
”Jag hade kunnat fortsätta jobba

dygnet runt och jag hade säkert

inte blivit färdig i alla fall”

En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad

kommunal verksamhet

Emmelie Sedig

Sociologi, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



S0055A | Kandidatuppsats | Emmelie Sedig 

 

Sammanfattning 
 

De senaste decennierna har chefers arbetsförhållanden i den kvinnodominerade offentliga 

sektorn genomgått betydande förändringar, att cheferna exempelvis blivit tilldelade fler 

ansvarsområden i form av kostnads- och effektiviseringsansvar. Senare har det visat sig att 

chefer i kvinnodominerade yrken har en bristande arbetsmiljö, detta på grund av höga 

arbetskrav och en hög grad av påfrestningar i arbetet. I samråd med en kvinnodominerad 

kommunal verksamhet har jag fått uppdraget att i denna studie genomföra en uppföljande 

undersökning om enhetschefernas upplevelser av sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö 

utifrån krav, kontroll och stöd i arbetet. Denna studie undersöker även hur upplevelserna av 

arbetsmiljön förstås utifrån ett genusperspektiv. Studien har ett abduktivt angreppssätt och 

empiriinsamlingen har skett genom sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer. För att 

analysera det empiriska materialet har tematisk analys tillämpats. Resultatet har analyserats 

med hjälp av Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell, Connell och Pearses 

(201) synsätt på genus som socialt konstruerat samt Ackers (1990) synsätt på att genus 

produceras i organisationer genom genusskapande processer. Resultatet visar att enhets-

cheferna arbetar i en verksamhet som är gränslös, detta genom att arbetsuppgifterna som tillhör 

arbetet aldrig tar slut. Inom ramen för enhetschefernas arbete förekommer variationer i 

upplevelsen av arbetsmiljön, vilket tyder på att förmågan eller möjligheten att sätta gränser i 

arbetet blir viktigt. Föreställningar om skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper har 

betydelse för hur enhetscheferna upplever sin arbetsmiljö. Detta genom att resultatet visade att 

enhetscheferna upplever att kvinnor är sämre på gränsdragningar och att kvinnor inte 

respekteras av arbetsgivaren när de sätter gränser i arbetet i lika hög utsträckning som män. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: arbetsmiljö, offentlig sektor, enhetschef, gränslöst arbete, genus, krav-kontroll-

stödmodellen 
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Abstract 
 

During the recent decades, managers’ working conditions in the Swedish women dominated 

public sector have undergone important changes. For example, managers’ responsibilities have 

been expanded to contain more responsibilities of costs and efficiency. Later, it has been found 

that managers in professions dominated by women have a lack of sustainable working 

environment, caused by high job demands and a high degree of work strains. In consultation 

with a dominated municipal function in northern Sweden, I have been commissioned to 

investigate how first line managers experience their organizational and social work 

environment (psychosocial work environment) in this study, based on job demands, job control 

and social support. This study also investigates the work environment out of a gender 

perspective. The study has an abductive approach and the empiricism have been collected with 

qualitative semi structured interviews, where the number of interviews was seven. Thematic 

analysis has been devoted and the results have been analyzed by using Karasek and Theorell’s 

(1999) job demand-control-support model, Connell and Pearse’s (2015) idea of gender as 

socially constructed, and Ackers (1990) idea that gender is created in organizations through 

gender creating processes. The result shows that the first line managers are working in a 

municipal function that are boundless, which means that the work tasks never run out. Within 

the frames of the managers’ work there are variations in the experiences of the work 

environment. The result shows that the ability and possibility of setting boundaries in their work 

are important. The imagination of differences between male and female behavior are important 

for how the first line managers experience their work environment. The results also show that 

the first line managers experience that women are not as god as men to set boundaries in their 

work, and that women are not respected by the employer equally as men when it comes to set 

boundaries.  

 

 

 

 

 

Key words: work environment, public sector, first line manager, boundless work, gender, job 

demand-control-support model  
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Förord  
 

Med detta examensarbete knyter jag ihop säcken för min treåriga kandidatutbildning inom 

sociologi. Arbetet med denna studie har inneburit blod, svett och tårar men det har samtidigt 

varit intressant och givande att få möjligheten till en sådan utmaning i livet.  

 

Först och främst vill jag tacka den kommunala verksamheten för det goda bemötandet och det 

varma välkomnandet av att utföra detta examensarbete. Ni har möjliggjort denna studie. Jag vill 

även rikta min största tacksamhet till de sju deltagarna som så generöst avvarat sin dyrbara tid 

för att medverka i denna studie. Tack för alla intressanta berättelser som jag har fått lyssna på 

under de samtal vi hade tillsammans. Ni har också gjort denna studie möjlig. Jag vill även rikta 

ett särskilt tack till min handledare Kristina Johansson som har varit ett enormt stöd under hela 

uppsatsprocessen. Tack för alla tankeställare du har givit mig och för ditt engagemang i detta 

uppsatsarbete. Jag vill även tacka pilotintervjupersonen som så snällt avvarande några timmar 

för att bringa reda i min röra. Slutligen vill jag tacka mina kära kurskamrater som har varit en 

klippa i stormen att luta sig mot och alla ni som har stöttat mig i mina toppar och dalar. Ni har 

gjort att jag inte har befunnit mig i den ”värsta tänkbara” situationen.  
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1. Inledning 

Denna inledande del inleds med en beskrivning av studiens bakgrund och problemområde. 

Därefter presenteras studiens syfte och de frågeställningar som önskas besvaras för att uppnå 

syftet. I denna del beskrivs även de avgränsningar som gjorts i studien samt hur studien är 

disponerad.  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har den offentliga sektorns styrningsformer genomgått betydande 

förändringar, detta genom att den privata sektorns rationalisering och kostnadseffektivisering 

har influerat den offentliga sektorn och därigenom spridits till välfärdsstatens olika 

verksamheter. Denna övergångsfas benämns som New Public Management (NPM) och har 

visat sig leda till ökade arbetskrav för anställda i den offentliga sektorn (Welander, Astvik & 

Hellgren, 2017; Berntson, Wallin & Härenstam, 2012; Björk, Forsberg, Kankkunen & Bejerot, 

2011). I och med NPM har alltmer kontrollerande system införts där anställda fråntas kontrollen 

och alltmer fokus läggs på målstyrning. Enligt Eklöfs (2017) uppfattning är:  

 

… NPM ett försök att genom mätetal, statistiska modeller och toppstyrning kompensera för brist på 

verklig kontroll och förmåga att leda komplex verksamhet och i värsta fall uttryck för främlingsskap inför 

verksamhetens egentliga mening och innehåll. (Eklöf, 2017, s. 272) 

 

Den offentliga sektorns verksamheter är politiskt styrda och komplexa, där det förekommer 

strikta restriktioner gällande fördelningen av resurser. Införandet av NPM har bidragit till att 

offentliga verksamheter utsatts för effektiviseringar i form av nedskärningar när det kommer 

till resurserna. På grund av den ökade arbetsbelastningen för de anställda i offentlig sektor har 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkats negativt (Eklöf, 2017). NPM har även 

bidragit till att den offentliga sektorns chefer har fått ett ökat kostnads- och effektiviserings-

ansvar vilket har förändrat både arbetsvillkor och arbetsförhållanden för cheferna (Welander, 

Astvik & Hellgren, 2017).  

 

I Arbetsmiljöverkets rapport Första linjens chefer i vård och omsorg (2018a) har det visat sig 

att den arbetsrelaterade ohälsan bland chefer i kommuner och landsting, framförallt kvinnliga 

chefer, har ökat. Av rapporten framkom att 99 procent av 113 inspekterade arbetsgivare har fått 

åtgärdskrav och att chefernas arbetsmiljö bör integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Det framkom även att cheferna har ett högt antal anställda som varierar mellan tjugo till trettio 
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underställda samt att arbetsbelastningen är hög och resurserna för få för att bemöta de arbets-

relaterade kraven. För att synliggöra chefernas arbetsmiljöförhållanden har Arbetsmiljöverket 

kommunicerat resultatet av rapporten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där vikten 

av ett fortsatt agerande för en förbättrad arbetsmiljö har framförts (Arbetsmiljöverket, 2018a). 

SKL har i och med detta formulerat en Checklista för chefens arbetsmiljö (2017) som används 

som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet när det kommer till enhetschefernas arbets-

miljö och arbetsvillkor. De områden som synliggörs i checklistan är exempelvis arbets-

belastning, tillräckligt med kompetens för uppdraget, möjligheten till stöd i arbetet och 

rekommendationer för antalet underställda per chef. 

 

Arbetsmiljöverket (2018b) beskriver att chefers arbetsförhållanden i offentlig sektor, 

framförallt inom vård- och omsorgsyrket, karakteriseras av hög arbetsbelastning, ett högt antal 

underställda och flertalet ansvarsområden. De områden cheferna ansvarar för är exempelvis 

arbetsmiljön, personalen, rehabiliteringar och att verksamheten fungerar för både omsorgs-

behövande och personal. Samtidigt som cheferna har sina ansvarsområden förekommer en hög 

grad av påfrestningar att bemöta och tidsramar att förhålla sig inom. På grund av bristande 

stödresurser tillkommer ständigt nya arbetsuppgifter som lastas på cheferna, vilket ökar 

chefernas arbetskrav ytterligare.  

 

Det förekommer en tydlig könssegregering mellan mansdominerade och kvinnodominerade 

yrken, där chefsyrket i offentlig sektor är starkt kvinnodominerat. Statistiska Centralbyråns 

statistik över antalet kvinnor och män i chefspositioner i Sverige visar att betydligt fler män än 

kvinnor återfinns i chefspositioner i privat och statlig sektor. Samtidigt förekommer en stor 

skillnad mellan män och kvinnor i chefspositioner i kommuner och landsting där kvinnor är 

majoriteten (SCB, 2019).  

 

Mestadels av forskningen på området som berör enhetschefers arbetsmiljö belyser främst den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön där fokus vanligtvis ligger på krav och resurser i 

arbetet. Denna typ av forskning är oftast av den kvantitativa ansatsen. Forskning som riktas mot 

krav, kontroll och stöd i arbetet är betydligt färre och denna typ av forskning är oftast av den 

kvalitativa ansatsen. Tidigare forskning avseende chefers organisatoriska och sociala arbets-

miljö i offentlig sektor utifrån ett genusperspektiv förekommer i liten utsträckning. Med tanke 

på att chefer i offentlig sektor har en sämre arbetsmiljö och att chefsyrket är kinnodominerat är 

en eventuell kunskapslucka att belysa problematiken när det kommer till arbetsmiljön bland 
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kvinnor. Kvalitativ forskning kan därigenom ge en djupgående inblick i hur kvinnliga enhets-

chefer upplever sin arbetsmiljö och således leda till en ökad och mer djupgående förståelse för 

problemet.  

 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön definieras enligt Arbetsmiljöföreskriften (AFS 

2015:4) om Organisatorisk och social arbetsmiljö, som den aspekt av arbetsmiljön vilken 

belyser krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälosam arbetsbelastning, organisatorisk 

arbetsmiljö, resurser för arbetsmiljö och social arbetsmiljö. Krav i arbetet kan exempelvis 

omfatta mängden arbete, tidsramar och svårighetsgrad. Ohälsosam arbetsbelastning omfattar 

höga krav och bristfälliga resurser som hindrar återhämtningen. Organisatorisk arbetsmiljö 

handlar om förutsättningar som exempelvis hanlingsutrymme, delaktighet, ansvar och krav. 

Resurser för arbetet berör exempelvis möjligheten till kompetensutveckling, kontroll och 

tydliga mål i arbetet. Social arbetsmiljö handlar om samarbete och socialt stöd från kollegor 

och chef. Kränkande särbehandling kommer belysas eller undersökas i denna studie.  

 

En kvinnodominerad kommunal verksamhet i Norrbottens inland har under året 2018 genom-

gått en organisationsförändring med syftet att förbättra den organisatoriska och sociala arbets-

miljön bland enhetscheferna. Förändringen innefattade bland annat att minska antalet under-

ställda per enhetschef och att för att möjliggöra för ett nära ledarskap. Det nära ledarskapet 

betraktas enligt kommunen som att goda relationer till underställda, chefskollegor och närmsta 

chef underlättar för enhetschefer att bemöta utmaningar i arbetet på ett varaktigt sätt (Dellve, 

Andreasson, & Jutengren, 2013). I samråd med den kommunala verksamheten har jag fått 

uppdraget att utföra en uppföljande undersökning av enhetschefernas upplevelser av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön under ett specifikt tillfälle i deras sociala kontext. Att 

utföra studien utifrån Karasek och Theorells (1990) modell samt ur ett genusperspektiv kan det 

därigenom bidra till en ökad förståele för hur kvinnliga enhetshcefer upplever sin arbetsmiljö.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens övergripande syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av sin organisatoriska 

och sociala arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet. För att uppnå syftet vilar 

studien på följande frågeställningar:  

 

- Hur kan enhetschefernas upplevelser förstås utifrån krav-kontroll-stödmodellen?  

- Hur kan chefernas upplevelser av sin arbetsmiljö förstås ur ett genusperspektiv?  
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Det sociologiskt relevanta med denna studie är att studien belyser undersökningsdeltagarnas 

arbete. Arbetet i sin tur är sociologiskt relevant eftersom det påverkar deltagarnas förut-

sättningar samt att arbetet består av mellanmänskliga relationer och interaktioner som formas 

av sociala strukturer. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och arbetsmiljön ur ett 

genusperspektiv är sociologiskt intressant på grund av att deltagarnas upplevelser av detta 

speglar hur deras förutsättningar i arbetet påverkas av sociala strukturer. Organisatorisk och 

social arbetsmiljö kan således ge en ökad förståelse för hur individens arbetsmiljö struktureras 

av maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genusperspektivet kan i sin tur visa 

hur förutsättningarna påverkas av föreställningar som är socialt konstruerade genom sociala 

relationer och interaktioner.  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till en kommunal verksamhet i Norrbottens inland och dess enhets-

chefers upplevelse av arbetsmiljön. Vidare har avgränsningar gjorts avseende arbetsmiljön. 

