lantz, 2013). En intervjuguide är en 

uppsättning teman eller ämnen som ska undersökas i de intervjuer som genomförs med olika 

informanter. Den har till syfte att se till att samtliga intervjupersoner får möta likartade och 

relevanta teman. Detta tillvägagångsätt ger en viss säkerhet då det bidrar till en uppsättning 

intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra 

(Jacobsen, 1993).  

 

Intervjuguidens teman består av Upplevelse av arbetssituation, krav, förväntningar och 

ansvarsområden samt stöd. Under temat arbetssituation framkommer informanternas 

upplevelse av arbetssituationen där intervjun berört frågor som trivsel, motivation och 

utmaningar i det dagliga arbetet. Temat krav, förväntningar och ansvarsområden innefattar 

även frågor om kontroll över arbetsuppgifter, förutsättningar för chefskapet och 

påverkansmöjligheter i organisationen. Här speglas även hur de ser på sig själva som chefer. 

Avslutningsvis kan frågorna i temat stöd sammanfattas till att handla om hjälpresurser, 

chefsstöd och socialt stöd på arbetsplatsen. Tillsammans med informanterna fördes ett öppet 

samtal med dessa teman som grund. Totalt genomfördes 10 intervjuer, där varje enskild 

intervju pågick i ungefär en timme. Intervjuerna har spelats in för att därefter transkriberas 

ordagrant för vidare analys. För att försäkra mig om att intervjuerna gick till på ett etiskt 

korrekt sätt har jag tagit del av Vetenskapsrådets Codex och etiska riktlinjer för forskare.  

4.3 Etik 
 

I undersökningen har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats. Dessa kan 

sammanfattas i fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras 

ytterligare i ett antal regler. Informationskravet innebär att informera berörda om forskningens 

syfte, vilket jag efterföljt genom att presentera detta vid varje intervju. I samband med detta 

informerades även deltagarna om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta 
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sin medverkan om så önskas. Samtyckeskravet handlar om att de själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan i undersökningen och har rätt att avbryta sin medverkan utan att det får 

negativa följder. Detta krav uppfylls genom att samtliga informanter ställt upp frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras av 

utomstående och att uppgifter om personerna som deltagit i undersökning ska bevaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Av den anledningen har varken namn, fiktiva 

namn eller närmare beskrivning av bakgrundsinformation, som exempelvis ålder eller 

anställningstid i organisationen, beskrivits i denna undersökning. Urvalets fördelning i de 

olika förvaltningarna redogörs inte heller för, på grund av att det inte ska kunna gå att gissa 

sig till vilka som deltagit i undersökningen. De inspelade intervjuerna raderas efter att 

undersökningen är avslutad. Det sista kravet är nyttjandekravet och handlar om att de 

insamlade uppgifterna endast används i forskningssyfte och således inte får användas i icke-

vetenskapliga syften eller spridas för kommersiellt bruk, vilket också deltagarna i denna 

undersökning blivit informerade om (Vetenskapsrådet).  

4.4 Analysmetod 
 

Materialet som ligger till grund för analysen är de transkriberade intervjuerna. Inspiration till 

analysen har hämtats från Miles m.fl., Qualitative Data Analysis (2014). Efter att samtliga 

intervjuerna avslutats har det insamlade materialet kodats för att på ett systematiskt sätt hitta 

bärande och likartad information. Kodning har skett genom att markera betydande 

information i materialet i sökandet efter mönster och gemensamma nämnare. Analysen har 

sedan genomförts genom att knyta ihop valda teorier med resultatet vilket även kommer att 

besvara syftet och frågeställningarna.  

4.5 Validitet och reliabilitet  
 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra datainsamlingen i en 

undersökning har fungerat. Validitet innebär att forskaren verkligen har undersökt det som ska 

undersökas, det vill säga att det som mäts är relevant i sammanhanget, medan reliabilitet 

handlar om att mätningen är gjord på ett tillförlitligt sätt. Samma metod för datainsamling och 

metod ska kunna tillämpas av olika personer på samma material, och resultera i likvärdiga 

resultat för att ha hög reliabilitet (Ejvegård, 2009).  

Validiteten avser värdet och användbarheten på det data som samlas in, det vill säga att de 

uppgifter som samlas in bör vara representativa för att kunna besvara syftet samt 

frågeställningarna i undersökningen. För att undersökningen ska ha hög validitet bör 

uppgifterna som samlas in även gå att använda i analys och slutsatser (Burell & Kylén 

2003:48). En åtgärd för att försöka höja validiteten i undersökningen var att utforma en 

intervjuguide utifrån undersökningens syfte och frågeställningar för att kunna samla in 

relevant empiri. Ett annat sätt att öka validiteten är att tydligt uttrycka syftet med intervjun 

(ibid), vilket också deltagarna blivit informerade om både via mail samt inledningsvis i 

intervjun. Även ett representativt urval ökar undersökningens validitet (ibid). Urvalet i denna 
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undersökning anses vara representativt då en tydlig avgränsning blivit gjord till att gälla 

personer med en mellanchefsbefattning inom Kalix kommun.  

Något som kan ha påverkat validiteten i undersökningen är att informanterna kanske inte vill 

berätta allt för mig som utomstående, och därför omedvetet eller medvetet filtrerar den 

information som framförs. Dock var inte detta något som jag upplevde under intervjuerna. Det 

kan tvärtom ha varit en fördel att komma utifrån och min upplevelse är att informanterna 

kunde prata fritt. Att vid intervjutillfället höra hur något sägs och att kunna avläsa 

kroppsspråket när det sägs, förmedlar även en känsla som utöver ord, förstärker bilden av 

deras upplevelser och erfarenheter.  

Enligt Burell & Kylén (2003) ökar reliabiliteten (tillförlitligheten) i rapporten när det finns 

många uppgifter om samma sak eller händelser. Uppgifterna bör dessutom vara sanna eller 

troligen sanna. Genom den intervjuguide som utformats kunde lämpliga och likartade 

frågeställningar ställas till samtliga informanter, vilket således ökar tillförlitligheten i denna 

undersökning. I slutet av intervjuerna fick de frågan om de önskade tillägga något som inte 

tagits upp under intervjun, vilket också är ett sätt att höja reliabiliteten, då informanterna får 

en möjlighet att framföra ytterligare information eller göra eventuella förtydliganden för att 

undvika missförstånd. Intervjuerna har dessutom spelats in med en diktafon för att inte gå 

miste om viktig information, samt i syfte att minska risken för feltolkningar. 