Upplevelser av den fysiska arbetsmiljön eftersöks inte i denna studie, arbetsmiljön har således 

avgränsats till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön har även avgränsats till att beröra krav i arbetet, arbetsbelastning, organisatorisk 

arbetsmiljö, resurser för arbetsmiljö och social arbetsmiljö. Denna studie undersöker således 

inte kränkande särbehandling. Avgränsningar har även gjorts avseende genus där enbart genus 

som social konstruktion och att genus skapas i organisationer används i denna studie.  

 

1.4 Disposition  

Den inledande delen har beskrivit studiens bakgrund och problemområde, det uppdrag som 

studien är uppbyggd av, syftet med föreliggande studie samt de frågeställningar som ämnas 

besvaras. I denna del presenterades även studiens avgränsningar samt hur studien är disponerad. 

I nästkommande del presenteras en litteraturöversikt över tidigare forskning avseende studiens 

forskningsområde och det teoretiska ramverket som tillsammans utgör analysverktyget för 

studien. I den tredje delen beskrivs och motiveras metodvalet, litteraturöversiktens fram-

ställning och tillvägagångssättet för utförandet av studien. Den fjärde delen presenterar det 

empiriska materialet som även analyseras utifrån det teoretiska analysverktyget för studien. 

Resultat och analys är uppdelad under två huvudteman: Enhetschefernas arbetsmiljö och 

Arbetsmiljön ur ett genusperspektiv. I den avslutande delen återknyts studiens syfte och 

resultatet presenteras. Därefter besvaras och diskuteras varje frågeställning i förhållande till 

teorierna. Avslutningsvis presenteras förslag på förbättringar och förslag på vidare forskning.  
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2. Teori 

I följande kapitel presenteras en litteraturöversikt över tidigare forskning avseende chefers 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö i offentlig sektor. Den tidigare forskningen presenteras 

under kategorierna: Krav och resurser i arbetet, Socialt stöd och kontroll i arbetet och 

Kvinnliga chefer i offentlig sektor. I detta teoriavsnitt presenteras även det teoretiska ramverket 

för studien. Det teoretiska ramverket består av krav-kontroll-stödmodellen, genus som socialt 

konstruktion samt genus som en produkt av organisationer. Den tidigare forskningen och det 

teoretiska ramverket bildar tillsammans analysverktyget i denna studie.  

 

2.1 Tidigare forskning om chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö 

2.1.1 Krav och resurser i arbetet 

Forskning avseende chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö i offentlig sektor fokuserar 

till största del kraven och resurserna i arbetet. Graden av krav och resurser har visat sig vara 

betydande för hur chefer upplever sin arbetsmiljö. Tidigare forskning har även visat att 

chefsyrket i offentlig sektor karakteriseras av höga krav och för få resurser för att bemästra de 

höga kraven (se t.ex. Astvik, Welander & Isaksson, 2017; Corin & Björk, 2016). Höga krav 

och för få resurser för att hantera arbetskraven har visat sig påverka chefernas arbetsmiljö, detta 

genom att de höga kraven i kombination med få resurser har ett tydligt samband med en 

minskad motivation och trivsel i arbetet (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012; Welander, 

Astvik & Hellgren, 2017; Corin & Björk, 2016). En bristande organisatorisk och social 

arbetsmiljö i form av höga krav och få resurser har även visat sig ha negativa konsekvenser när 

det kommer till att behålla kompetensen i offentlig sektor. Chefer som utsätts för höga krav i 

en kombination med för få resurser tenderar att i högre utsträckning avsluta sin tjänst på grund 

av den rådande arbetsmiljön (Corin, Berntson & Härenstam, 2016; Astvik, Welander & 

Isaksson 2017).  

 

2.1.2 Socialt stöd och kontroll i arbetet 

Av tidigare forskning har uppenbarats att socialt stöd från kollegor och chef är en viktig aspekt 

när det kommer till chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Resultat av tidigare 

forskning som fokuserar socialt stöd visar att det är vanligt att chefer upplever det sociala stödet 

som lågt, och att detta i en kombination med höga arbetskrav och få resurser har en negativ 

påverkan på chefernas arbetsmiljö (Welander, Astvik & Hellgren, 2017; Astvik, Welander & 
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Isaksson, 2017; Corin, Berntson & Härenstam, 2016). En ytterligare aspekt som belyses i 

tidigare forskning avseende chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö i offentlig sektor 

är att graden av kontroll har betydelse för hur chefer bemästrar höga arbetskrav. Av tidigare 

forskning kan utläsas att vissa chefer har en högre kontroll genom att exempelvis ha inflytande 

över och möjligheten att styra sina arbetsuppgifter, och att detta har ett samband med hur 

cheferna hanterar de höga kraven. Ju högre kontroll cheferna har, desto mer har det visat sig att 

chefer klarar av att bemöta de höga kraven (Johansson, Sandahl, & Hansson, 2013; Gard & 

Larsson, 2017).  

 

2.1.3 Kvinnors arbetsmiljö i offentlig sektor 

Ett återkommande inslag i tidigare forskning är att chefer i offentlig sektor har sämre 

arbetsmiljö än chefer i övriga sektorer. Eftersom det till största del förekommer kvinnliga chefer 

i den offentliga sektorn visar tidigare forskning att kvinnor har sämre arbetsmiljö än män. 

Resultatet av tidigare forskning visar att kvinnliga chefer vanligtvis har högre krav och lägre 

socialt stöd i sitt arbete (se t.ex. Welander, Astvik & Hellgren, 2017; Astvik, Welander & 

Isaksson, 2017). Det framgår även av tidigare forskning att kvinnliga chefer i offentlig sektor 

har lägre kontroll i arbetet. Ett viktigt resultat som framkommit av tidigare forskning är att 

chefer i kvinnodominerad sektor har visat sig ha färre möjligheter att påverka sin egen 

arbetssituation, detta genom att chefernas synpunkter inte beaktas och tillvaratas av högre 

instanser i lika hög utsträckning som i mansdominerade yrken och sektorer (Björk, Forsberg 

Kankkunen & Bejerot, 2011).  

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

2.2.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen utformad av stressforskarna Karasek och Theorell (1990) 

benämndes från början som krav-kontrollmodellen och innefattade enbart dimensionerna krav 

och kontroll. Modellen användes tidigare som ett mätinstrument för att förutse hjärt- och kärl-

sjukdomar men med tiden upptäcktes att modellen även var användbar i arbetsrelaterade 

sammanhang, detta genom att modellen kunde förutse ohälsosamma arbetsförhållanden för 

arbetstagare. Krav-kontrollmodellen vidareutvecklades senare till att även innefatta socialt stöd 

som har visat sig vara relevant för hur arbetstagare bemästrar sin arbetssituation. Krav, kontroll 

och stöd är enligt Karasek och Theorell (1990) dimensioner, där graden av arbetstagares 

upplevelse av dessa i en samtidig kombination med varandra kan förutse det fält, eller arbets-



S0055A | Kandidatuppsats | Emmelie Sedig 

7 

 

situation som antingen är gynnande eller missgynnande för arbetstagare. Modellen kan förutse 

arbetssituationer som i förlängningen kan leda till stress bland arbetstagare. Stressen kan i sin 

tur öka risken för ohälsosamma psykiska belastningar.  

 

Krav i arbetet är den dimension som enligt Karasek och Theorell (1990) vanligtvis handlar om 

yttre påfrestningar exempelvis arbetsbelastning, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och för-

väntningar på arbetstagare. Krav är den dimension i modellen som framkallar stress hos arbets-

tagare. Stressen uppstår vanligtvis då arbetstagare upplever kraven i arbetet som höga samtidigt 

som kontrollen upplevs som låg. Dimensionen kontroll innefattar enligt Karasek och Theorell 

(1990) arbetstagares möjlighet att kunna styra över sin egen arbetssituation genom att själv-

ständigt planera och prioritera sina arbetsuppgifter. Att ha kontroll i arbetet innebär även att 

arbetstagare ges möjlighet till delaktighet i beslutsfattande samt att arbetstagaren har tillräckligt 

med kompetens för att fullfölja sitt uppdrag och utföra sina arbetsuppgifter. Dimensionen 

socialt stöd innebär stödet från kollegor och chef, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) är 

den dimension som är viktig för arbetstagare att hantera påfrestande arbetssituationer. Stödet 

har en mildrande effekt på upplevelsen av arbetskraven och har därigenom visat sig minska 

risken för ohälsa bland arbetstagare. När arbetstagare upplever krav, kontroll och socialt stöd i 

varierande grad kan detta enligt Karasek och Theorell (1990) förutse arbetsförhållanden som 

antingen gynnar eller missgynnar arbetstagares hälsa och välbefinnande. Bedömning av 

arbetstagares arbetsförhållanden sker genom modellen (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Krav-kontroll-stödmodellen (omarbetad version) 
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Figur 1 visar hur dimensionerna krav, kontroll och stöd relaterar till varandra. Genom graden 

av hur arbetstagare upplever kraven, kontrollen och stödet i arbetet kan arbetstagare placeras i 

modellen och därigenom avgörs vilket fält de befinner sig i. De olika fälten beskriver i sin tur 

vilken typ av arbetssituation som arbetstagare upplever och kan genom modellen förutse om 

arbetssituationen ökar eller minskar risken för ohälsosamma psykiska belastningar. De fält som 

kan avgöras genom krav-kontroll-stödmodellen utifrån arbetstagarnas upplevelser benämns 

som hög ansträngning, aktiv, låg ansträngning och passiv.  

 

Fältet hög ansträngning kännetecknar enligt Karasek och Theorell (1990) en arbetssituation 

med höga krav i en kombination med låg kontroll. När arbetstagare befinner sig i detta fält är 

det vanligt att arbetstagare upplever en hög grad av stress. I detta fält förutsägs att arbetstagare 

löper en ökad risk för psykisk ohälsa såsom depression, trötthetssyndrom och ångest. Även 

fysiska besvär är vanligt för denna typ av arbetssituation. Det fält som enligt modellen benämns 

som aktiv handlar om arbetsförhållanden med en hög grad av utmaningar men en avsaknad av 

psykiska påfrestningar. Detta fält kännetecknar enligt Karasek och Theorell (1990) höga krav 

och hög kontroll samt att det är den arbetssituation där arbetstagare presterar som mest. Den 

höga prestationsgraden kan leda till utveckling i arbetet för arbetstagarna. Fältet låg an-

strängning avser hög kontroll i en kombination med låga krav. Enligt Karasek och Theorell 

(1990) kännetecknar detta fält en avspänd arbetssituation vilket kan verka idealiskt, att den höga 

kontrollen medför att arbetstagare kan påverka sin egen arbetssituation i högre utsträckning 

samtidigt som arbetstagare bemöter få utmaningar på grund av de låga kraven. Arbetstagare 

som befinner i detta fält förutses enligt modellen utsättas för en låg grad av psykiska på-

frestningar. Fältet passiv kännetecknar låg kontroll och låga krav. Arbetstagare som placeras i 

detta fält har enligt Karasek och Theorell (1990) färre möjligheter att påverka sin egen arbets-

situation. De har även få utvecklingsmöjligheter och monotona arbetsuppgifter, vilket kan 

påverka arbetstagares produktivitet och motivation. Passiva arbetssituationer kan leda till att 

arbetstagare utsätts för en högre grad av påfrestningar då det periodvis uppstår högre krav, dock 

leder inte detta enligt Karasek och Theorell (1990) till några större psykiska påfrestningar på 

grund av att kraven snabbt återgår till att vara låga.  

 

Karasek och Theorell (1990) betonar att det sociala stödet förekommer som socioemotionellt 

och instrumentellt stöd, där det förstnämnda handlar om stöd från kollegor, chef och andra. 

Denna typ av stöd har visat sig ha en positiv effekt på psykiska påfrestningar som kan uppstå i 

arbetsrelaterade sammanhang. Socioemotionellt stöd kan mätas genom graden av emotionell 
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och social integration samt genom graden av social sammanhållning och integration i arbets-

gruppen. Det andra stödet, instrumentellt stöd, innebär enligt Karasek och Theorell (1990) 

stödet vid utförandet av arbetsuppgifterna eller tillräckligt med resurser för att utföra arbets-

uppgifterna. Att arbetstagare ges möjlighet till denna typ av stöd har det visat sig att risken för 

stress och ohälsa minskar. Det Karasek och Theorell (1990) understryker är att ju högre grad 

av stöd i arbetet, desto mer kan arbetstagare hantera påfrestande arbetssituationer och 

därigenom minskar risken för depressioner. När arbetstagare befinner sig i fältet hög an-

strängning och samtidigt har lågt stöd är detta den värsta tänkbara arbetssituationen. Arbets-

tagare som befinner sig i fälten låg ansträngning eller aktiv med ett samtidigt högt stöd är detta 

enligt modellen den ideala arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990).  

 

2.2.2 Genus som social konstruktion och genus i organisationer 

Connell och Pearses (2015) synsätt på genus är att ”manligt” och ”kvinnligt” inte är något en 

individ är, utan att individer tillskrivs detta genom sociala interaktioner. Genus är således en 

social struktur i samhället som fokuserar människokroppen, detta genom att manligt och 

kvinnligt kopplas till det biologiska könet. I allmänhet uppfattas genus som något av naturen 

givet vilket skapar föreställningar om att det förekommer ett naturligt manligt och ett naturligt 

kvinnligt, att män är starkare än kvinnor, att män gillar si och kvinnor föredrar så, eller att män 

kräver och kvinnor tiger. Dessa föreställningar om genus formar individers beteenden och hur 

samhället bemöter individer, vilket påverkar individens förutsättningar olika i arbetslivet, 

privatlivet och i andra sociala arenor beroende på individens tillskrivna kön. Genus handlar 

således om föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män, att föreställningarna är 

socialt konstruerade och bestämmer ramarna för hur en individ med ett specifikt tillskrivet kön 

ska förhålla sig i samhället (Connell & Pearse, 2015).  

 

Genus handlar om att individer tillskrivs eller intar en position, maskulint eller feminint, och 

konstruerar sig själva i interaktion med andra i förhållande till genusordningen. Genus-

ordningen är enligt Connell och Pearse (2015) samhällets övergripande maktstruktur där män 

överordnas och kvinnor missgynnas. Det är den rådande genusordningen som skapar för-

väntningar som kvinnor och män i sin tur förväntas anpassa sig efter. Föreställningarna om 

manligt och kvinnligt genererar genusmönster som strukturerar de förhållanden där individer 

utvecklas och befinner sig i, exempelvis skolan, arbetet och sjukvården. Genusmönstren 

förstärker föreställningen om att män är överordnade och kvinnor underordnade, att män får 

toppjobben och ges mer makt i samhället, vilket påverkar individers förutsättningar olika 
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beroende på om individen anses vara man eller kvinna. Enligt Connell och Pearse (2015) är det 

föreställningarna om det biologiska könets tillskrivna egenskaper som sätter ramarna för 

individers förhållningssätt i samhället. Samhället i sin tur skapar och upprätthåller föreställ-

ningarna och vad som är manligt respektive kvinnligt.  

 

I likhet med Connell och Pearses (2015) synsätt att genus är något som konstrueras, menar 

Acker (1990) att genus också är något som skapas genom interaktioner. Det som skiljer sig åt 

mellan synsätten är att Connell och Pearses (2015) synsätt handlar om genus på individnivå 

medan Acker (1990) belyser genus på organisationsnivå. Acker (1990) menar att genus är något 

som produceras i organisationer genom könsskapande processer. Organisationer är utifrån detta 

synsätt ”könade”, vilket innebär att mönster och strukturer i organisationer grundar sig i 

föreställningarna om skillnader mellan kvinnor och män. Detta i sin tur innebär att organ-

isationer anpassas efter genus. Hur genus konstrueras i organisationer kan analyseras genom 

olika processer där betydelsen av kön skapas. Processen struktur handlar om produktionen av 

könsskillnaderna i organisationers praktiker. Strukturer yttrar sig genom att det finns en tydlig 

uppdelning mellan kvinnor och män när det kommer till exempelvis arbetsdelning, tillåtna 

beteenden eller fysiska placeringar. Därigenom skapas hierarkier och segregeringar där män är 

överordnade och kvinnor underordnade på en strukturell nivå i organisationen. Acker (1990) 

menar att uppdelningen mellan kvinnor och män kan förstärkas, förklaras eller uttryckas genom 

symboler i organisationer. I vissa fall kan symbolerna även förkasta den rådande genus-

strukturen. Symboler uttrycks genom exempelvis föreställningar, språket, kläder eller genom 

medier. Processen symboler kan därigenom förklara hur könsuppdelningen konstrueras i 

organisationer (Acker, 1990).  

 

Sammanfattningsvis bildar detta teoretiska avsnitt analysverktyget för denna studie. Det 

teoretiska ramverket och tidigare forskning önskas underlätta för analysen av det empiriska 

materialet. Krav-kontroll-stödmodellen, genus som social konstruktion, genus som en produkt 

av organisationer samt tidigare forskning avseende chefers organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö kan således ge en ökad förståelse för hur enhetscheferna upplever sin organ-

isatoriska och sociala arbetsmiljö. Teorierna som valts i denna studie anses kunna besvara syftet 

med föreliggande studie.  
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3. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning och motivering av metodvalet, litteraturöversiktens 

metod och tillvägagångssättet för undersökningsprocessen. Även etiska överväganden och 

studiens tillförlitlighet och äkthet presenteras i detta kapitel.  

 

3.1 Val av metod 

Denna studie avser att undersöka enhetschefers upplevelser av sin organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö i en kvinnodominerad kommunal verksamhet. Avseende studiens syfte och 

processen för att uppfylla syftet valdes den hermeneutiska forskningsstrategin, vilket innebar 

att det empiriska materialet tolkades för att därigenom leda till en förståelse för undersöknings-

deltagarnas upplevelser (Bryman, 2011). Tolkning och förståelse var viktigt för denna studie, 

därför krävdes en metod som hade ett förståelseinriktat förhållningssätt. Eftersom studiens syfte 

fokuserar upplevelser och uppfattningar valdes den kvalitativa ansatsen (Bryman, 2011).  

 

För att kunna besvara syftet genom att uppnå en förståelse av deltagarnas sociala verklighet 

krävdes en analys av deras beskrivna upplevelser utifrån relevanta teorier. Det förhållningssätt 

som denna studie har haft till teorierna har varit abduktivt, detta genom att den teoretiska 

framställningen påbörjades innan empiriinsamlingen och förändrades i takt med bearbetningen 

av empirin. Angreppssättet har således inte varit induktivt eller deduktivt, detta eftersom 

framställningen av teorierna inte har varit teorigenererande eller teoriprövande. Angreppssättet 

har snarare varit en växelverkan mellan teori och empiri (Bryman, 2011; Gibbs, 2018).  

 

Denna studie fokuserade ett specifikt fall, i detta fall en kvinnodominerad kommunal verk-

samhet och enhetschefernas upplevelser av sin arbetsmiljö under ett specifikt tillfälle. Detta 

med syftet att beskriva deltagarnas upplevelser och därigenom ge en förståelse för och skildra 

deras sociala verklighet (Ejvegård, 2009). I denna studie önskades uppnå en djupgående 

beskrivning av deltagarnas upplevelser och för att framställa denna djupgående beskrivning 

valdes att utföras kvalitativa intervjuer. Valet av kvalitativa intervjuer grundades på att metoden 

ansågs vara mest lämpad för att uppnå syftet med studien.  

 

Kontakt med den berörda kommunen etablerades i oktober 2018, där en förfrågan skickades 

om att få tillträda att utföra ett examensarbete i kommunen. Efter att ha fått svar om att det fanns 

ett intresse av att utföra en uppföljande undersökning av enhetschefernas arbetsmiljö, bokades 
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tid för överläggning in i januari 2019. Under mötet med den berörda kommunen deltog 

förvaltningschef och två personalkonsulten som verkade i den kommunala verksamheten. 

Under mötet diskuterades undersökningens tillvägagångssätt samt hur kontakt med under-

sökningsdeltagarna skulle etableras. Hur kontakt och urval av deltagare har skett beskrivs i 

avsnitt 3.4.3 om urval.  

 

3.2 Framställning av litteraturöversikten  

Syftet med litteraturöversikten var att framställa en sammanställning av tidigare forskning 

sedan år 2000 gällande chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö inom offentlig sektor i 

Sverige. Genom att utföra denna litteraturöversikt över tidigare forskning om chefers organi-

satoriska och sociala arbetsmiljö har kännedomen ökats om redan existerande kunskap på forsk-

ningsområdet avseende resultat och forskningsmetoder, samt att eventuella kunskapsluckor har 

kunnat upptäckas (Bryman, 2011). De inklusionskriterier som specificerades för urvalet var att 

tidigare forskning skulle: behandla chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö i offentlig 

sektor i Sverige, vara publicerade år 2000–2019, förekomma i fulltextformat, vara publicerade 

i akademiska tidskrifter och vara peer-review-granskade. Exklusionskriterier som utformades 

var: forskning som kostar eller kräver medlemskap, studentuppsatser samt tidigare forskning 

skriven på andra språk än engelska och svenska.  

 

Litteratursökningen gjordes på Luleå tekniska universitets databas för artiklar. Vid sökning 

användes följande sökord och termer: public sector, working conditions, job strain, psycho-

logical, health, swed, work environment, occupational stress, manager och first line manager. 

Genom att kombinera sökorden i olika variationer, använda booleska sökningar och engelska 

sökord utökades och specificerades sökresultatet. För att få fram tidigare forskning på svenska 

med fokus på chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö gjordes sökning i tidskriften 

Arbetsmarknad och arbetsliv med sökordet chef. Den tidigare forskning som framkom av 

sökningarna gallrades en första omgång genom att läsa artikelns abstract och granskning av 

forskningens nyckelord. Vid den första gallringen sorterades irrelevant forskning bort och de 

återstående 8 artiklar som framkom av sökningen avsåg enbart chefers organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö i offentlig sektor i Sverige. Artiklarna lästes noggrant igenom för att få fram 

viktiga begrepp, nyckelord och aspekter centrala för forskningsområdet. De kategorier som 

identifierats efter genomläsning var krav och resurser i arbetet, socialt stöd och kontroll i 

arbetet och kvinnors arbetsmiljö i offentlig sektor.  
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3.3 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Avseende studiens syfte som ämnar undersöka upplevelser behövdes en intervjumetod som gav 

deltagarna möjligheten att berätta om sina upplevelser och i detalj beskriva viktiga aspekter. 

Intervjumetoden behövde vara flexibel i den meningen att frågorna kunde ställas i den ordning 

som ansågs vara lämplig och även gav utrymme för följdfrågor. Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer ansågs således vara den intervjumetod som var mest lämpad för att få fram detalj-

rika beskrivningar av deltagarnas upplevelser (Bryman, 2011). Genom semistrukturerade inter-

vjuer gavs möjligheten för deltagarna att vidareutveckla sina svar. Nackdelen med denna typ 

av intervjumetod är svårigheten med att generalisera (Nyberg & Tidström, 2012; Bryman, 

2011), men denna studie fokuserar upplevelser och därigenom är semistrukturerade intervjuer 

den metod som anses vara mest lämpad för att uppnå studiens syfte.  

 

För att säkerställa att de aspekter och teman som eftersöktes i denna studie framkom av intervju-

erna, operationaliserades krav-kontroll-stödmodellen till svarbara intervjufrågor samt att frågor 

formulerades för att frambringa intervjupersonernas uppfattningar av arbetsmiljön utifrån ett 

genusperspektiv. Innan utförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide (se Bilaga 2) 

som användes som en minneslista under intervjuerna (Bryman, 2011). Formuleringen av 

frågorna utformades som öppna med anledningen att deltagarna därigenom fick möjligheten att 

berätta om sina upplevelser och ge detaljrika svar. Intervjuguiden inleddes med bakgrunds-

frågor gällande undersökningsdeltagarens tidigare erfarenheter, detta med syftet att få del-

tagaren att känna sig bekväm i situationen men även för att väva ihop deltagarnas svar med 

deras sociala kontext (Bryman, 2011). Därefter utformades frågor avseende studiens syfte och 

avslutningsvis frågor om förbättringsmöjligheter gällande arbetsmiljön. Intervjuguiden 

användes inte som ett schema där frågorna ställdes i kronologisk ordning, utan användes som 

ett underlag där frågorna ställdes i den ordning som ansågs vara lämpligast i intervjusituationen.  

 

Med syftet att upptäcka eventuell problematik i intervjuguiden, att frågorna förhöll sig inom 

ramen för studiens syfte och att frågorna var svarbara och tydligt formulerade utfördes en pilot-

intervju (Bryman, 2011; Nyberg & Tidström, 2012). Pilotintervjun utfördes med en enhetschef 

i en annan liknande kommunal verksamhet innan de egentliga intervjuerna genomfördes. 

Samtliga frågor ställdes till pilotintervjupersonen och av pilotintervjun framkom att en del 

frågor var felformulerade och oklara. Frågorna diskuterades med pilotintervjupersonen med 

syftet att tydliggöra och därigenom korrigera frågorna. Utförandet av pilotintervjun bekräftade 

att intervjun förhöll sig inom ramen för studiens syfte samt att intervjun förhåll sig till den 
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avtalade tiden med undersökningsdeltagarna. Pilotintervjun kunde även bekräfta att semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer var en lämplig empiriinsamlingsmetod, detta på grund av 

att det framkom detaljrika och fylliga svar på frågorna.  

 

3.3.1 Urval av undersökningsdeltagare  

Urvalet av undersökningsdeltagare har skett med ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Deltagarna 

i denna studie har därigenom valts på grundval av att de är intressanta för studiens syfte. Deras 

upplevelser, uppfattningar och beskrivningar av sin arbetsmiljö antogs leda till att besvara de 

forskningsfrågor som formulerats för studien. Urvalsramen för denna studie var således enhets-

chefer i en kvinnodominerad kommunal verksamhet som kunde beskriva sina upplevelser av 

sin arbetsmiljö. Det målstyrda urvalet gjordes utifrån en lista med samtliga enhetschefers namn 

i den kommunala verksamheten. På grund av kännedom om vissa enhetschefer valdes inte dessa 

enhetschefer, detta för att undvika en obekväm och konstlad intervjusituation. Utifrån listan 

med enhetschefernas namn gjordes ett slumpmässigt urval. Urvalet av undersökningsdeltagare 

utfördes löpande tills att antalet deltagare var tillräckligt i förhållande till det lämpliga antalet 

intervjuer för studien.  

 

Undersökningsdeltagarna i denna studie är enhetschefer för både hemtjänst och äldreboende i 

en kommunal verksamhet. Samtliga chefer är kvinnor i varierande åldrar. Utbildningsbak-

grunden är antingen gymnasial eller högskoleutbildning. Majoriteten enhetschefer har arbets-

livserfarenhet i varierad längd i liknande yrken. Deltagarna utlovades anonymitet i största 

möjliga mån, därför redovisas inte namn, verksamhetsområde, ålder, utbildning eller arbetslivs-

erfarenhet. Undersökningsdeltagarna benämndes som: Enhetschef 1, Enhetschef 2, Enhetschef 

3, Enhetschef 4, Enhetschef 5, Enhetschef 6 och Enhetschef 7 och var oberoende av intervju-

tillfällenas ordning, detta för att ytterligare anonymisera deltagarna (Nyberg & Tidström, 2012).  

 

3.3.2 Genomförande och intervjuer 

Tanken var från begynnelsen att utföra sju till tio intervjuer inom tidsramen fyrtio till sextio 

minuter. Antalet genomförda intervjuer var sju, vilket förhöll sig inom ramen för det antal som 

från början var tänkt. Längden på intervjuerna varierade mellan fyrtio till nittio minuter, en del 

av intervjuerna var således längre än den avtalade tiden. Under intervjuerna som tog längre tid 

än beräknat frågades deltagarna om de var villiga att fortsätta intervjun. Med deltagarnas god-

kännande fortsatte intervjuerna tills alla frågor var besvarade.  
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Intervjuerna valdes att genomföras på undersökningsdeltagaras kontor eller i konferensrum. 