4.6 Litteratur 
 

Den litteratur som använts i undersökningen är mestadels kurslitteratur som tillämpats under 

utbildningens gång. Artiklar om tidigare forskning har letats via sökmotorn Google, 

Organisationen Suntarbetslivs hemsida (www.suntliv.nu) och via sökdatabas i 

Socialmedicinsk tidsskrift (www.socialmedicinsktidskrift.se). Sökorden som användes var: 

Chef, mellanchef, offentlig sektor, arbetsmiljö, arbetssituation.  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.suntliv.nu/
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/
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5. Resultat och analys 
 

I denna del presenteras resultatet utifrån gällande frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. Frågeställningarna avslutas löpande med en analys som knyter samman teori 

och resultat. Chefernas upplevelse av arbetssituationen analyseras med hjälp av Karasek & 

Theorells Krav, kontroll och stödmodell. För att komplettera Karasek & Theorells modell 

tillämpas även Antonovskys teori om KASAM. Komponenterna Begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet, fungerar som beredskap för att kunna hantera hinder och motgångar. På 

arbetsplatsen kan den psykosociala arbetsmiljön påverka individens upplevelse av KASAM 

och blir därför intressant att applicera. Denna teori visar på hur begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet uppnås i arbetet och kan också användas som en utgångspunkt för att skapa en 

bra arbetsmiljö. 

 

Samtliga chefer uppger att de trivs bra i sina roller och med arbetsuppgifterna. Trots att de 

representerar olika verksamheter ges en enad bild om att de dagliga arbetsuppgifterna varierar 

och att ingen dag är den andra lik, vilket också anses vara lite av tjusningen i de händelserika 

verksamheter som beskrivs. Den största motivationsfaktorn i arbetet är att ha nöjda 

medarbetare samt att kunna följa och se resultat i personalens utveckling. Detta parallellt med 

att de ser en fungerande verksamhet där de kan vara med och göra skillnad för andra 

människor. För att nämna några exempel på innebörden av att göra skillnad, så kan det för 

exempelvis enhetschefer handla om att brukarna får ett bra liv och för rektorer att elever når 

så högt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt sociala utveckling.  

5.1 Hur upplever cheferna sin arbetssituation utifrån krav från personal och 

överordnade chefer? 
 

Kraven som ställs på cheferna är varierande och kommer från olika led i organisationen, samt 

i vissa fall även från samhällsinvånarna. Från politiker och överordnade chefer handlar det 

mestadels om att hålla en budget i balans och att sköta det som är lagstiftat. Krav och 

förväntningar från personalens sida är att chefen ska vara tillgänglig, närvarande och en 

problemlösare. En av informanterna beskriver kraven ur positionen som mellanchef på 

följande sätt: 

Alltså att jobba som en mellanchef är ju.. Bara det gör att man inte har så lätt 

alla gånger. Medarbetarna ställer ju krav och har åsikter och sen ändå är ju 

krav uppifrån helt andra. Till exempel att man ska spara, å andra sidan tycker 

medarbetarna att vi ska göra någonting som kostar bara mer. Så ska man 

däremellan göra någon slags kompromiss. 

Eftersom mycket handlar om att hålla sig inom budgetens ramar, kan det bidra till att 

mellanchefen hamnar i en pressad situation där det ibland upplevs svårt att tillgodose alla de 

förväntningar som finns. En av cheferna berättar följande: 
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I perioder har jag känt att det är väldigt mycket och att man får passa sig därför 

att det är ju lite stressigt och pressande ibland av olika anledningar. Att ha en 

ekonomisk press att klara av en ekonomi rent fysiskt när man vet att 

verkligheten kanske kräver sitt. Då kan man känna sig pressad emellanåt. 

Mellan behovet och mellan ekonomin. 

Medarbetarna ställer också krav och samtliga chefer poängterar att det är viktigt att ge 

underställd personal det stöd de behöver, fastän det kanske inte alltid finns tid till det. 

Cheferna uttrycker en önskan om att ha mer utrymme till att arbeta med ledarskap, kvalité 

samt verksamhetsutveckling och menar att dessa bitar idag blir åsidosatta. De berättar att en 

stor del av tiden istället går åt till administrativa uppgifter som löner, tidsredovisningar och 

annat som tillkommer i det löpande arbetet. Förutom att hålla budgeten, blir det en utmaning 

att hitta tiden för ledarskapet och flera av informanterna beskriver en känsla av att inte räcka 

till. 

Den absolut största utmaningen för mig är att känna att jag har kunnat se alla 

mina medarbetare. Om man kommer med ett problem, att man kan ge allt och 

känna att man har sett den personen. Jag vill att folk ska kunna gå från mig 

eller avsluta ett samtal och känt att.. jamen.. att jag var hundra procent 

närvarande. Men det är en väldigt stor utmaning när man har ett väldigt stort 

stresspåslag från annat, där jag kan känna att ibland så.. Där var man inte så 

fulländad som man hade hoppats. 

Ovanstående berättar en av cheferna som också menar att ledarskapet kan påverkas av att 

personalärenden ibland måste prioriteras bort på grund av att andra oväntade saker kan ske 

som får högre prioritet. En annan av informanterna berättar följande: 

Jag tycker att jag har möjlighet att vara en okej chef, inte en bra, det skulle jag 

inte vilja säga, men alltså att jag fungerar om jag sätter det på den nivån. För 

att egentligen är jag ju inte närvarande på det sätt som man kanske enligt 

skolböcker ska vara. Jag har inte kontrollen på det sätt jag behöver och jag har 

kanske inte alltid möjlighet att vara så stöttande som man borde och sådär. 

Som nämndes inledningsvis trivs samtliga bra i sina roller. Flera chefer beskriver sin 

arbetssituation som positiv och händelserik, men lyfter även fram en arbetssituation som 

karaktäriseras av hög arbetsbelastning. De berättar att det finns många förväntningar på vad 

de ska hinna utföra under arbetsdagen, som de inte hinner med att göra. Detta illustreras i 

citatet nedan: 

Det är en händelserik verksamhet, mycket som händer. Så att jag kan inte riktigt 

tycka att arbetsbelastningen är rimlig idag. Det beror på vad man har för 

förväntningar. Man skulle behöva jobba mer med avvikelser och det förväntas 

att vi ska hinna in i alla system och registrera och analysera och allt som ska 

göras, och det hinner vi inte med idag, det gör vi inte. Jag trivs jättebra, men 

samtidigt är det slitigt. 
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Vad gäller ansvarsområdet för cheferna så upplevs det inte alltid som tydligt definierat. Det 

framkommer att rollen som mellanchef är svår att beskriva med vad de gör och inte gör, 

eftersom att ansvarsområdet är brett och omfattas av exempelvis personalansvar, budget, 

arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och flertalet administrativa arbetsuppgifter som tillkommer 

med det. I det stora hela menar de att uppdraget är tydligt, men att det samtidigt går att 

förtydliga vilka uppgifter som ska utföras kring de större ansvarsområdena. Cheferna berättar 

att tydligheten i arbetsuppgifterna växer fram med tiden som går och att de av erfarenhet lärt 

sig vad som förväntas. En av informanterna berättar följande: 

Vi har ju inte någon arbetsbeskrivning direkt och det blir ju så att man får ta i 

alla saker. Så att.. och göra jättemånga olika arbetsuppgifter som man kan 

ibland funderar lite om ”är det verkligen jag som ska göra det här”, men ibland 

så kanske det blir att man tar den lätta vägen och gör det istället för att 

ifrågasätta. Jag tänker att det kan vara ganska bra att man har tydliggjort det. 