Valet att utföra intervjuerna på dessa platser grundade sig i antagandet att intervjun skulle ske 

i en förhållandevis ostörd miljö samt för att öka deltagarnas trygghet i att prata öppet om sina 

upplevelser (Bryman, 2011). De störningsmoment som uppstod under några av intervjuerna var 

att telefonen ringde, att det knackade på dörren samt att en av deltagarnas kollegor var 

närvarande. Att en kollega var närvarande under intervjusituationen kan ha påverkat huruvida 

deltagaren kände sig bekväm samt huruvida deltagaren svarade ärligt. Intervjuerna valdes även 

att utföras genom ett fysiskt möte och i den miljö där undersökningsdeltagaren arbetar, detta 

med syftet att underlätta för tolkning och förståelse samt för att registrera eventuella 

kroppsspråk (Bryman, 2011). Intervjuerna inleddes med att tacka för medverkan och en kort 

presentation av uppsatsstudenten. Därefter informerades om studiens syfte och att deltagarnas 

upplevelser utgör den empiriska grunden i studien. Även information om Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer delgavs samt att deltagarna fick möjligheten att ställa frågor innan påbörjad 

intervju. Under intervjun tilläts pauser och tystnad, detta för att deltagaren skulle få utrymme 

för eftertänksamhet (Bryman, 2011). Intressanta aspekter som framkom under intervjun 

noterades eller memorerades med syftet att kunna ställa följdfrågor för en mer nyanserad 

beskrivning av deltagarnas upplevelser. Med deltagarnas godkännande spelades intervjuerna in 

med hjälp av en telefon, detta för att underlätta efterarbetet och för att inte gå miste om viktiga 

yttranden. Inspelningarna höll en god kvalitet, vilket kan ha underlättat för både tolkning och 

förståelse.  

 

3.4 Analys av empiri 

De inspelade intervjuerna avlyssnades noggrant och transkriberades, detta för att sammanfatta 

intervjuerna i textformat och således underlätta för analysen. Transkriberingsprocesser är 

tidskrävande och vid utförandet av denna studie har inräknats tillräckligt med tid för både 

transkribering och genomläsning av textmaterialet därefter. Under transkriberingen har språk-

liga ändringar genomförts avseende ord och inte innebörden i deltagarnas yttranden, detta för 

att underlätta förståelsen för deltagarnas upplevelser (Gibbs, 2007). Transkriberingen av de 

inspelade intervjuerna möjliggjorde även för att undersökningsdeltagarnas detaljerade beskriv-

ningar av sina upplevelser kunde bibehållas (Bryman, 2011).  

 

Analysen av det empiriska materialet har skett genom tematisk analys där empirin tematiserats 

utifrån förutbestämda teman baserade på studiens syfte (Gibbs, 2007). De teman som urskildes 
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från studiens syfte var: krav, kontroll, stöd och genus. Utifrån dessa teman färgkodades det 

empiriska materialet vilket gjorde att irrelevant empiri sorterades bort och relevant empiri i 

förhållande till studiens syfte kvarstod. Den relevanta empirin utgjorde därefter resultatavsnittet 

där empirin presenteras och analyseras under två huvudteman: enhetschefernas arbetsmiljö och 

arbetsmiljön ur ett genusperspektiv. Därefter har resultatet tillsammans med det teoretiska 

analysverktyget utgjort den avslutande diskussionen, där empirin diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket för att därigenom besvara syftet med studien.  

 

3.5 Etiska principer och överväganden 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer innebär fyra etiska huvudkrav; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet som forskare bör ta hänsyn till när de bedriver forskning. 

Nedan redovisas de etiska överväganden som gjorts och på vilket sätt de etiska kraven uppfylls.  

 

Vid en första kontakt med undersökningsdeltagarna skickades ett mejl med informationsbrev 

(se Bilaga 1) med information om studiens syfte, vad som förväntas av deltagares medverkan, 

att medverkan är frivilligt samt att deltagaren har rätt avbryta sin medverkan på egen begäran. 

Deltagarna delgavs även kännedom om hur intervjumaterialet skulle användas i studien samt 

att färdigställt material skall presenteras och publiceras. Samtlig information gavs även innan 

intervjuerna med deltagarna påbörjades, detta för att säkerställa att deltagarna fått ta del av 

informationen samt att deltagarna var medvetna om sina rättigheter. Därigenom anses kriterier 

för Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) vara uppfyllt. 

 

Självbestämmanderätten av sitt deltagande informerades enligt ovan. Inför varje intervju in-

hämtades ett skriftligt samtycke (se Bilaga 3) där innebörden av medverkan återigen belystes. 

Detta samtycke undertecknades med både deltagaren och uppsatsstudentens namnteckning. Det 

har inte förekommit något tvång att medverka, utan samtliga deltagare har deltagit frivilligt. 

Utifrån detta anses Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) vara uppnått.  

 

Etiska överväganden och ställningstaganden avseende konfidentialiteten har gjorts genom-

gående i uppsatsprocessen. Urvalet av undersökningsdeltagare har hanterats på ett sådant sätt 

att anonymitet kunde garanteras i största möjliga mån. Intervjuerna har skett på deltagarnas 

arbetsplatser där och därigenom kan deltagarnas chefskollegor, deras anställda eller andra 

utomstående fått kännedom om deltagandet. Deltagarna kan således inte garanteras total 
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anonymitet men för att stärka konfidentialiteten har största möjliga eftertanke använts vid fram-

skrivningen av det empiriska materialet. All information som kan knytas till en specifik 

deltagare har anonymiserats, detta för att inte avslöja någon deltagare. Konfidentialitetskravets 

kriterier bedöms således vara uppnådda (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Deltagarna i denna studie blev innan intervjuerna underrättade om att den insamlade empirin 

endast skulle användas för att uppfylla syftet i föreliggande studie. Kriteriet för Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) betraktas därigenom som uppfyllt. 

 

3.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som forskare använder vid bedömningen av kvaliteten i 

undersökningar (Ejvegård, 2009). Enligt Bryman (2011) har kvalitativa forskare kritiserat 

reliabilitet och validitet som bedömningskriterier, att dessa förhåller sig mer till den kvantitativa 

ansatsen. Därigenom har utvecklats kriterier som benämns som tillförlitlighet och äkthet där 

varje begrepp innefattar olika delkriterier för bedömningen av kvalitativa undersökningars till-

förlitlighet och autenticitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Tillförlitlighet och dess fyra delkriterier 

 

För att öka trovärdigheten (Bryman, 2011) i denna studie har en noggrann beskrivning och 

motivering av metoden och tillvägagångssättet framställts. Genom en förförståelse ur ett med-

arbetarperspektiv i den kommunala verksamheten och att intervjuerna utfördes på deltagarnas 

arbetsplats har därigenom underlättat för förståelsen av kontexten. Litteraturöversikten över 

tidigare forskning har även det bidragit till en ökad förståelse för det studerade området. För-

ståelsen för deltagarnas kontext och området som avses undersöka har därigenom ökat tro-

värdigheten i denna studie. Andra åtaganden som kan stärka trovärdigheten är att undersök-
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ningsdeltagarna i denna studie delges slutresultatet efter godkännande av examinator. Resultatet 

är planerad att presenteras i september för samtliga enhetschefer och andra intressenter. Tro-

värdigheten kan styrkas ytterligare genom metodtriangulering (Bryman, 2011), att andra 

metoder tillämpas i studien. Dock anses andra kvalitativa metoder, exempelvis observationer 

inte kunna belysa upplevelser och uppfattningar som studien avser att undersöka.  

 

Denna studie fokuserar på en detaljrik och fyllig beskrivning av undersökningsdeltagarnas 

upplevelser av en specifik kontext istället för att stor vikt läggs på att generalisera resultatet. 

Studiens resultat bygger på sju undersökningsdeltagares upplevelser och uppfattningar under 

ett specifikt tillfälle i deras sociala kontext. Detta påverkar studiens generaliserbarhet till andra 

liknande sociala miljöer. Resultatet av denna studie kan således inte garanteras vara överförbar 

(Bryman, 2011) till andra liknande kontexter under andra tidpunkter.  

 

I forskningsprocessens olika delar har en noggrann beskrivning eftersträvats samt att samtliga 

val har motiverats, detta för att öka pålitligheten (Bryman, 2011) i studien. Även om processen 

beskrivits noggrant i sin helhet förekommer en problematik för andra forskare att i en liknande 

studie få samma slutresultat. Detta beror på att tolkningen av det empiriska materialet kan ske 

på olika sätt samt att denna studie grundar sig på deltagarnas upp-levelser under ett specifikt 

tillfälle.  

 

I framställningen av detta uppsatsarbete har jag genomgående i hela processen reflekterat över 

vad som är egna tankar och värderingar för att inte låta tankarna påverka slutresultatet. Jag har 

gjort ett försök att vara så objektiv som möjligt, vilket förhåller sig till vad Bryman (2011) 

menar är möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Äkthet och dess fem kriterier 
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Avseende äktheten i denna studie har samtliga undersökningsdeltagares uppfattningar och 

upplevelser tillvaratagits genom att resultatet speglar de olika aspekter som framkommer. Detta 

är enligt Bryman (2011) att studien har en rättvis bild. Eftersom studien belyser hur under-

sökningsdeltagarna uppfattar sin arbetsmiljö och att resultatet speglar olikheterna i upp-

levelserna, kan deltagarna därigenom få en bättre förståelse över sin egen arbetssituation och 

hur andra upplever arbetssituationen. Studien uppfyller således kriteriet för ontologisk auten-

ticitet och pedagogisk autenticitet (Bryman, 2011). Förståelsen för sin egen arbetssituation och 

hur andra upplever sin arbetssituation kan leda till att deltagarna fått en inblick i vad som kan 

förändras. Att synliggöra förändringar kan därigenom leda till deltagarnas medvetenhet om 

vilka åtgärder som krävs. Detta är kriterierna som Bryman (2011) anser vara katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet, vilket denna studie lever upp till.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet utifrån de förutbestämda 

temana i förhållande till studiens syfte och det teoretiska ramverket. Resultat och analys är 

uppdelat under två huvudteman: Enhetschefernas arbetsmiljö och Arbetsmiljön ur ett genus-

perspektiv.  

 

4.1 Enhetschefernas arbetsmiljö 

I detta avsnitt presenteras enhetschefernas upplevelser av arbetsmiljön i förhållande till de 

teman som framkom ur empirin. Temat Krav berör undersökningsdeltagarnas upplevelser av 

arbetsbelastning, påfrestningar i arbetet och förväntningar som ställs på deltagarna. Under temat 

Kontroll presenteras deltagarnas upplevelser av sin arbetssituation, möjligheten till åter-

hämtning i arbetet och efter arbetsdagens slut, möjligheten till delaktighet i beslut som fattas i 

organisationen samt hur deltagarna upplever kompetensutvecklingen. Temat Stöd berör 

undersökningsdeltagarnas upplevelser av det sociala stödet från kollegor och chef.  

 

4.1.1 Krav – arbetsbelastning, påfrestningar och förväntningar  

Krav i arbetet handlar till största del om yttre påfrestningar som arbetsbelastning och 

förväntningar som ställs på arbetstagare (Karasek & Theorell, 1990). Ur empirin kan utläsas att 

de flesta enhetschefer i den kommunala verksamheten upplever arbetsbelastningen som hög. 

Den höga arbetsbelastningen handlarfrämst om svårigheten att hinna med sina ordinarie 

arbetsuppgifter, vilket Enhetschef 6 uttrycker i citatet:  

 
Jag tycker väl att det alltid finns någonting att göra. Jag är ju som aldrig färdig när jag går hem. Det är ju 

sällan och aldrig, eller sällan ska jag inte säga för jag är aldrig färdig. Jag hade kunnat fortsätta jobba 

dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig iallafall. Det är ju hela tiden… (Enhetschef 6)  

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever att arbetsbelastningen är så hög att det inte finns 

någon möjlighet att slutföra arbetsuppgifterna. Det framkommer även att intervjupersonen 

upplever att arbetsuppgifterna är så många att arbetet aldrig tar slut, vilket kan tolkas som att 

enhetschefernas arbete är gränslöst. Enhetschef 6’s uppfattning om att arbetet är gränslöst 

bekräftas genom Enhetschef 5’s tankar om arbetsbelastningen, vilket framgår av citatet:  

 
Det är ju enormt mycket jobb. Alltså jag har jätte, jättemycket jobb och jag vet ju också att allting inte är 

akut. Jag behöver inte jobba med allting precis idag men det som är svårt med mina arbetsuppgifter och 
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den arbetsbelastning jag har, det är ju det att jag kan ju aldrig planera. Jag kan ju göra en planering men 

den håller aldrig. Därför att det är så mycket annat som pockar på. (Enhetschef 5) 

 

I citatet framgår att intervjupersonen upplever en svårighet med att det ofta tillkommer nya 

arbetsuppgifter som måste prioriteras. Av citatet kan utläsas att intervjupersonen upplever att 

svårigheten är att planera arbetsdagen och slutföra de pågående ordinarie arbetsuppgifterna. Det 

intervjupersonen upplever tyder på att arbetet är gränslöst genom att tidsramar omöjligen går 

att upprätta och förhålla sig till, detta på grund av att det ständigt uppstår oförutsedda 

arbetsuppgifter. Enligt de flesta enhetschefer med liknande uppfattning av arbetsbelastningen 

är exempel på sådana arbetsuppgifter främst oförutsedda personal-, brukar- och anhörigfrågor.  

 

Samtidigt som det förekommer upplevelser av en hög arbetsbelastning och svårigheten med att 

planera och slutföra sina arbetsuppgifter inom en tidsram, upplever en del enhetschefer att det 

förekommer större möjligheter att hinna med och slutföra sina arbetsuppgifter. Att vissa 

enhetschefer upplever en lägre arbetsbelastning kan bero på att antalet underställda har minskat 

i jämförelse med hur det var i ett tidigare skede. Tidigare hade de flesta enhetschefer närmare 

trettio eller fler anställda och senare infördes en gräns med tjugo anställda. En annan anledning 

till att vissa enhetschefer upplever att arbetsbelastningen är lägre skulle kunna bero på 

arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund, men på grund av att dessa enhetschefers tidigare 

erfarenheter och utbildning varierar är detta svårt att utläsa. Att vissa enhetschefer upplever en 

lägre arbetsbelastning kan snarare bero på att enhetscheferna i högre utsträckning har en 

förmåga att sätta gränser i arbetet.  

 

Trots den höga arbetsbelastningen och den höga graden av påfrestningar som de flesta 

enhetschefer upplever i sitt arbete, upplever majoriteten enhetschefer att de lever upp till 

förväntningarna som ställs på dem även om förväntningarna ibland är höga. De förväntningar 

som enhetscheferna upplever att de lever upp till är att de ska vara självständiga och bedriva 

sin verksamhet så att den fungerar för både brukare och anhöriga. En minoritet av enhetschefer 

upplever dock att förväntningarna är otydliga, vilket Enhetschef 3 beskriver i citatet:  

 
Jag har nog för min egen del mycket krav på mig själv. Sedan kan det ju vara mycket otydligheter. Vad 

är det som krävs? Vad vill våra chefer som ligger över oss? Vad vill politiken och. …. men man har ju 

även riktlinjer och det som man måste följa, men sedan kan det vara lite otydligt där. Vad är det? Jaha, 

men ska jag göra det här eller ska jag inte? Och det är ju klart, då ställer man ju kraven på sig själv också 

vilket gör att man blir frustrerad. (Enhetschef 3) 
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Av citatet framgår att det förekommer otydliga förväntningar på enhetscheferna, vilket enligt 

intervjupersonen upplevs leda till negativa konsekvenser i form av frustration. Det framgår även 

att det förekommer upplevelser av att de otydliga förväntningarna övergår till att alltmer ansvar 

läggs på enhetscheferna, att enhetscheferna tvingas ta kommandot över och tolka de oklara 

förväntningarna självständigt. Av det intervjupersonen upplever kan tydas att egenkontrollen 

blir viktig när det kommer till att leva upp till förväntningarna och fullfölja sitt arbete.  

 

4.1.2 Kontroll – möjligheten till egenkontroll, delaktighet och kompetensutveckling 

Kontroll i arbetet handlar om att arbetstagare själva kan planera och påverka arbetsupplägget, 

att arbetstagare har tillräckligt med kompetens för arbetsuppdraget och ges möjligheter till 

delaktighet i beslutsfattande i organisationen (Karasek & Theorell, 1990). Ur empirin kan 

utläsas att enhetschefernas upplevelse av sin egen arbetssituation är varierande i den kommun-

ala verksamheten. Vissa enhetschefer upplever att de i större utsträckning kan kontrollera sin 

arbetssituation medan andra upplever arbetssituationen som mer ansträngd. När det kommer till 

möjligheten att själva påverka och planera sin egen arbetssituation upplever de flesta enhets-

chefer att det finns goda möjligheter att styra över sin egen planering och upplägget av arbets-

uppgifterna. Detta framgår av vad Enhetschef 1 berättar i citatet:  

 
Absolut! Absolut! Jag gör som jag själv vill. …. Jag gör det jag ska göra och jag vet ju själv tidpunkter, 

att det här måste jag göra nu och det här är deadline och det här måste jag fixa nu. …. Det är värre om 

det händer med brukarna någonting, då är jag alert. (Enhetschef 1) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever en stor möjlighet att kunna påverka arbetsupplägget 

i hög utsträckning. Intervjupersonens upplevelser av att denne kan påverka arbetet tyder på att 

enhetschefen upplever en hög grad av egenkontroll i arbetet. Citatet visar även att enhetschefen 

upplever att arbetet är beroende av hur denne planerar arbetsupplägget, vilket kan tolkas som 

att förmågan och möjligheten att sätta gränser blir viktig för upplevelsen av egenkontrollen. 

 

Samtidigt som de flesta enhetschefer upplever möjligheten att påverka sitt eget arbetsupplägg, 

upplever enhetscheferna att det i perioder är mer styrt på grund av systematiska arbetsuppgifter, 

exempelvis medarbetar- och lönesamtal. Somliga enhetschefer har även ansvaret för att 

kontrollera arbetsrelaterade datasystem under specifika tidpunkter under dagen, vilket kan 

förhindra enhetschefernas möjlighet att styra över arbetsupplägget fullständigt. Ett annat hinder 

som en del enhetschefer upplever när det gäller möjligheten att syra över arbetsupplägget är att 

det ständigt tillkommer nya arbetsuppgifter som kan vara mer eller mindre akuta. Exempel på 
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vad vissa enhetschefer upplever är akuta arbetsuppgifter är att bemanna verksamheten vid 

frånvaro av personal. Detta leder att enhetscheferna upplever att de måste prioritera bort de 

andra pågående arbetsuppgifterna och fokusera på att endast bemanna verksamheten. Ur 

empirin som visar att vissa enhetschefer upplever att de måste prioritera bort de pågående 

arbetsuppgifterna på grund av att det tillkommer akuta arbetsuppgifter, kan tyda på att 

enhetscheferna inte får möjligheten till egenkontroll och att sätta gränser i arbetet.  

 

När enhetscheferna får berätta om sina upplevelser av möjligheten till återhämtning i arbets-

vardagen pratar de flesta om återhämtning i termer av rast. Samtliga enhetschefer upplever att 

det förekommer goda möjligheter att ta raster under arbetsdagen och att de unnar sig raster. 

Samtidigt som enhetscheferna upplever att det finns goda möjligheter att ta raster, förekommer 

upplevelser bland de flesta enhetscheferna som tyder på att de tillåter sig ta raster då arbets-

belastningen tillåter det. När det kommer till graden av återhämtning upplever majoriteten av 

enhetscheferna att detta påverkas av arbetet, vilket Enhetschef 2 återger i citatet: 

 
Man får ju ta sig tid till återhämtning men det är ju sällan man sitter en lunch till exempel och är helt 

ostörd. Det händer ju aldrig. Alltså ofta kommer det ju någon personal och frågar någonting eller så ringer 

telefonen eller så liksom. Så det är ju sällan vi har en timmes lunch i lugn och ro och när man ändå sitter 

och äter lunch, då pratar vi ju ändå jobb. (Enhetschef 2) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever att tiden som avsatts för rast oftast inte leder till 

återhämtning, detta genom att intervjupersonen upplever att arbetet stör eller att det är svårt att 

koppla bort tankarna från arbetsuppgifterna. Av detta kan utläsas att intervjupersonen upplever 

att graden av återhämtning påverkas negativt av arbetet och arbetsuppgifterna. Enhetschefernas 

upplevelser av återhämtningen är varierande, detta på grund av att en del av enhetscheferna 

upplever att arbetet inte påverkar graden av återhämtning. Dessa enhetschefer upplever att 

rasten är något som ska tillvaratas och att arbetet inte behöver störa. Enhetschefernas varierande 

upplevelser av återhämtningen tyder på att de enhetschefer som upplever en högre grad av 

återhämtning så tid avsatts för rast, har förmågan att i högre utsträckning sätta gränser när det 

kommer till den egna tillgängligheten.  

 

Ur empirin kan utläsas att det förekommer en variation i enhetschefernas upplevelse av 

tillgänglighet utanför arbetstid. Å ena sidan upplever de flesta enhetschefer att det förekommer 

krav på tillgänglighet utanför arbetstid under dygnets alla timmar. Å andra sidan upplever en 

del enhetschefer att kravet på tillgänglighet utanför arbetstid inte är lika högt. Att det 

förekommer åtskilliga upplevelser av kraven på tillgänglighet utanför arbetstid kan bero på att 
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de enhetschefer som upplever kraven som lägre, kan ha en större förmåga och möjlighet att 

sätta gränser. Förmågan att sätta gränser blir därigenom viktig när det gäller återhämtningen 

utanför arbetstid. När det kommer till vem som ställer kraven på tillgänglighet utanför 

förekommer en del tvetydigheter. Somliga enhetschefer upplever att tillgänglighet utanför 

arbetstid är ett krav från arbetsgivaren, medan en del av enhetscheferna upplever att det handlar 

om en kultur i den kommunala verksamheten. Enhetschef 3 berättar om denna kultur i citatet:  

 
Det kan ringa nu också på helgerna. …. Men det händer inte så ofta och det är ju skönt, för det där är ett 

stressmoment utan dess like. Och det som är, tydligen med chefsavtalet, så är det… står det ingenting att 

vi ska vara uppkopplade dygnet runt, men ändå finns det ett tyst krav på att telefonen ska vara på. Så jag 

vet inte sedan vad som är rätt och riktigt egentligen. (Enhetschef 3) 

 

I citatet framgår att intervjupersonen upplever att kravet på tillgänglighet utanför arbetstid 

snarare är ett krav som grundar sig i en kultur bland enhetscheferna än att tillgängligheten är 

något som ingår i arbetsuppgifterna. Av denna upplevelse kan tydas att enhetscheferna själva 

skapar uppfattningen om kraven på tillgänglighet utanför arbetstid och således förhåller sig till 

kraven på att vara tillgänglig dygnet runt. Detta kan i sin tur hindra en del enhetschefer att göra 

gränsdragningar i arbetet och därigenom leda till att vissa enhetschefer upplever kraven på 

tillgänglighet utanför arbetstid som höga.  

 

Att arbetstagare upplever delaktighet i beslut som fattas i organisationen kan leda till en ökad 

egenkontroll (Karasek & Theorell, 1990). Ur empirin kan utläsas enhetscheferna upplever 

delaktighet i beslut som fattas i organisationen i viss mån. De beslut som fattas på högre nivåer 

upplever enhetscheferna som svåra att påverka, vilket Enhetschef 7 beskriver i citatet:  

 
Nej, om det är beslut som kommer från Socialstyrelsen till exempel, det finns ju inte någon möjlighet att 

påverka, det eller politiken. Det är ju bara att köra. Tycker man inte om det så tycker man inte om det, 

men man måste ju ändå köra. (Enhetschef 7) 

 

Av citatet framgår att intervjupersonen upplever att beslut som fattas på övergripande nivå inte 

går att påverka och måste accepteras oavsett åsikten om besluten. Denna upplevelse delas med 

de flesta av enhetscheferna och det förekommer även upplevelser av att besluten på högre nivåer 

vanligtvis fattas utan enhetschefernas medvetenhet eller att deras synpunkter inte tillvaratas. 

Detta tydliggörs när Enhetschef 1 berättar om sina tankar om besluten som fattas utanför 

enhetschefernas kännedom:  

 
Så besluten kommer lite för lite förankrat. Det är lite för snabbt. Man har ingen framförhållning. …. Man 

har ingen större planering, utan det är lite här och nu och idag. Nu är det panik. Nu gör vi någonting och 
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så får man det rakt. Så det är lite snabba beslut. Det är lite det att jag inte vet vad som händer imorgon 

och det är dålig framförhållning. (Enhetschef 1) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever en oro över de beslut om förändringar som sker på 

övergripande nivå men som påverkar den kommunala verksamheten. Intervjupersonens 

upplevelser tyder på att enhetscheferna inte ges möjligheten till egenkontroll genom att beslut 

om förändringar kan inträffa plötsligt utan förvarning. Ur empirin kan dock utläsas att beslut 

som fattas på lägre nivåer upplevs som mer kontrollerbara, detta genom att enhetscheferna 

upplever att synpunkter beträffande beslut om verksamheten beaktas i högre utsträckning. Detta 

framgår av vad Enhetschef 5 återger i citatet:  

 
I omorganiseringen till exempel så var vi ju delaktig i viss mån och där man försökte få... Eller egentligen 

delaktig ganska mycket. Även om vi inte riktigt förstod allting alltid och ’hur tänkte dem och hur?’. Men 

vi var ju med. Vi fick ju bilda arbetsgrupper och sådana saker. I det fallet så har vi ju varit delaktiga, för 

tanken är ju att alla ska få vara det mer eller mindre. (Enhetschef 5) 

 

Av citatet kan utläsas att intervjupersonen upplever att möjligheten till delaktighet ges i beslut 

som berör verksamheten. Att enhetschefer upplever delaktighet i beslut som fattas på lägre 

nivåer i organisationen tyder på att enhetscheferna ges möjligheten till egenkontroll och således 

underlättar för gränsdragningar i arbetet.  

 

Kontroll i arbetet handlar om att arbetstagare har den kompetens som krävs för uppdrager eller 

att möjligheten finns till kompetensutveckling (Karasek & Theorell, 1990). Ur empirin kan 

utläsas att de flesta av enhetscheferna upplever att kompetensen är viktig för vidareutveckling 

och för att undvika stagnation i arbetet. Det kan även utläsas att en del enhetschefer upplever 

att utbildningen ibland är bristande så det tillkommer nya arbetsuppgifter, att utbildning inte 

erbjuds för att hantera den nya arbetsuppgiften.  

 

När det kommer till kompetensutveckling för enhetschefer upplever en del av enhetscheferna 

att det förekommer utbildningar avseende deras arbete. Dock upplever flertalet enhetschefer att 

kompetensutvecklingen avseende utbildning inte erbjuds i den utsträckning som önskas, vilket 

Enhetschef 3 beskriver i citatet:  

 
Det är inte bara den här utbildningen det handlar om eller den här föreläsningen det handlar om, utan det 

handlar om att du är värd det. ’För vi tror på dig som chef och för att du ska få mer får du åka på den här 

utbildningen’. Det är lite som att lyfta, precis som jag lyfter min personal så vill jag att min chef också 

lyfter. (Enhetschef 3) 
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Av citatet framgår att intervjupersonen upplever att utbildning fyller andra funktioner än 

utbildning och utveckling, att utbildning även upplevs kunna stärka känslan av att bli sedd och 

uppskattad. Intervjupersonens upplevelser tyder på att möjligheten till egenkontroll genom 

kompetensutveckling är liten.  