Sen så kan jag väl inte egentligen säga att mitt uppdrag är otydligt, det tycker 

jag inte att det är, men jag tror att man kan göra det tydligare tänker jag. 

Trots att många av cheferna upplever kraven och de situationer som kan uppstå som 

stressande emellanåt, anser ändå de flesta att de hanterar kraven på ett bra sätt. Följande två 

citat får illustrera detta och avsluta denna del: 

Jag upplever att jag hanterar kraven ganska bra ändå.. Men det är klart, man 

blir ju stressad ändå, det kan man inte komma ifrån. När man känner att det inte 

blir så bra som man hade tänkt sig, när man inte hinner göra det man hade velat 

göra. Jag tycker ändå att vi gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar som vi 

har. 

Jag kan uppleva att jag hanterar kraven bra. Det tycker jag. Sen känner man ju 

inte sig alltid som sagt var fulländad och jättetillräcklig, men jag känner ändå 

att jag gör utifrån mina förutsättningar det absolut yttersta. 

5.2 Vilka faktorer påverkar upplevelsen av kontroll i arbetet? 
 

Cheferna upplever att de har ett relativt fritt arbete eftersom de har möjlighet till flextid på 

arbetsplatsen och själva kan planera upplägget av dagen, men påpekar samtidigt att 

verksamheten är händelsestyrd vilket innebär att de ofta måste omprioritera det som blivit 

planerat. Akuta och andra ärenden kan tillkomma med kort varsel, vilket innebär att de övriga 

arbetsuppgifterna hopar sig. Cheferna upplever att de inte har tid att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt och beskriver samtidigt att det finns en känsla av att 

de hela tiden ligger efter med sitt arbete för att veckans arbetstimmar inte räcker till, vilket 

illustreras i nedan citat:  

I dagsläget känns det bara som att släcka akuta bränder. 

Allt blir som på en höft och vissa saker blir inte gjorda alls som jag vet är 

viktiga, för det finns inte utrymme på de arbetstimmar vi har. 
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Den generella beskrivningen av arbetssituationen är att den är händelserik, att den periodvis 

upplevs som stressig och att det är hög arbetsbelastning. Det är svårt att specificera exakt vad 

det är som gör att arbetet upplevs som stressigt och att arbetsuppgifter inte hinner utföras, då 

det kan röra sig om olika saker från dag till dag. Några av cheferna uppger att de stundtals 

jobbar övertid och att de även ibland arbetar på sin lediga tid för att de inte hunnit med det 

som ska göras under arbetsdagen.   

Samtliga chefer tar upp bemanningsproblematik, mycket administrativt arbete och problem 

med datasystem som inte fungerar. Detta medför extra arbete vilket de menar tar tid och 

energi. I nedan citat beskriver en av informanterna hur bemanningsproblematiken kan yttra 

sig: 

När man kommer på morgonen kan det vara tre till fyra personer som inte är på 

plats och då handlar det om att lösa situationen. Vanligtvis beställer vi vikarier, 

och lika vanligt är det då att man får tillbaka ett svar att det finns inga vikarier. 

Då står man på ruta noll. Vi beställer inte vikarier om vi inte behöver det. Det 

första är att vi borde ju aldrig få ett nej, ett avslag att det inte finns vikarier att 

tillgå. Där tycker jag att man borde ha en helt annan rekryteringspolicy i vår 

verksamhet. Att man skulle ha den framförhållningen att det finns folk att tillgå. 

Allt handlar om att man behöver ha kontroll och att det finns system som säkrar 

upp kvalitén. 

Att det inte finns vikarier att tillgå försvårar i vissa fall även möjligheten att frigöra personal 

till arbetsplatsträffar som sker en gång i månaden. Att få till träffarna försvåras också av att en 

del chefsgrupper har personal som jobbar skift. De som inte får en möjlighet att delta går 

miste om det erfarenhetsutbyte som då sker mellan personalen samt om viktig information 

som delges.  

Har man en så slimmad organisation som vi har idag, så där är det tyvärr så att 

det inte riktigt blir så. Idag, arbetsplatsträffar exempelvis, så har vi en träff i 

månaden, det borde vara självklart att alla ska kunna gå.  

Cheferna önskar få tid att träffa sin personal, och menar samtidigt att personalen måste få tid 

att träffa och lära sig av varandra. De menar att eftersom mycket handlar om lärande och 

erfarenheter är det därför viktigt att ha tid för kommunikation och reflektion, vilket är något 

de upplever sig sakna i sin vardag. Storleken på personalgrupperna varierar bland de 

intervjuade cheferna och antalet för de största grupperna ligger idag på ca 27-40 underställd 

personal. Här upplever de att en förbättring har skett den senaste tiden då personalgrupperna 

minskat i storlek, visst administrativt stöd har tillkommit och fler chefer har tillsatts. Men för 

att kunna bedriva ett nära och bra ledarskap, samt för att kunna vara en närvarande chef i 

vardagen, framkommer det att idealet på arbetsgruppens storlek ligger på några personer färre 

än vad det är idag, främst på grund av att det administrativa arbetet tar mycket tid.  

Personalgruppens storlek är också en viktig förutsättning för att kunna bedriva ett bra 

chefskap, vilket framkommer i nedan citat: 
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Alltså att du inte har alltför mycket personal och allt för mycket brukare om 

man säger under sig. För det är ju inte bara personalansvaret utan vi har ju 

ansvaret för alla som bor i gruppbostäderna också. Så att det är en rimlig 

arbetsbörda skulle jag vilja säga. Att det finns en rimlighet i det. Annars går det 

ju som inte... Man blir ju någon form av administratör bara som sitter och 

dirigerar per telefon. Blir det för mycket personal och brukare så klarar man 

inte att ha kontrollen över huvudtaget. 

Många chefer upplever samtidigt att de överlag har kontroll över arbetssituationen vilket 

beror på att de av erfarenhet och med tiden lärt sig att prioritera arbetsuppgifter. En av 

cheferna beskriver följande: 

Tycker jag sköter det rätt bra. Jag låter det inte växa mig över huvudet. I 

perioder som jag sa, så kan man känna att man är på väg i en spiral med 

varningstecken. Men jag upplever överlag att jag har kontroll över 

arbetssituationen, den äger jag. 

Och fortsätter vidare med att säga:  

Jag tycker att vi har ett ganska bra mönster utarbetat. I både ledningsgrupp och 

med min chef... På det stora hela är jag ganska nöjd. Och känner att efter de 

här X åren, det har nog tagit sin tid att jobba sig in i det. Jag känner mig rätt så 

trygg i det. Sen kan det vara så att ibland kommer utmaningar ganska tätt och 

nog gillar jag utmaningar, men ibland kommer stora utmaningar lite tätt, 

(skratt), och då kan det plötsligt störa ut hela systemet, och då gäller det att ha 

något att luta sig mot, så man inte blåser med när det virvlar 

I det stora hela upplever de flesta informanter att de rådfrågas av sina chefer samt att de har 

stort handlingsutrymme inom den egna enheten och inom budgetramen. Samtidigt är de 

medvetna om att vissa beslut inte går att påverka, då de arbetar i en politiskt styrd 

organisation.  