 

4.1.3 Stöd – närheten till kollegor och närmsta chefens tillgänglighet  

Stöd från kollegor och chef är en aspekt som enligt Karasek och Theorell (1990) är viktig när 

det kommer till arbetstagares välmående och hälsa samt arbetstagares förmåga att hantera 

påfrestande arbetssituationer. Ur empirin kan utläsas att det förekommer variationer i 

enhetschefernas upplevelser av närheten till sina kollegor. Minoriteten av enhetschefer upplever 

att närheten till kollegorna är mindre viktigt, medan majoriteten av enhetscheferna upplever att 

närheten till kollegorna är betydelsefullt för det fortsatta arbetet. Detta eftersom närheten 

möjliggör att rådfråga eller stötta varandra i arbetsrelaterade frågor genom att kontakta sina 

kollegor per telefon eller möta sina kollegor fysiskt på arbetsplatsen. Närheten till kollegorna 

upplevs av enhetscheferna som underlättande vid hanteringen av påfrestande arbetssituationer 

där arbetsbelastningen upplevs som högre, vilket framgår av det Enhetschef 3 berättar i citatet: 

 
Det spelar ingen roll om det har med jobbet eller någonting annat, så är det ju, så har man någon att vädra 

med och det är jätteskönt. För jobbet bitvis är ju jättetungt mellan varven och hade man då inte haft någon 

att tömma skallen med, då vet jag inte hur länge mer man hade orkat. (Enhetschef 3) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever att denne får stöd av sina kollegor och därigenom får 

möjligheten att diskutera kring påfrestningarna i arbetet. Intervjupersonens upplevelser antyder 

att stödet är särskilt viktigt när arbetsbelastningen är högre än vanligt och därigenom underlättar 

för enhetscheferna att utföra sina arbetsuppgifter. Att stödet upplevs som viktigt när det kommer 

till att hantera den höga arbetsbelastningen kan tolkas som att stödet underlättar för en del 

enhetschefer att sätta gränser i arbetet, detta genom möjligheten att diskutera kring hur arbetet 

ska utföras med sina kollegor och därigenom möjliggörs för gränsdragningar.  

 

Ur empirin kan utläsas att när enhetscheferna träffas under fikaraster eller under andra 

inplanerade sammanträden med kollegorna upplever enhetscheferna att samtalen till största del 

handlar om arbetet. Detta framgår när Enhetschef 4 berättar om vad enhetscheferna samtalar 

om när de träffas: 
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Allt möjligt. Delegeringar, vi pratade om organisationen, vi pratade om vissa… ja, sådana här frågor som 

har, över hela enheten så att säga. …. Men det finns ett värde i att träffas iallafall och det tycker jag är 

bra. Vi pratade om semestrar och hur vi ska backa upp för varandra och så. (Enhetschef 4) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever att enhetschefer vanligtvis samtalar om verksam-

heten när de träffas och att detta är värdefullt för planeringen av verksamheten. Denna 

upplevelse är i enighet med de flesta av enhetschefernas upplevelse, att enhetscheferna stöttar 

varandra genom att planera verksamheten tillsammans. Detta tyder på att enhetschefer stöttar 

och samarbetar med varandra för att kunna utföra sitt arbete och för en fortsatt verksamhet.  

 

Ur empirin kan utläsas att majoriteten enhetschefer upplever att stödet från den närmsta chefen 

förhåller sig till de förväntningar som enhetscheferna har på sin närmsta chef. Enhetscheferna 

upplever även att de får tillräckligt med stöd genom att den närmsta chefen är tillgänglig och 

stöttar enhetscheferna då de är i behov av stöd. Enhetschefernas upplevelser av stödet från den 

närmsta chefen antyder att chefsstödet är tillräckligt och bidrar till att enhetscheferna kan 

hantera arbetssituationen som föreligger.  

 

4.2 Arbetsmiljön er ett genusperspektiv 

Tidigare i resultat och analyskapitlet presenterades enhetschefernas upplevelse av sin 

arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och stöd i arbetet som visade att arbetet är gränslöst i den 

meningen att arbetsuppgifterna aldrig tar slut samt att förmågan eller möjligheten att sätta 

gränser blir viktigt inom ramen för enhetschefernas arbete. Under föreliggande tema presenteras 

enhetschefernas upplevelser av arbetsmiljön ur ett genusperspektiv, hur upplevelserna kan 

förstås i förhållande till genus som socialt konstruerat och genus som en produkt av 

organisationer.  

 

Genus kan även ses som en struktur i organisationer som grundar sig i föreställningar om 

skillnader mellan kvinnor och män, att organisationer anpassas efter skillnaderna. Strukturen 

yttras genom att det förekommer tydliga uppdelningar mellan kvinnor och män, exempelvis att 

kvinnor tillhör vårdyrket. Detta i sin tur förstärks genom att det förekommer föreställningar om 

skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper (Acker, 1990). Ur empirin framkom att 

samtliga enhetschefer i den kommunala verksamheten är kvinnor och att det samtidigt 

förekommer mansdominerade verksamheter i samma kommun. Detta tyder på att det före-

kommer en tydlig arbetsdelning mellan kvinnor och män, att kvinnor tillhör ett specifikt yrke 

medan män tillhör ett annat. Ur empirin framkom även att enhetscheferna upplever att det 
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förekommer skillnader mellan kvinnor och mäns förutsättningar i arbetet. Upplevelserna av 

skillnaderna handlar inte om skillnaden mellan kvinnor och män på enhetschefernas arbetsplats, 

utan att enhetscheferna upplever en skillnad i förutsättningarna mellan mansdominerade och 

kvinnodominerade arbetsplatser. På mansdominerade arbetsplatser upplevs arbetsmiljön vara 

betydligt bättre än på kvinnodominerade arbetsplatser. Detta framgår när Enhetschef 2 talar om 

skillnaden mellan kvinnodominerade och mansdominerade kommunala verksamheter:  

 
Ja, det är ju bra att det är tjejer som är chefer men förutsättningarna är ju inte bra. Det är för höga krav vi 

har och vi har inte mandat till att bemöta alla krav …. Men annars liksom, ja. Vi har ju inte samma 

förutsättningar som männen har, så är det ju. Och också att vi har dygnet-runt-verksamheter som man 

kanske inte har då på [mansdominerad verksamhet], det är ju måndag-fredag. (Enhetschef 2) 

 

Av citatet framkommer att intervjupersonen upplever skillnader mellan mansdominerade och 

kvinnodominerade kommunala verksamheter, där förutsättningarna i form av krav, resurser och 

verksamhetens upplägg upplevs vara betydligt bättre i mansdominerade verksamheter. Det 

framkommer även att intervjupersonen upplever en skillnad mellan kvinnodominerade och 

mansdominerade verksamheter när det kommer till att bemöta de höga kraven i arbetet, detta 

genom att intervjupersonen upplever att denne inte har mandat att hantera kraven. Intervju-

personens upplevelser tyder på att arbetsmiljön upplevs vara sämre i kvinnodominerade verk-

samheter på grund av de strukturella förutsättningarna som förekommer beroende på om 

verksamheten är mansdominerad eller kvinnodominerad. Uppfattningen om de strukturella 

skillnaderna bekräftas av det Enhetschef 7 berättar i citatet:  

 
Om du jämför det här som [Förvaltningschefen] har jobbat med. Alltså på [mansdominerad verksamhet] 

har de 10 underställda. Va? Och vissa kanske bara hade 5 och så har de mycket bättre lön och allting. Det 

är ju därför [Förvaltningschefen] har jobbat så mycket med det här med att vi också... Vi kan inte ha mer 

än 20. (Enhetschef 7) 

 

Citatet visar att intervjupersoner upplever att de strukturella skillnaderna även handlar om 

skillnader i antalet underställda och lönemässiga skillnader mellan mansdominerade och 

kvinnodominerade verksamheter. Att intervjupersonerna upplever skillnaden i de strukturella 

förutsättningarna mellan mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter antyder att 

enhetschefernas upplevelse av arbetsmiljö grundar sig i att verksamheten är kvinnodominerad, 

att arbetsmiljön är sämre på grund av kvinnors förutsättningar i arbetet.  

 

Under intervjutillfällena noterades att enhetscheferna upplevde en svårighet med att förklara 

anledningen till att de upplever förutsättningarna som bättre i mansdominerade verksamheter 
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och anledningen till att arbetsmiljön i kvinnodominerade verksamheter upplevs som sämre. 

Trots svårigheten att förklara anledningen till skillnader i förutsättningarna och arbetsmiljön, 

upplever de flesta enhetschefer att manliga och kvinnliga egenskaper kan ha betydelse för 

enhetschefernas arbetsmiljö, vilket framgår av vad Enhetschef 1 uttrycker i följande citat:  

 
Men det här med chefer och män, det har med det här med vård att göra. Det är inte lika högt skattat och 

det är klart att det är överrepresenterat på kvinnor som chefer inom vården. Det är som det passar sig. 

Kvinnor ska föda barn, vara hemma, stå vid spisen och så vid det här vårdyrket. (Enhetschef 1) 

 

Av citatet kan utläsas att intervjupersonen upplever att vårdyrket förknippas med den 

traditionella kvinnorollen. Citatet visar även att vårdyrket är lägre värderat än andra yrken. 

Intervjupersonens upplevelser tyder på att män inte besitter de egenskaper som kvinnor 

föreställs ha och som är legitima för vårdyrket, eller att män inte befinner sig i vårdyrket på 

grund av att det är lägre värderat. Samtidigt som detta antyder intervjupersonens upplevelser 

att skillnaderna mellan kvinnor och män är det som sätter gränser för män att befinna sig i yrket, 

att föreställningen om de kvinnliga legitima egenskaperna för yrket hindrar män att söka sig till 

den kvinnodominerade verksamheten.  

 

Genus är en social struktur i samhället som skapas genom sociala interaktioner och bygger på 

föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män, där män överordnas. Detta i sin tur 

påverkar individers förutsättningar beroende på det tillskrivna genuset och hur individer 

förväntas förhålla sig i samhället (Connell & Pearse, 2015). Ur empirin kan utläsas att 

upplevelsen av skillnaderna mellan kvinnor och män har betydelse för enhetscheferna upplever 

sin arbetsmiljö. När Enhetschef 5 berättar om sin upplevelse av skillnaden i arbetsmiljö-

förhållandena mellan mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter framgår följande 

i citatet:  

 
Ja, men jag tror inte att man håller på att tjafsa så mycket, det är raka rör och de accepterar inte liksom 

att ’jaha här fick vi en rutin och den här ska vi jobba...’. Men de liksom ifrågasätter ju ’men herregud vad 

är det här’ och ’det här gör vi inte’. (Enhetschef 5) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever att skillnaden i arbetsmiljön mellan mansdominerad 

och kvinnodominerad verksamhet beror på föreställningar om skillnader mellan kvinnor och 

mäns egenskaper. Detta genom att intervjupersonen upplever att män ifrågasätter i högre 

utsträckning än kvinnor när det kommer till att arbetsuppgifterna förändras, och att detta 

accepteras i högre utsträckning av arbetsgivaren. Av intervjupersonens upplevelser kan tydas 
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att det förekommer föreställningar om att män upplevs kunna sätta gränser i högre utsträckning 

än kvinnor och att kvinnor därigenom är sämre på gränsdragningar i arbetet. Upplevelserna om 

att män accepteras när de sätter gränser i arbetet antyder att enhetscheferna upplever att de inte 

accepteras av arbetsgivaren i lika hög utsträckning som män när det gäller gränsdragningar.  

 

Genus handlar om strukturer som påverkar individens förutsättningar i arbetet och grundar sig 

i föreställda skillnader om manligt och kvinnligt beteende, där män överordnas och kvinnor 

missgynnas (Connell & Pearse, 2015; Acker, 1990). Empirin visar att enhetscheferna upplever 

att arbetsmiljöförhållandena skulle se annorlunda ut om fler män befann sig i det kvinno-

dominerade yrket. De flesta enhetschefers upplever att fler män i yrket skulle vara positivt 

genom att fler män upplevs kunna generera fler män på samtliga nivåer i organisationen. Att 

fler män skulle befinna sig i den kvinnodominerade kommunala verksamheten upplevs även 

kunna leda till ett bättre klimat, detta genom att män upplevs vara på ett annat sätt än kvinnor 

som har en positiv påverkan på klimatet. Enhetschefernas upplevelser tyder på att det 

förekommer föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män, där kvinnor anses vara på 

ett sådant sätt att klimatet inte kan förändras till det bättre om inte fler män befinner sig i den 

kommunala verksamheten. Av detta kan även tydas att enhetschefernas rådande arbetsmiljö-

förhållanden beror på att yrket är kvinnodominerat och bristen på manliga enhetschefer.  

 

Ur empirin kan även utläsas att enhetscheferna upplever att det är svårt att förändra arbets-

miljöförhållandena på grund av att yrket är kvinnodominerat, vilket framgår när Enhetschef 2 

berättar om hur den ojämna könsfördelningen i den kommunala verksamheten upplevs påverka 

enhetschefernas arbetsmiljö:  

 
Eftersom kvinnor i alla tider bara har tackat och tagit emot eller ja... Jag tror att det är svårt att förändra 

och, eftersom när män pratar så tänker man att dem… Man lyssnar mer på män. Därför tycker jag att det 

är svårt liksom att bli lyssnad på eller att vi liksom försöker få till en förändring. Så skulle en man komma 

och säga att det här är ohållbart, då tror jag att man kanske hade lagt ner mer energi på att försöka få till 

en annan arbetssituation. (Enhetschef 2) 

 

Citatet visar att intervjupersonen upplever att arbetsmiljöförhållandena är svåra att förändra, 

detta på grund av att det under en längre period förekommit föreställningar om att kvinnor inte 

ifrågasätter när arbetsmiljön upplevs vara ohållbar och accepterar sin arbetsmiljö i högre ut-

sträckning än vad män upplevs göra. Av citatet kan även utläsas att intervjupersonen upplever 

att kvinnorna i den kommunala verksamheten inte blir lyssnad på i lika hög utsträckning som 

män i mansdominerad verksamhet när det kommer till gränsdragningar i arbetet. Intervju-
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personens upplevelser antyder att anledningen till den rådande arbetsmiljön förskjuts till 

omgivningen istället för enhetscheferna själva. Detta tyder även på att enhetscheferna upplevs 

vara sämre på att sätta gränser i arbetet och när enhetscheferna sätter gränser blir de inte 

respekterade i lika hög utsträckning som män. 
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5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel återknyts studiens syfte och frågeställningar och vad resultatet 

visade. Därefter besvaras och diskuteras varje frågeställning var för sig med hjälp av det 

teoretiska ramverket och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras förslag på hur 

organisationen kan underlätta för gränsdragningar i enhetschefernas arbete samt att förslag 

på vidare forskning presenteras.  

 

Studiens syfte var att undersöka enhetschefers upplevelse av sin organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö i en kvinnodominerad kommunal verksamhet. För att uppfylla syftet har svar på 

följande frågeställningar eftersökts:  

 

- Hur kan enhetschefernas upplevelser förstås utifrån krav-kontroll-stödmodellen?  

- Hur kan chefernas upplevelser av sin arbetsmiljö förstås ur ett genusperspektiv?  

 

Resultatet visade att enhetscheferna arbetar i en verksamhet som är gränslös, detta genom att 

arbetsuppgifterna som tillhör arbetet aldrig tar slut. Inom ramen för enhetschefernas arbete 

förekommer variationer i upplevelsen av arbetsmiljön, vilket tyder på att förmågan eller 

möjligheten att sätta gränser i arbetet blir viktigt. Föreställningar om skillnader mellan manliga 

och kvinnliga egenskaper har betydelse för hur enhetscheferna upplever sin arbetsmiljö. Detta 

genom att resultatet visade att enhetscheferna upplever att kvinnor är sämre på gränsdragningar 

och att kvinnor inte respekteras av arbetsgivaren när de sätter gränser i arbetet i lika hög 

utsträckning som män. 

 

5.1 Hur kan enhetschefernas upplevelser förstås utifrån krav-kontroll-stödmodellen? 

Resultatet visar att enhetschefernas arbete upplevs som gränslöst på grund av att 

arbetsuppgifterna aldrig tar slut, detta genom ett det förekommer upplevelser av att det ständigt 

tillkommer nya arbetsuppgifter och att upplevelser av att arbetet kan fortsätta dygnet runt. Detta 

tyder på att enhetschefernas förmåga eller möjlighet att sätta gränser blir viktigt. Inom ramen 

för enhetschefernas arbete förekommer en variation av arbetskraven. En del enhetschefer 

upplever kraven som högre medan andra upplever kraven som hanterbara. Att enhetschefer 

upplever kraven som hanterbara motsäger tidigare forskning som visat att kraven vanligtvis är 

höga (Berntson, Wallin, & Härenstam, 2012; Welander, Astvik, & Hellgren, 2017; Corin & 

Björk, 2016). De hanterbara kraven grundar sig i att enhetscheferna upplever arbetsbelastningen 
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som medelmåttig, att påfrestningarna inte upplevs som ett hinder samt att enhetscheferna 

upplever att förväntningarna som ställs på dem är uppnåbara. Att vissa enhetschefer upplever 

kraven som lägre kan bero på förmågan att sätta gränsen och en högre egenkontoll, vilket i 

enighet med Karasek och Theorell (1990) kan underlättar för hanteringen av arbetskraven. 

 

Majoriteten enhetschefer upplever kraven i arbetet som höga, vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Berntson, Wallin, & Härenstam, 2012; Welander, Astvik, & Hellgren, 2017; 

Corin & Björk, 2016). Att kraven ses som höga grundar sig i upplevelsen av en hög 

arbetsbelastning och upplevelsen av att påfrestningar hindrar att utförandet av arbetsuppgifterna 

samt att förväntningarna är hanterbara men ibland höga och oklara. Detta uppfyller kriteriet för 

vad Karasek och Theorell (1990) menar är höga krav i arbetet. De enhetschefer som upplever 

höga krav kan även bero på en minskad förmåga eller möjlighet att sätta gränser i arbetet, som 

leder till att enhetscheferna upplever de höga kraven.  

 

Resultatet visar att upplevelserna av egenkontrollen i arbetet bland enhetscheferna är delade. 

En del enhetschefer upplever en högre egenkontroll genom att arbetssituationen inte upplevs 

som påfrestande samt att möjligheten att planera och påverka arbetsupplägget upplevs som goda 

(Karasek & Theorell, 1990). I enighet med tidigare forskning (Johansson, Sandahl, & Hansson, 

2013; Gard & Larsson, 2017) visar resultatet att de flesta enhetschefer upplever en lägre 

egenkontroll, detta genom att enhetscheferna upplever arbetssituationen som ansträngd 

samtidigt som dessa enhetschefer upplever att de har goda möjligheter att påverka och planera 

sitt arbete. Detta är även enligt Karasek och Theorell (1990) ett tecken på att enhetscheferna 

upplever en lägre egenkontroll i arbetet. Av detta kan tydas att enhetscheferna ges möjligheten 

till att sätta gränser i arbetet, men huruvida enhetscheferna sätter gränser är svårt att utläsa.  

 

Av resultatet framkom att samtliga enhetschefer upplever att kompetensutvecklingen inte lever 

upp till enhetschefernas önskemål samt att beslut som fattas på högre nivåer beslutas över 

enhetschefernas huvuden. Detta tyder på att enhetscheferna inte ges möjligheten till 

egenkontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990) och därigenom inte ges möjligheten att sätta 

gränser i arbetet. Dock upplever enhetscheferna att de har en högre grad av inflytande i beslut 

som fattas på lägre nivåer i organisationen, vilket tyder på att enhetscheferna ges möjlighet att 

i viss mån sätta gränser i arbetet.  
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Resultatet visar att stödet från kollegor och chef upplevs som tillräckligt, detta genom att 

enhetscheferna stöttar varandra i arbetsrelaterade frågor och att närmsta chef är tillgänglig då 

enhetscheferna är i behov av stöd. Att enhetscheferna upplever stödet som tillräckligt motsäger 

tidigare forskning (Welander, Astvik, & Hellgren, 2017; Astvik, Welander, & Isaksson, 2017; 

Corin, Berntson, & Härenstam, 2016) som visar att graden av stöd vanligtvis är lågt. Enhets-

chefernas upplevelse av stödet tyder på att graden av stöd förhåller sig till vad Karasek och 

Theorell (1990) menar är högt stöd. Av resultatet kan även utläsas att stödet verkar vara viktigt 

när det kommer till att enhetscheferna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter (Karsek & Theorell, 

1990; Johansson, Sandahl & Hansson, 2013; Gard & Larsson, 2017). 

 

Utifrån denna sammantagna beskrivning av enhetschefernas arbetsmiljö kan utläsas att 

majoriteten enhetschefer upplever högre krav, låg kontroll och högt stöd, medan minoriteten 

enhetschefer upplever lägre krav, låg kontroll och högt stöd. Utifrån Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontroll-stödmodell kan utläsas att de enhetschefer som upplever högre krav, låg 

kontroll och högt stöd befinner sig i fältet hög ansträngning som för enhetscheferna kan leda 

till stress och i förlängningen leda till ohälsosamma psykiska belastningar. Detta överens-

stämmer med tidigare forskning som visar att liknande arbetssituationer har negativa konse-

kvenser för cheferna (Corin, Berntson, & Härenstam, 2016; Astvik, Welander, & Isaksson, 

2017; Corin & Björk, 2016). Att enhetscheferna befinner sig i denna arbetssituation kan bero 

på förmågan eller möjligheten till gränsdragningar i arbetet, och att enhetscheferna bemästrar 

denna arbetssituation på grund av det höga stödet. Stödet kan därmed vara viktigt eftersom det 

har visat sig ha en mildrande effekt på höga krav i arbetet (Karasek & Theorell, 1990; 

Johansson, Sandahl & Hansson, 2013; Gard & Larsson, 2017).   

 

De enhetschefer som har lägre krav, låg kontroll och högt stöd kan enligt Karasek och Theorells 

(1990) modell placeras i fälet där arbetssituationen är passiv. Denn arbetssituation kan leda till 

att enhetscheferna upplever en minskad motivation och produktivitet på grund av en låg grad 

av kompetsnutveckling och monotona arbetsuppgifter. Att enhetscheferna hanterar denna 

arbetssituation kan beri på förmågan och möjligheten att sätta gränser samt att de får tillräckligt 

med stöd från kollegor och närmsta chef. Detta på grund av att stödet har visat sig ha andra 

positiva effekter än att underlätta för hanteringen av höga krav. Stödet har även visat sig ha en 

positiv inverkan på välbefinnandet (Karasek & Theorell, 1990).  
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5.2 Hur kan chefernas upplevelser av sin arbetsmiljö förstås ur ett genusperspektiv?  

Av resultatet framkom att enhetschefernas arbete är kvinnodominerat och att det förekommer 

mansdominerade verksamheter i en och samma kommun. Enhetscheferna upplever att det 

förekommer en skillnad när det gäller strukturella förutsättningar mellan den kvinnodom-

inerade och den mansdominerade verksamheten som leder till att kvinnors arbetsmiljö upplevs 

som sämre. Enhetschefernas upplevelser överensstämmer med tidigare forskning som har visat 

att kvinnor har sämre arbetsmiljö än män (Welander, Astvik & Hellgren, 2017; Astvik, 

Welander & Isaksson, 2017). Att enhetscheferna upplever att det förekommer en skillnad i de 

strukturella förutsättningarna kan bero på att de kommunens olika verksamheten är struk-

turerade utifrån genus, där kvinnor och män fördelas i olika verksamheter och att de mans-

dominerade verksamheterna överordnas (Acker, 1990; Connell & Pearse, 2015).  

 

Resultatet visar att upplevelserna av skillnaderna mellan mansdominerad och kvinnodominerad 

verksamhet grundar sig i föreställningar om skillnader mellan manliga och kvinnliga egen-

skaper. Detta genom att det förekommer upplevelser bland enhetscheferna som tyder på att 

kvinnliga egenskaper är legitima för det kvinnodominerade yrket, medan manliga egenskaper 

inte är legitima. Enhetschefernas föreställningar om skillnader mellan manliga och kvinnliga 

egenskaper är enligt Acker (1990) symboler som förstärker och förklarar den rådande köns-

uppdelningen och genusstrukturen i kommunen. Föreställningarna om skillnaderna kan vara 

det som strukturerar enhetschefernas förutsättningar i förhållande till genusordningen där män 

överordnas och kvinnor missgynnas (Connell & Pearse, 2015).  

 

När det kommer till gränsdragningar i arbetet upplever enhetscheferna att kvinnor är sämre än 

män att göra gränsdragningar i arbetet. På grund av dessa föreställningar kan det enligt Connell 

och Pearses (2015) synsätt på genus därigenom leda till att vissa enhetschefer förhåller sig till 

föreställningarna om att kvinnor är sämre på att dra gränser. I enighet med tidigare forskning 

(Welander, Astvik & Hellgren, 2017; Astvik, Welander & Isaksson, 2017) upplever enhets-

cheferna att deras arbetsmiljö är sämre än mäns, vilket kan bero på att organisationen och 

försetsällningarna struktureras av genus som i sin tur bygger på skillnader mellan kvinnor och 

mäns egenskaper (Acker, 1990; Connell & Pearse, 2015). Detta kan i sin tur leda till att vissa 

enhetschefer inte har förmågan eller möjligheten att sätta gränser i det gränslösa arbetet.  

 

I enighet med tidigare forskning (Björk, Forsberg Kankkunen & Bejerot, 2011) visar resultatet 

i denna studie att arbetsmiljöförhållandena bestå på grund av att kvinnor inte blir lyssnad på i 
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lika hög utsträckning som män när de sätter gränser i arbetet. Av resultatet kan tydas att 

enhetcheferna således lägger över ansvaret över de rådande arbetsmiljöförhållandena på 

omgivningen och organisationen. Å ena sidan kan detta enligt Connell och Pearses (2015) och 

Ackers (1990) synsätt handla om att det egentligen är föreställningarna om skillnaderna som 

strukturerar ehetschefernas förutsättningar och arbetsmiljö. Å andra sidan kan detta handla om 

att enhetschefernas arbete och organisationen struktureras av genus, som bidrar till skillnaderna 

av arbetsmiljöförhållandena mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter 

(Connell & Pearse, 2015; Acker, 1990). Genus har således en betydelse för hur enhetscheferna 

upplever och uppfattar sin arbetsmiljö, detta genom att föreställningarna om att kvinnor är 

sämre på att sätta gränser i arbetet kan strukturera hur enhetcheferna förhåller sig till det 

gränslösa arbetet. Genus är också av betydelse på grund av att enhetcheferna upplever att de 

inte respekteras när de sätter gränser i arbetet, vilket kan bero på att kommunen struktureras av 

genus där kvinnor missgynnas och män överordnas.  

 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell, Connell och Pearses (2015) synsätt på 

genus som socialt konstruerat och Ackers (1990) synsätt på att kön produceras i organisationer 

genom könsskapande processer, ger en djupare förståelse för hur enhetschefer i den kvinno-

dominerade kommunala verksamheten upplever arbetsmiljön på föreliggande sätt. Utifrån det 

teoretiska ramverket och tidigare forskning kan utläsas att enhetschefernas arbete möjligtvis är 

utformat på ett sådant sätt att arbetet kan klassas som gränslöst. Därigenom blir förmågan eller 

möjligheten till gränsdragningar viktigt och har en betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön. 