5.2.1 Analys av krav och kontroll i arbetet 

 

Det framgår att kraven och förväntningarna på arbetsplatsen är höga. Cheferna arbetar så gott 

de kan med att tillgodose de krav och förväntningar som finns från både överordnade, 

underordnade samt också från kommunens medborgare. De befinner sig i mitten av 

organisationen, vilket innebär att hålla sig inom budgetens ramar och att verkställa beslut, 

samtidigt som de försöker bemöta personalens önskemål och hinna med det dagliga löpande 

arbetet. Det framkommer att det finns många förväntningar på vad de i deras chefsroll ska 

klara av, men som de kanske inte alltid har rätt förutsättningar för. De har en bild över sitt 

ansvarsområde, men listan över de arbetsuppgifter som utförs kan göras lång. Att 

verksamheten är händelsestyrd innebär att det är svårt, kanske till och med omöjligt, att göra 

en långsiktig planering. Dagligen inträffar oväntade och akuta händelser som innebär att 

övrigt arbete måste omprioriteras, vilket i sin tur bidrar till att arbetsuppgifterna hopar sig, 

läggs på hög och blir en stressfaktor. Arbetsdagens timmar räcker inte alltid till, vilket för 

några chefer resulterar i att jobbet följer med hem när arbetsdagen är slut.  
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Enligt krav, kontroll och stödmodellen är det viktigt att det finns en balans mellan de krav 

som ställs och individens kontroll över det egna arbetet (Allvin, m.fl. 2006). Detta innebär i 

sin tur att graden av kontroll kan påverka individens upplevelse av arbetssituationen antingen 

positivt eller negativt. Sett till den rådande arbetssituationen överstiger arbetets krav i många 

fall chefernas kontroll. Om arbetsuppgifter under en längre tid läggs på hög efter att den egna 

planeringen gång på gång raseras, kan det finnas en risk att arbetsbelastningen till slut blir för 

stor och på sikt leder till ohälsa (ibid). I resultatet framgår att när högen med uppgifterna 

växer, så ökar även chefernas känsla av att inte räcka till. En stor del av tiden går åt till 

administrativa uppgifter, vilket är tid som de istället velat ägna åt den övriga verksamheten. 

De slits mellan att hinna med de administrativa uppgifterna och att ta tid för ledarskapet, som 

de många gånger tycker blir lidande, och även här kryper känslan fram av att inte räcka till: 

varken för personalen eller för de uppgifter som ska utföras. Arbetsuppgifterna blir således 

inte heller utförda på ett tillfredsställande sätt när det ofta handlar om att ”släcka bränder”, 

som en av informanterna uttryckte det. Här uppstår således en konflikt mellan chefskapet och 

det administrativa, vilket gör att krav-kontrollbalansen rubbas. Enligt modellen tolkas 

arbetssituationen som ”spänd”, vilket är ett resultat av både för höga krav och små möjligheter 

att kontrollera sin egen arbetssituation när arbetsuppgifterna hopar sig (Se modell sid. 6).  

Stress och upplevelse av kontroll är faktorer som är nära sammankopplade med varandra, 

eftersom stressen ökar när kontrollen är på väg att förloras. Att de flesta trots allt tycker att de 

har kontroll över arbetssituationen kan tyckas paradoxalt. Detta kan tänkas beror på att 

cheferna upplever att de kan påverka sitt arbete till en viss gräns, med tanke på att de till viss 

del kan styra sina arbetstider och själva är ansvariga för att försöka lägga upp sin dag. Det 

handlar om att de har inflytande och handlingsutrymme, det vill säga att det finns möjlighet 

att kunna ta beslut i arbetet. De förhåller sig till lagarna under fritt ansvar, upplever att de har 

goda möjligheter att ta beslut inom den egna budgetramen och att de får säga sitt i många 

beslut som tas, vilket då bidrar till att balansera upp den ”spända” situationen. Sett till 

modellen så klarar den som har ett stort handlingsutrymme således också högre krav (Allvin, 

m.fl. 2006). Den upplevda kontrollen beror också mycket på arbetslivserfarenhet och 

inarbetad rutin, vilket framgår av resultatet. Det är också med erfarenhet som 

arbetsuppgifterna blir tydliga och enklare att prioritera. De rutiner som erhållits och följer 

med arbetslivserfarenheten bidrar då till viss kontroll över situationen som i detta fall väger 

upp krav-kontroll balansen. 

Komponenten begriplighet i Antonovskys teori om KASAM handlar mycket om att kunna se 

sin egen roll och position i organisationen, men också om att det ska finnas en tydlighet i 

arbetets innehåll (Hanson, 2004). De intervjuade cheferna har en förståelse för sitt uppdrag 

och vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation, vilket då stämmer in på 

komponenten begriplighet, men det finns en osäkerhet i vilka arbetsuppgifter som egentligen 

bör ligga på deras ansvar. Detta tyder på att det går att stärka begripligheten på arbetsplatsen. 

Komponenten hanterbarhet syftar bland annat till vilka resurser som finns till förfogande för 

att kunna lösa problem som uppstår. De har färdigheter och förutsättningar i form av formellt 

yrkeskunnande, utbildning samt erfarenhet. Som framgått tidigare upplever informanterna att 

tiden inte räcker till, vilket innebär att det finns ett behov av administrativt stöd och även ett 
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behov av att se över storleken på personalgrupperna. Detta för att cheferna ska kunna hantera 

sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, samt för att kunna handskas med de krav och 

förväntningar som de möter i sin vardag.  

Bland de intervjuade cheferna framgår att de ser sitt arbete som meningsfullt och givande, 

vilket är precis vad den sista komponenten handlar om: meningsfullhet. Trots att tempot är 

högt trivs de bra i sina roller och i den verksamhet de beskriver som händelserik. De har en 

positiv inställning till sitt arbete och motiveras av att se att deras medarbetare mår bra och 

utvecklas.  

5.3 Hur upplever cheferna det sociala stödet från kollegor och högre chefer? 
 

Cheferna upplever till stor del att det främsta stödet kommer från kollegorna och tilldelar 

kollegorna stor, om inte den största, betydelsen på arbetsplatsen. Det är kollegorna de vänder 

sig till om de behöver råd, praktisk hjälp eller behöver bearbeta något. Det framkommer att 

det i största grad är från kollegor och underställd personal som de får veta när de gjort ett bra 

jobb. Även deras personal fungerar således som ett stöd i vardagen då de ofta är generösa med 

att berömma och ge konstruktiv feedback, vilket stärker cheferna i deras roll. En av 

informanterna förklarar kollegornas betydelse på följande vis: 

Att tillhöra ett team det är rätt stort. Jag har aldrig trott i ett ledarskap att 

ensam är stark. Jag ska fatta mina beslut, absolut det, men att tillhöra ett team 

det är stort. Det är en otrolig del att kunna dela med andra, även när man 

misslyckats. Det lär vi oss alla av.  