De enhetschefer som har en förmåga att sätta gränser kan uppleva att arbetsmiljön är bättre i 

högre utsträckning, detta på grund av att gränser är viktigt i gränslösa arbeten. Att enhetschefer 

inte kan sätta gränser i arbetet kan bero på att möjligheten till gränsdragning inte förekommer 

för samtliga, eller att föreställningen om kvinnors egenskaper blir ett hinder när enhetschefer 

gör gränsdragningar. Genom att i denna studie ha synliggjort enhetschefernas upplevelse av de 

rådande arbetsmiljöförhållandena kan detta bidra till en ökad förståelse för organisationen och 

för enhetschefernas egen del, men även för hur enhetschefernas kollegor upplever sin arbets-

miljö. När det kommer till att sätta gränser i denna gränslösa verksamhet är detta något som 

organisationen bör ta hänsyn till. Att arbetet aldrig tar slut kan i förlängningen leda till en 

ohälsosam organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket i sin tur kan öka antalet sjukskrivningar 

bland enhetscheferna. En bättre och hållbar arbetsmiljö kan framförallt främja enhetschefernas 

välbefinnande, men även främja en positiv intern och extern marknadsföring.  
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Under arbetsprocessen med studie uppstod funderingar kring intressanta och viktiga aspekter i 

enhetschefernas arbete som inte vidareutvecklas i denna studie. Under intervjuerna framkom 

att vikariehanteringssystemet för vikarier som täcker upp för ordinarie personal vid korttids-

frånvaro och att möjligheten till återhämtning efter arbetsdagens slut är i behov av förbättring. 

Angående vikariehanteringssystemet framkom att vissa enhetschefer upplever en ökad stress 

när bemannings- och rekryteringsenheten inte så sällan kan tillsätta vikarier då behov i 

verksamheten föreligger. Ett förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur vikarie-

hanteringssystemet kan effektiviseras för att minska stressen för enhetscheferna och således 

förbättra deras arbetsmiljö. Det andra förslaget som berör återhämtning efter arbetstid handlar 

om att enhetscheferna upplever en hög grad av stress på grund av att det förekommer krav på 

tillgänglighet utanför arbetstid. Ett förslag på vidare forskning kan därigenom vara att under-

söka möjligheten till att införa exempelvis beredskapschefer som efter enhetschefernas 

arbetstid har det övergripande ansvaret över verksamheterna. Detta för att minska enhets-

chefernas stress samt för att öka graden av återhämtning efter arbetstid och därigenom förbättra 

enhetschefernas arbetsmiljö. Det som framkommer av denna studie är att det förekommer 

mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter i en och samma kommun, där arbets-

miljön upplevs vara bättre i mansdominerad verksamhet. Därför skulle det vara intressant att 

göra en komparativ studie av hur enhetschefer i respektive verksamhet upplever sina arbets-

miljöförhållanden.  

 

 

 

 

 

 



S0055A | Kandidatuppsats | Emmelie Sedig 

 
 

Referenser 
 

Acker, J. (2010). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. In C. 

Gatrell, G. L. Cooper, & E. E. Kossek (Eds.), Women and Management (pp. 255–274). 

International Library of Critical Writings on Business and Management series. 

Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar. Från 

http://search.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=125

9182&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

 

AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

 

Arbetsmiljöverket. (2018a). Första linjens chefer i vård och omsorg (Projektrapport 

2015/051464). Stockholm: Arbetsmiljöverket. Från 

https://www.av.se/globalassets/filer/nyheter/projektrapport_forsta_linjens-

chefer_inom_vard_och_omsorg_2015-051464.pdf 

 

Arbetsmiljöverket. (2018b). Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning. 

Hämtad 12 maj 2019 från Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/press/arbetsgivare-

foljer-inte-upp-chefers-hoga-arbetsbelastning/?hl=chefer%20arbetsmiljö 

 

Astvik, W., Welander, J., & Isaksson, K. (2017). Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare 

och chefer i socialtjänsten. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(3), 41-61. Från 

https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17681/16032 

 

Berntson, E., Wallin, L., & Härenstam, A. (2012). Typical Situations for Managers in the 

Swedish Public Sector: Cluster Analysis of Working Conditions Using the Job 

Demands-Resources Model. Internatnional Public Management Journal, 15(1), 100-

130. doi:https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/10967494.2012.684026 

 

Björk, L., Forsberg Kankkunen, T., & Bejerot, E. (2011). Det kontrollerade chefskapet - 

variationer i genusmärkta verksamheter. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 17(4), 79-94. 

Från https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17852/16194 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev.] uppl.). Malmö: Liber. 

 

Connell, R. & Pearse, R. (2015). Om genus. (3., [rev.] uppl.) Göteborg: Daidalos.  



S0055A | Kandidatuppsats | Emmelie Sedig 

 
 

Corin, L., & Björk, L. (2016). Job Demands and Job Resources in Human Service Managerial 

Work An External Assassment Through Work Content Analysis. Nordic Journal of 

Working Life Studies, 6(4), 3-28. doi:https://doi-

org.proxy.lib.ltu.se/10.19154/njwls.v6i4.5610 

 

Corin, L., Berntson, E., & Härenstam, A. (2016). Managers' Turnover in the Public Sector - 

The Role of Psychosocial Working Conditions. International Journal of Public 

Administration, 39(10), 790-802. doi:https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1035786 

 

Dellve, L., Andreasson, J., & Jutengren, G. (2013). Hur kan stödresurser understödja hållbart 

ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidskrift, 90(6), pp. 866-877. Från 

www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1075/873 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Eklöf, M. (2017). Psykosocial arbetsmiljö (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gard, G., & Larsson, A. (2017). Working conditions and workplace health and safety 

promotion in home care: A mixed-method study from Swedish managers’ 

perspectives. Archives of Environmental and Occupational Health, 72(6), 359-365. 

doi:https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/19338244.2017.1279998 

 

Gibbs, G. R. (2007). Analyzing Qualitative Data (1. uppl.). Thousand Oaks, California: Sage 

Publications Inc. 

 

Gibbs, G. R. (2018). Analyzing qualitative data (2. uppl.). Los Angeles: Sage Publications 

Ltd. 

Johansson, G., Sandahl, C., & Hansson, D. (2013). Role stress among first-line nurse 

managers and registered nurses – a comparative study. Journal of Nursing 

Management, 21(3), 449-458. doi:https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-

2834.2011.01311.x 

 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction 

of working life (1. uppl.). New York: Basic Books. 

 

Nyberg, R., & Tidström, A. (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och 

avhandlningar (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



S0055A | Kandidatuppsats | Emmelie Sedig 

 
 

SCB. (2019). Andel kvinnor och män i chefspositioner. Hämtad 12 maj 2019 från 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-

forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-och-

diagram/andel-kvinnor-och-man-i-chefspositioner/ 

 

SKL. (2017). SKLs checklista för chefens arbetsmiljö. Hämtad 2 april 2019 från 

https://skl.se/download/18.59a8f60315c09d97a5ecd075/1495538688586/SKLS%20C

HECKLISTA%20FÖR%20CHEFENS%20ARBETSMILJÖ.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Welander, J., Astvik, W., & Hellgren, J. (2017). Stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel hos  

medarbetare och schefer i socialtjänsten. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(2), 8-26. 

Från https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17684/16035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S0055A | Kandidatuppsats | Emmelie Sedig 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 
Hej XXX,  
 
Jag heter Emmelie Sedig och studerar sista året på Sociologiprogrammet med inriktning mot 

personal- och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Som slutlig examination för 
utbildningen kommer jag under våren 2019 arbeta med att framställa min C-uppsats. I samråd 

med Förvaltningschef och Personalkonsulter i Kiruna kommun har jag fått uppdraget att studera 
enhetschefers arbetsmiljö, detta för att följa upp den organisationsförändring som skedde under 

2018 med syftet att förbättra arbetsmiljön bland enhetscheferna. Det övergripande syftet med 
studien kommer vara att undersöka enhetschefers upplevelse av en organisationsförändring, med 

särskilt fokus på krav, kontroll och stöd i arbetet. 
 

För att kunna uppnå syftet med studien har jag önskemålet om att utföra cirka 7–10 intervjuer 
med några av enhetscheferna för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Det är tänkt att 

intervjuerna kommer vara i cirka 45–60 minuter och det vore önskvärt att vid samtycke få 
möjligheten att spela in intervjuerna. Detta för att underlätta för efterarbetet med materialet samt 
att inte gå miste om viktiga aspekter som framkommer under intervjuerna. 

 
Att medverka under intervjun är frivilligt, vilket även innebär att den som medverkar kan välja 

att avsluta intervjun när som helst eller välja att inte svara på vissa frågor. Materialet som insamlas 
under intervjuerna kommer enbart hanteras av mig och användas för denna studie. Efter att 

materialet har analyserats kommer inspelningarna raderas. Samtliga deltagare i studien kommer 
anonymiseras för att läsare inte ska kunna identifiera personerna som deltagit. När uppsatsen är 

färdig kommer den redovisas för övriga deltagare i kursen och så fort jag fått ett godkännande 
från både handledare och examinator kommer ni att få ta del av resultatet. Som ett av målen i 

kursen kommer den färdiga uppsatsen publiceras digitalt på Luleå tekniska universitets hemsida 
för studentuppsatser. Den 12 september kommer jag även delta under ett chefsmöte och 

presentera resultatet av studien.  
 

Vad gäller tid och plats för genomförandet av intervjuerna kan jag anpassa mig efter era önskemål. 
För min del vore det önskvärt att få möjligheten att utföra intervjuerna under april månad.  

 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig via e-post eller telefon.  
 

 
 

Allt gott! 
Med vänliga hälsningar,  

 
Emmelie Sedig 

Luleå, 2019-03-27 
E-post: emmsed-6@student.ltu.se 

Telefon: 073-056 22 30 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

 
Intervjuguide 
 

Allmän information: 
 

- Tacka för medverkan 
- Mig själv, min utbildning och syftet med studien: att undersöka…  
- Dina upplevelser → empiriska grunden för studien  

- Samtycke om inspelning  

 
Information om Vetenskapsrådets etiska krav: 

 
- Materialet och konfidentialitet: hanteras enbart av mig, anonymitet  

- Rätt att avbryta närsomhelst  
- Redovisas för klassen under slutseminarium och redovisas för er den 12/9 

- Publiceras på LTU’s databas för studentuppsatser  
- Några frågor?  

 

• Intervjun kommer inledas med några bakgrundsfrågor. Därefter går vi in på frågor som 

gäller dina arbetsförhållanden. Avslutningsvis kommer vi, att utifrån dina erfarenheter, 

prata om organisationsförändringen innan vi går in på avslutande frågor. 

 

• Glöm ej att starta inspelningen! 

 

Bakgrundsfrågor:  
 

- Kan du berätta lite kort om dig själv; utbildning och tidigare erfarenheter? 
- Hur länge har du arbetat som enhetschef? Och i kommunen?  
- I vilken typ av verksamhet arbetar du? Hemtjänst/äldreboende?  
- Hur många underställda har du? Har du sett några förändringar?  
 
Mål/arbetsuppgifter: 
 

- Kan du beskriva vad dina arbetsuppgifter främst innebär? 
- Hur upplever du rollen som enhetschef? Tydliga mål och beskrivningar för uppdraget?  
- Vad anser du om målen för verksamheten? Är de tydliga? 
 

Krav: 
 

- Vad är din upplevelse av arbetsbelastningen? 
- Vilka påfrestningar kan du stöta på i arbetet? Hur hanterar du sådana situationer? 
- Vad tänker du om det som förväntas av dig i arbetet? Vad känner du om förväntningarna? 
- Hur är det med återhämtning under arbetstid? Finns tillräckligt med utrymme?  
- Vilka åsikter har du om krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid?  
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Kontroll: 

 
- Hur upplever du din nuvarande arbetssituation? 

- Vad har du för möjligheter att själv påverka din arbetssituation? Arbetsupplägg? 
- När du känner att det är mycket, hur prioriterar du dina arbetsuppgifter? Riktlinjer?  
- Hur ser det ut när det kommer till att påverka beslut som fattas i organisationen? Gehör? 
- Vad är din upplevelse av kompetensutvecklingen i organisationen?  
- Hur tänker du kring kompetens? Är kompetens viktigt för arbetet? 
- Vilken typ av kompetensutveckling skulle du vilja se?   
 
Stöd: 
 

- Hur skulle du beskriva innebörden av närheten till dina kollegor? Vad är viktigt?  
- På vilket sätt finns ni där för varandra?  
- Kan du beskriva om hur ni brukar umgås, exempelvis under en fikarast? Vad samtalas om? 
- Vad anser du om tillgänglighet eller närvaron av din närmsta chef?  

- Vilka förväntningar har du på din chef?  
 
Genus:  
 

- Vad tänker du om att chefsyrket i kommunala verksamheter är kvinnodominerat?  
- Hur är det med fördelningen mellan kvinnor och män? Varför tror du att det är så?  
- På vilket sätt tänker du att fördelningen påverkar eran arbetssituation?  
- Vad är dina åsikter om att mansdominerade chefsyrken skulle ha liknande förhållanden?  
 

Organisationsförändring: 
 

- Vad är dina erfarenheter av organisationsförändringen som skedde under 2018? 
- Hur pratas det om och vid denna förändring? 

- Skulle du säga att förändringen lett till det bättre eller det sämre? På vilket sätt?  
- På vilket sätt har ditt arbete/arbetsmiljö förändrats?  

 
Avslutande frågor: 

 
- Vad kan organisationen tänka på i framtiden vad gäller arbetsmiljön?  

- Vilka förbättringsmöjligheter kan du se?  
- Är det något som du vill tillägga som jag inte tagit upp eller frågat om?  

- Har du några frågor?  
 

 
 
 

Tack ännu en gång för att du tog dig tid till att medverka!  
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Bilaga 3 – Samtycke till medverkan i studien 

 

 
Samtycke till medverkande i studie 
 

Härmed samtycker jag om medverkande i studien Första linjens chefer som undersöker 
enhetschefers upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med avseende på en 

organisationsförändring som inträffat, i en kvinnodominerad kommunal verksamhet.  
 

 Jag har blivit informerad om studiens syfte och vad mitt deltagande innebär. 

 Jag är medveten om att medverkan är frivilligt och att jag kan avbryta utan förklaring. 

 Jag har blivit informerad hur och på vilket sätt materialet kommer hanteras och bearbetas, 

samt att materialet efter analysering kommer raderas.  

 Jag godkänner att Emmelie Sedig får lagra, hantera och bearbeta materialet. 

 Jag har fått möjligheten att ställa frågor om studien och mitt medverkande.  

 

 
 

 
Jag som intygar om samtycke 

 
 
Underskrift 
 

 
Namnförtydligande 
 

 
Ort och datum 
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