Några av informanterna berättar dock att chefsarbetet även upplevs som ensamt emellanåt 

med tanke på att vissa jobbar med olika saker och områden, samtidigt som det kan vara svårt 

att hitta tiden till att kunna träffa sina kollegor.  

Mellancheferna ser även ett stöd i sin närmsta chef som visar förtroende för deras insatser, 

och upplever att de kan vända sig till denne när de behöver råd, stöttning och hjälp med att 

prioritera arbetsuppgifter. Något som framkommer i intervjuerna är att några av cheferna har 

en önskan om att få mer feedback på arbetsinsatserna för att kunna utvecklas. En av 

informanterna förklarar att det kanske generellt är enklare att klaga på det som inte fungerar 

än att fokusera på det som faktiskt är bra, och menar att det är viktigt att lyfta fram det som 

också fungerar för att kunna göra det ännu bättre: 

Jag vill ju ha en rak och öppen dialog, jag vill veta när jag gör fel och när jag 

gör något bra, om det då kan bli bättre kanske... det kan det väl. Att vi blir 

bättre på att ge...åt båda hållen. 

5.3.1 Analys av socialt stöd på arbetsplatsen 

 

Socialt stöd är den tredje faktorn i krav, kontroll, stödmodellen. Enligt modellen går det att ha 

höga krav så länge stödet också är högt. Det sociala stödet på arbetsplatsen påverkas i första 

hand av kollegorna och även av den närmsta chefen. Det emotionella sociala stödet från 

arbetskamraterna och den närmsta chefen visar sig genom att de stöttar varandra då det finns 

behov att detta. Instrumentellt stöd ges i form av att de hjälper varandra att bolla frågor och 

andra ärenden som de behöver någon att rådgöra med. De tar hjälp av varandras resurser när 
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det exempelvis gäller datasystemen och när de behöver mer praktisk hjälp. Det instrumentella 

stödet som fås av den närmsta chefen består av att få hjälp med att prioritera rätt uppgifter de 

gånger arbetsbelastningen blivit för hög. Enligt modellen bidrar ett gott socialt stöd till trivsel 

och fungerar som en buffert mot stress och i förlängningen sjukskrivningar (Allvin m.fl., 

2006).  

Genom att praktiskt hjälpa och stötta varandra i många frågor kollegor emellan, klarar de på 

det sättet tillsammans av att hantera svåra situationer och skapar således hanterbarhet på 

arbetsplatsen. Goda relationer till kollegorna och den närmsta chefen bidrar till upplevelsen av 

meningsfullhet i arbetet, vilket överensstämmer med den sista komponenten i KASAM. Något 

som också framgår i resultatet är att det för många finns ett tänk där ensam inte är stark, vilket 

är en viktig del i komponenten hanterbarhet, som handlar om att kunna och vilja ta sin 

omgivning till hjälp. 

5.4 Hur fungerar chefsstödet och inom vilka områden kan stödet förbättras?  
 

Arbetsgivarenheten består av funktionerna HR, löner och bemanning, vilka fungerar som 

stödfunktioner i det dagliga arbetet för cheferna. Några chefer upplever ett bra samarbete med 

de befintliga stödfunktionerna, samtidigt som flera dock menar att det finns få stödfunktioner 

runtomkring som fungerar optimalt, men de upplever ändå att det blivit något bättre än vad 

det tidigare varit. Cheferna upplever många gånger att det är svårt att få tydliga svar och 

praktisk hjälp. De berättar att när samarbetet med stödfunktionerna inte riktigt fungerar så 

skapas en osäkerhet, vilket också bidrar till att arbetsuppgifter tar längre tid att utföra.  

I intervjuerna framkommer att det nyligen utförts en större förändring i ett schemasystem 

vilket medfört merarbete för cheferna. Ett av problemen upplevs vara att det inte finns 

tillräckligt många personer att fråga när de behöver hjälp. 

Alltså det jag tycker rent generellt, det är ju att vi ska göra allt och ingenting. 

Det är ju väldigt få stödfunktioner runt oss. Är problemet system, då kanske det 

är någon stackare någonstans som är någon form av huvudadministratör och vi 

ringer ner dem som det är nu... Väldigt lite stöd runt oss och vi ska kunna allt... 

När det sedan exempelvis införs en stor förändring i ett schemaprogram så menar cheferna att 

det bör finnas personer tillgängliga som kan hjälpa till när systemen inte fungerar. 

 Det är ju inte så att det sluts upp en massa människor som liksom på något sätt 

tryggar en i någonting. Man ringer och ringer och det är ingen som svarar 

någonsin. 

En annan respondent säger följande: 

Vi borde ha fler personer att fråga kring vårt schemasystem nu, det nya, det är 

som ganska låst till en person, kanske två, så man har som ingen att fråga när 

man stöter på patrull. 



22 
 

Cheferna upplever att det saknas tid för utbildning och genomgång när nya system inrättas 

och upplever också att många förändringar utförs i all hast. De menar att det skulle underlätta 

om det går att avsätta mer tid för förberedelse vid större förändringar. En av cheferna 

förklarar det på följande sätt: 

Jag upplever litegrann att man bestämmer nånting på en nivå och sen har man 

inte tänkt att: Vad blir konsekvenserna för de här ute som ska jobba i det här, 

och vad har de fått för utbildning i det här, vilken process har man haft i 

införandet av nya saker? Det liksom bara sägs att det här ska göras och såhär 

ska det vara. Jaha, och sen är vi i verkligheten och ska jobba och då är det en 

massa saker som inte fungerar. 

Flera chefer upplever det problematiskt att få tag på personer när de är i behov av hjälp, och 

berättar att de ibland inte får något svar alls. De menar att skulle underlätta deras vardag om 

de stödfunktioner som finns är tillgängliga genom att svara i telefonen och besvara mail. Det 

önskvärda är att det finns tillräckligt många personer som ansvarar fullt ut för en sak, säger en 

av informanterna och berättar vidare att det är viktigt att de stödfunktioner som finns fungerar 

och levererar inom sitt område. Det tycks även finnas finns oklarheter i vem de ska vända sig 

till och menar att det skulle underlätta om det fanns namngivna kontaktpersoner: 

Men det har varit bland annat det här med löner, att man inte har vetat vem 

man ska vända sig till... Sen har man redan hunnit vända upp och ner på varje 

sten och kontakta någon annan när man inte får svar.  

En av cheferna belyser vikten av det gemensamma ansvaret och menar att ett bra och 

fungerande samarbete är en förutsättning som underlättar vardagen för alla som arbetar i 

organisationen. Detta förklaras på följande sätt:  

Att man förstår det gemensamma ansvaret vi ändå har.. Det är inte mitt ansvar 

och det är inte X, utan det är vårt ansvar. Och det är det absolut viktigaste och 

då tänker jag också på alla stödfunktioner vi har med alla, att man måste som 

ha den förståelsen att vi jobbar alla tillsammans, att vi har ett gemensamt 

ansvar. Det kan nog lätt bli lite så att det är chefens ansvar eller att det är dens 

ansvar, men det är vårt ansvar att jobba framåt. 

När det gäller felanmälan som rör fastigheterna inom kommunen så ska samtliga fel anmälas 

via kommunens felanmälningssystem, men några av cheferna upplever att det fungerar 

bristfälligt och att det är organiserat på ett krångligt sätt. En av informanterna berättar: 

Ibland händer det att de gör vissa saker på samma dag, men sen blir det vissa 

saker som blir liggande och vi får förutom att göra anmälan ringa och påminna 

och det är såna här saker som man ibland tänker att i vilken punkt i mina 

arbetsuppgifter ingår det här, att jaga vaktmästare? Det har blivit lite bättre 

men det har också blivit ett stort problem.  

Cheferna upplever att de inte får någon återkoppling och att ärenden drar ut på tiden. De 

menar att det finns risk för att olyckor sker om problemen inte åtgärdas inom en rimlig tid. 
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Nyligen har en webbaserad chefshandbok införts i syfte att underlätta för cheferna när de har 

funderingar kring personalfrågor och arbetsrättsliga frågor. Många är positiva till 

chefshandboken och tycker att den underlättar i det dagliga arbetet. En av cheferna uttrycker 

sig såhär: 

Att det finns tydliga rutiner och att man hittar de rutinerna. Det gör ju saken 

mycket lättare. Nu har vi ju fått faktiskt när den nu kom en chefshandbok, där 

det är samlat en massa olika saker och det har gjort mitt jobb mycket enklare. 

Man sparar mycket tid om det finns klara rutiner och riktlinjer på hur saker och 

ting ska gå till. 

Några uttrycker dock en oro över att chefshandboken är något som ska ersätta den mänskliga 

kontakten med arbetsgivarenheten, och att de istället kommer bli hänvisad till den vid frågor 

som kan uppstå. Cheferna är oroliga för att detta kommer försvåra för dem att få mer praktisk 

hjälp som de anser att de behöver. En av cheferna förklarar att avtal inte är någonting som de 

arbetar med varje dag eller hinner förkovra sig i och att de därför är i behov av att få hjälp av 

kunniga personer: 

Jag jobbar varje dag med att se till att det finns folk på plats och att jag har 

personal som mår bra. Jag svarar på mail och rekryterar personal inför 

sommaren och det är min vardag och den kan ibland uppta 10 timmar. Min 

vardag blir inte de klassiska chefsuppdragen. Det kanske man inte förstår. Att 

det är så mycket av vår tid som går åt till vardagens bekymmer. Jag skulle vilja 

att man förstod hur liten del av tiden vi jobbar med såna viktiga saker som lagar 

och avtal inom arbetsrätten. Därför behöver vi dem som kan det. Jag tror inte 

att man kan förstå hur många olika saker som ska ligga på mitt bord varje dag. 

Jag kanske är den där chefen då, men jag har inte den tiden, inte den 

möjligheten.  

Rekrytering av personal är ett område som flera chefer önskar kunde hanteras på ett annat 

sätt, då det tar mycket av deras tid och är något som de önskar få stöd med av 

Arbetsgivarenheten. I dagsläget upplevs inte den processen fungera optimalt eftersom det kan 

hända att arbetssökande kommer förbi på kontoren när cheferna sitter upptagna. De menar att 

det är viktigt att ge ett bra första intryck och ett vänligt bemötande, och att det därför vore bra 

om rekryteringsprocessen kunde gå till på ett annat vis.  

Med en rekrytering följer även mer administrativt arbete med att se till att vissa nyanställda 

får tillgång till konton, mail och olika program som dessutom sköts av olika kontaktpersoner, 

vilket tar tid att ordna. En av cheferna säger följande: 

Jag skulle vilja ha ett stöd när det gäller rekrytering. Det tycker jag saknas i 

kommunen, liksom en .. att vikarier går in genom samma väg, typ tunnel, 

gentemot våra verksamheter. Idag funkar det så att de skickar CV, de kan ringa, 

maila, knacka på dörren, och kommer från höger och vänster. . Så jag skulle 

tycka att man skulle behöva ha en , någon typ av tratt där dessa personer får 

träffa någon som är proffs på såna här saker. Det tycker jag verkligen är något 

som behöver satsas på. 
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Det framkommer att flera chefer upplevt introduktionen till arbetet som bristfällig och att det 

är få chefer som har fått en introduktion i sina roller. De arbetar i ett 20-tal olika datasystem 

som de berättar att de inte fått någon grundlig utbildning i. På eget initiativ har de fått söka sig 

till kollegor som kunnat ge utbildning och själva trevat sig fram för att lära sig de olika 

programmen, och menar att det är viktigt att få rätt förutsättningar till arbetet från start. En av 

informanterna berättar följande: 

Jag tycker att när man rekryterar nya chefer så skulle man behöva ha någon 

slags mentorskap, att man har en kollega som man kan rådfråga och känna sig 

mera trygg så man inte bara kastas in någonstans, att nu ska du ha hand om den 

här enheten: varsågod. (Skratt). Men att det ska vara en namngiven mentor 

redan från start. 

Flera av cheferna berättar om ledarskapsutbildningar som gett dem verktyg till att bli en bra 

ledare vilket också stärkt deras chefsroll. Cheferna uttrycker en önskan om att få bättre 

förutsättningar att genomföra dessa utbildningar med tanke på att de studerar samtidigt som 

de jobbar 100 %. I nuläget får cheferna en dag ledigt per termin vilket upplevs som för lite tid 

för att hinna med studierna utan att arbetet blir lidande. 

Avslutningsvis anser samtliga att chefsträffarna samt chefsnätverken är uppskattade och att 

det finns en fungerande kompetensutveckling i organisationen som motsvarar informanternas 

behov.  

5.4.1. Analys av chefsstöd 

 

I resultatet framkommer att det föreligger ett behov av att förbättra det chefsstöd som finns, 

för att cheferna på ett tillfredsställande sätt ska kunna klara av sina arbetsuppgifter. 

Kontrollbristen som framträder bland de intervjuade cheferna beror många gånger på problem 

som de själva inte kan påverka, då det gäller avbrott i det planerade arbetet, datasystem som 

inte fungerar och att inte kunna nå stödfunktionerna när de behöver hjälp. Problem som ligger 

utanför deras kontroll leder till en känsla av frustration och påverkar i vilken grad cheferna 

upplever att de har kontroll över arbetet, vilket enligt modellen i detta fall tyder på ett spänt 

arbete med lågt stöd. Enligt Karasek & Theorells modell så går det att klara av höga krav, 

men under den förutsättningen att kontrollen också är hög och att det finns ett gott stöd på 

arbetsplatsen. Stöd för chefer i form av samspel och trygghet är av betydelse för att kunna 

hantera arbetssituationen. 

Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM går att applicera även här. 

Chefsstödet i organisationen tycks vara det mest väsentliga för att kunna höja känslan av 

sammanhang. Av resultatet framgår att det går att tydliggöra arbetsuppgifterna och förbättra 

kommunikationen för att göra tillvaron mer begriplig. För att stärka hanterbarheten går det att 

förbättra stödfunktionerna och se till så att arbetsbelastningen är rimlig.  
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7. Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur cheferna upplever sin arbetssituation med 

hjälp av frågeställningar som berör faktorerna krav, kontroll och stöd i arbetet. Eftersom 

arbetsmiljöproblem uppmärksammats bland mellanchefer undersöktes även hur chefsstödet 

kan förbättras för att underlätta det dagliga arbetet. Genom att knyta ihop mellanchefernas 

upplevelse av arbetssituationen, besvaras i denna del de frågeställningar som legat till grund 

för studien: 

Hur upplever cheferna sin arbetssituation utifrån krav från personal och överordnade chefer?      

Vilka faktorer påverkar upplevelsen av kontroll i arbetet?                                                      

Hur upplever cheferna det sociala stödet från kollegor och högre chefer?                                   

Hur fungerar chefsstödet och inom vilka områden kan stödet förbättras? 

Resultatet i denna undersökning stämmer mycket väl överens med den tidigare forskning som 

presenterats om chefer i mellanchefsposition i offentlig förvaltning. De gemensamma 

nämnarna är att det är mycket fokus på budgeten, ökade administrativa arbetsuppgifter, att det 

behövs tydligare arbetsbeskrivningar, mer praktiskt stöd, att det förekommer vissa tveksamma 

arbetsuppgifter och att de önskar mer tid för kärnverksamheten.  

 

Av undersökningen framgår att det är en utmaning för cheferna att få tiden att räcka till i det 

dagliga arbetet. Cheferna upplever att administrativa uppgifter tar upp den största delen av 

tiden, samtidigt som de försöker prioritera den formella chefsrollen, det vill säga att vara en 

stöttande och mer närvarande chef. Arbetssituationen beskrivs som händelserik och 

karaktäriseras av hög arbetsbelastning, ett högt tempo och variation. I resultatet visar sig att 

erfarenhet spelar en avgörande roll för att kunna hantera kraven och uppleva kontroll över 

arbetet, då de har hittat sitt eget arbetssätt och lärt sig att prioritera det mest väsentliga. 

Kontrollen uppnås också genom att de anser att de har tillräckligt med befogenheter och 

påverkansmöjligheter i arbetet, samt en kompetensutveckling som motsvarar deras behov. Det 

finns även ett fungerande socialt stöd på arbetsplatsen vilket balanserar upp kraven och som 

således fungerar som en buffert mot stress. I Karasek & Theorells modell uppstår den 

optimala arbetssituationen när det finns en balans mellan faktorerna krav, kontroll och stöd på 

arbetsplatsen, för att minska upplevelsen av stress och överbelastning (Allvin m.fl. 2006). 

Resultatet och analysen visar på en hög arbetsbelastning och högt tempo, vilket tyder på en 

spänd arbetssituation. Det sociala stödet på arbetsplatsen balanserar upp krav-kontroll 

balansen till en viss del, men om arbetsbelastningen är hög under en längre tid finns en risk att 

cheferna drabbas av ohälsa, vilket är viktigt att ha i åtanke. Cheferna saknar tid för reflektion 

och således även tid för återhämtning. 

Undersökningen visar att det finns behov av att förbättra det befintliga chefsstödet för att 

underlätta chefernas arbetssituation. Det som framgår generellt är att cheferna önskar bättre 

och snabbare återkoppling från samtliga stödfunktioner, både via telefon och via mail på de 

ärenden som de behöver hjälp med. Eftersom det framkommer att det administrativa arbetet 

tar mycket tid, finns således ett behov av mer administrativt stöd i det löpande arbetet genom 
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att exempelvis tillsätta samordnare eller att utöka antalet chefer. Det handlar också om att 

utöka stödet till att få mer praktisk hjälp. Vad som sedan förväntas av det administrativa 

stödet går att föra en dialog kring, eftersom olika förvaltningar kan ha olika behov. Ur 

resultatet framgår att det ibland finns svårigheter att säkerställa personalbemanningen, vilket 

bör ses över. Det blir dessutom en onödig process när ärendet skickas vidare, för att tillslut 

hamna tillbaka på chefens ansvar.  

Att verksamheten är händelsestyrd går inte att påverka men det kanske går att se över 

framförhållningen när nya arbetsuppgifter tillkommer och föra en gemensam dialog när större 

förändringar sker som påverkar chefernas i deras vardag.  Mycket tyder på brist på 

kommunikation, då det även tycks finnas oklarheter i vem som sköter vilka uppgifter och vem 

som ska kontaktas. När cheferna försöker få tag på sina stödfunktioner så händer det att svaret 

blir ”det är inte mig du ska prata med”, ”jag vet inte” eller ”du får ringa någon annan”. De 

ställer sig frågande till vem är någon annan? Deras arbetsförhållanden blir påfrestande när de 

inte får tag på den hjälp de behöver och när hjälpen drar ut på tiden. Detta gäller även 

processen kring felanmälan, som inte upplevs fungera optimalt.  

Det framkommer också att det finns ett behov av ett utökat stöd vid IT-problem. Att vissa 

poster är låsta till få personer gör att situationen blir sårbart när någon är borta, vilket i sin tur 

gör att cheferna inte tar sig vidare i sitt arbete. Något som framkom i denna undersökning var 

att många av de intervjuade cheferna har upplevt sin introdukton till arbetet som bristfällig. 

De upplever att de inte heller fått någon grundlig utbildning i de datasystem som är deras 

arbetsverktyg, vilket har påverkat deras förutsättningar att lära sig dessa ordentligt från 

början. Detta i kombination med att inte kunna få hjälp när systemen inte fungerar eller byts 

ut, leder till en stor otrygghet. Det kanske går att tyddliggöra ansvarsområdena för samtliga 

funktioner och skapa skriftliga rutiner för hur de ska gå tillväga en sådan gång när de är i 

behov av hjälp men inte får tag på rätt person. En god kommunikation är en förutsättning för 

att kunna förbättra arbetsmiljön och det är samtidigt viktigt att ha en förståelse för varandras 

uppdrag. Att inte få tag på personer eller veta vem som har vissa arbetsuppgifter leder till 

stress och frustration hos cheferna och blir en grund för onödiga konflikter. Det framgår att 

chefsträffarna är ett uppskattat forum. Det kanske på dessa träffar skulle gå att föra en dialog 

om hur de anser att ett bra chefsstöd ska fungera och vara utformat.  

Det finns en efterfrågan på stöd i rekryteringsprocessen och även samordning av det 

administrativa rekryteringsarbetet vid nyanställning, då denna process idagsläget inte upplevs 

fungera optimalt. Som nämndes tidigare har cheferna upplevt sin egen introduktion som 

bristfällig, och en idé vid chefsrekrytering är att införa ett slags mentorsprogram i samband 

med detta för att chefer ska få rätt förutsättningar från början. Hit hör även en grundlig 

utbildning i de datasystem som används. Genom att exempelvis utfärda certifikat, kan 

kunskapen i de olika programmen säkerställas. 

 

Till denna undersökning valdes kvalitativ metod för att belysa chefernas arbetssituation på ett 

djupare plan. Jag ser även att denna studie hade kunnat kompletteras med en enkät för att 

fånga in ett större urval, men detta var inte möjligt att genomföra då utförandet för uppsatsen 

är tidsbegränsat. Något som kan ha påverkat resultatet i denna studie är det faktum att 
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undersökningen utfördes i nära samband med införandet av en större förändring i ett 

schemasystem, vilket har inneburit att intervjuerna utförts under en hektisk period. Detta kan i 

sin tur ha påverkat chefernas upplevelse av arbetssituationen. 

Introduktionen till arbetet hade varit intressant att få undersöka närmare för att ta reda på 

vilken påverkan den har för det fortsatta arbetet. Detta kan ges som förslag för vidare 

forskning då det handlar om att få rätt förutsättningar i arbetet. Det hade även varit intressant 

att göra en jämförande studie med inriktning på det som anses vara kvinno- och 

mansdominerande förvaltningarna, för att närmare undersöka vilka likheter och skillnader 

som framkommer när det gäller arbetssituationen och hur arbetet är organiserat.  

 

Jag har fått träffa chefer som är engagerade i sitt uppdrag och har ett stort ansvar för att 

verksamheten ska fungera bra. Jag har fått en insyn i hur de upplever sin arbetssituation och 

samtidigt också fått en inblick i hur komplext det kan vara.  

I teoridelen nämns att KASAM-teorin går att applicera i ett arbetssammanhang för att ta reda 

på hur arbetsgivaren kan organisera och skapa rätt förutsättningar för en hög känsla av 

sammanhang på arbetsplatsen. Avslutningsvis presenteras hur hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet visar sig bland de intervjuade cheferna. Genom att ställa frågan hur 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan tillgodoses på arbetsplatsen, kan således 

KASAM bli en bra utgångspunkt för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ska tillsammans leda till en känsla av 

sammanhang. För att göra tillvaron mer begriplig går det att tydliggöra arbetsuppgifterna och 

förbättra kommunikationen. För att stärka hanterbarheten går det att förbättra samarbetet med 

stödfunktionerna och se till så att arbetsbelastningen är rimlig. Chefsstödet i organisationen 

tycks vara det mest väsentliga för att kunna höja känslan av sammanhang, och är viktigt i 

längden för ett hållbart chefskap. 

I denna undersökning uppnår cheferna begriplighet i form av att kunna se och förstå sin 

funktion i organisationen, medan hanterbarhet uppnås genom erfarenhet samt stöd från 

kollegor. Ett givande arbete och stöttande kollegor bidrar till att chefernas arbete känns 

meningsfullt.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation: 

Berätta om vem du är och vad du jobbar med.  

Anställningstid 

Vad ingår i dina dagliga arbetsuppgifter som chef?  

Hur många medarbetare har du under dig? 

- Upplevs antalet rimligt? 

 

Upplevelse av arbetssituationen 

Hur trivs du på ditt arbete? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Hur upplever du din arbetssituation? 

- Vad skulle kunna förbättra/underlätta din arbetssituation? 

Vilken är den största utmaningen i det dagliga arbetet? 

Hur upplever du tydligheten i arbetsuppgifterna? 

Upplever du dig få tillräckligt med tid till att utföra dina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt?  

- Om nej: Vad skulle behöva förändras för att du ska kunna utföra dina uppgifter på ett 

tillfredställande sätt?  

Finns det möjlighet till kompetensutveckling? 

- Saknar du kompetensutveckling inom något område? 

 

Krav, förväntningar och ansvarsområden 

Vilka krav och förväntningar finns på dig som chef? 

Hur hanterar du kraven? 

Upplever du att du har kontroll över din arbetssituation?  

- Kontroll över arbetstempot/arbetstakt? 

- Prioritering uppgifter. 

Tycker du att dina ansvarsområden som chef är tydligt definierade? 

Hur ser du på dig själv som chef?  

Vilka krav ställer du på dig själv som chef? 
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Upplever du att du fått de förutsättningar som behövs för att kunna utöva ett bra chefskap? 

- Utveckla? 

Vilken anser du vara den viktigaste förutsättningen för att kunna bedriva ett bra chefskap? 

Känner du att du kan påverka din situation och beslut i organisationen? 

 

Stöd 

Vad har du för resurser till hjälp när du ska utföra ditt arbete?  

På vilket sätt stöttas du som chef inom organisationen?  

- Förbättringsförslag? 

Får du det stöd du behöver i ditt arbete?  

- Av vem/vilka? 

- Till vem/var vänder du dig om du behöver ventilera eller bearbeta något? 

Vilka eventuella hinder eller motstånd kan du stöta på i ditt arbete som chef?  

- Saknas stöd av något slag?  

Finns det något område där du upplever att stödet kan förbättras? 

- Stödsystem, stödfunktion och stödrelation 

- På vilket sätt?  

Hur tycker du kommunikationen fungerar på arbetsplatsen?  

Känner du att högre chefer visar förtroende för dig som chef? 

-  På vilket sätt? 

Känner du att du får feedback/ återkoppling på ditt jobb?  

Hur vet du att du har gjort ett bra jobb? 

Får du uppskattning för dina arbetsinsatser? 

Vilken betydelse har kollegorna för dig? 

Har du några övriga synpunkter på hur ledningen eller arbetsgivarenheten kan stötta dig som 

chef i dina arbetsuppgifter? 

Har du några övriga synpunkter på hur ledningen eller arbetsgivarenheten kan stötta dig som 

chef för att utvecklas? 

Finns det något som jag inte tagit upp som du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Förbättringsförslag som framkommit i undersökningen: 
 

 Administrativt stöd: samordning och utökat stöd. 

 Mer tid för chefskapet och verksamhetsutveckling. 

 Tid för reflektion. 

 Feedback. 

 Bättre förutsättningar vid studier/utbildningar. 

 Förbättra chefsstödet: Bättre tillgänglighet. 

 Tydliggöra ansvarsområden/uppgifter. 

 Förbättra kommunikationen. 

 Framförhållning vid större förändringar. 

 Stöd med rekrytering. 

 Rätt förutsättningar från början: En bra introduktion. 

 Mentorsprogram. 

 Grundlig utbildning i nya system som tillkommer: ”Certifikat i systemen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


