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Förord 
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Arjeplogs kommun för ett trevligt mottagande och för att vi fick förtroende att genomföra 

uppdraget.  
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Sammanfattning 

Denna utredning genomfördes på uppdrag av Arjeplogs kommun inom ramen för Norrbottens 

Kommuners projekt Studentuppsats i samverkan. Bakgrunden till uppdraget var att 

enhetschefer i Arjeplogs kommun har haft hög arbetsbelastning och att det varit hög 

personalomsättning avseende enhetscheferna. I utredningen undersöktes enhetschefers 

arbetsbelastning utifrån ett hälso- och arbetskvalitetsperspektiv. Syftet med utredningen var att 

undersöka hur enhetschefer i Arjeplogs kommun upplever att arbetsbelastningen påverkar deras 

hälsa och kvaliteten i deras arbete. Utredningens frågeställningar var ”Hur tolkar 

enhetscheferna sin arbetssituation?”, ”Hur hanterar enhetscheferna sin arbetsbelastning?” 

samt ”Hur balanseras enhetschefernas arbetsbelastning?”. Det teoretiska ramverket består av 

teorier om stress i arbetslivet, krav- och kontrollmodellen samt krav-, kontroll- och 

stödmodellen. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med åtta enhetschefer 

och analyserades sedan tematiskt. Intervjupersonerna fick besvara frågor relaterade till olika 

teman som härleddes ur teorin samt uppdragsbeskrivningen: “Krav i arbetet”, “Kontroll”, 

“Stöd”, “Upplevelser av organisationen”, “Kvalitet”, “Arbete och hälsa” samt “Möjligheter till 

förbättring”. Resultatet visade att enhetscheferna upplever arbetet som kravfyllt då det innebär 

stort ansvar och att individen måste ha kunskap inom många områden. Det är också en ensam 

roll vilket också höjer kravbilden och arbetsbelastningen är hög. Enhetscheferna upplever även 

att de har relativt hög kontroll över sin direkta arbetssituation men låg kontroll över arbetet i 

stort då det stundtals är oförutsägbart. För att hantera arbetssituationen använder sig 

enhetscheferna av prioritering som strategi. Samtliga enhetschefer upplever att det sociala 

stödet kan bli bättre då det är svårt att hinna med att både ge och få stöd. De upplever att de kan 

söka stöd hos överordnad men att det inte alltid går att få. Enhetscheferna upplever 

organisationen som spretig och ostrukturerad samt att det inom organisationen finns en 

missgynnande kultur där anställda lägger över arbetsuppgifter på redan överhopade 

medarbetare. De upplever heller inte att det sker något systematiskt arbetsmiljöarbete gällande 

dem. Kvaliteten i arbetet påverkas enligt enhetscheferna negativt av faktorer som tidsbrist, 

begränsade resurser och organisationens storlek. Slutligen visar resultatet att samtliga 

enhetschefer har upplevt stress i arbetet och hälften har en arbetssituation som kan innebära 

hälsorisker på sikt. Resultatet analyseras utifrån de valda teorierna samt utredarnas tolkning av 

materialet och avslutningsvis lämnar utredarna förslag på förbättringsåtgärder, exempelvis att 

enhetschefernas överordnade kan visa större engagemang, informationsspridningen och 

kommunikationen bör förbättras, att arbetsbeskrivningar bör tas fram samt att intern kunskap 

bör bättre tas tillvara.  
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1. Inledning  

Arjeplog är en kommun i Norrbottens inland. Det är den till ytan fjärde största kommunen i 

Sverige med en befolkningsmängd som uppgår till endast cirka 2900 personer (Arjeplogs 

kommun, 2018a). Det är en liten kommun som trots det har samma uppdrag som större 

kommuner – att leverera samhällsservice av god kvalitet till medborgarna (Norrbottens 

Kommuner, 2018). Liksom alla kommuner i Sverige har Arjeplogs kommun enligt lag vissa 

obligatoriska åtaganden: social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och 

familjeomsorg), för-, grund- och gymnasieskola, biblioteksverksamhet, miljö- och hälsoskydd, 

plan och byggfrågor, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering, civilt försvar, 

räddningstjänst och bostäder (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Utöver dessa är det 

frivilligt för kommunerna att ha verksamhet inom fritid och kultur, energi, sysselsättning samt 

näringslivsutveckling (ibid.). 

Enhetschefer återfinns både i offentlig och privat sektor (Framtid.se, 2018). De har ansvar 

för att behovet av kompetens för verksamheten eller projektet tillgodoses och ansvarar för ett 

antal anställda (ibid.). En del av uppdraget är att tillvarata den kompetens som finns internt, se 

till framtida rekryteringsbehov och anställa ny personal . Enhetschefer ska även delta i arbetet 

med att ta fram rutiner, nya arbetssätt och processbeskrivningar (ibid.). 

Arbetsmiljölagen reglerar arbetstagarens villkor och arbetsgivarens skyldigheter gällande 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2018a). Lagen stipulerar att arbetsgivaren i samverkan med 

arbetstagaren ska verka för att arbetsmiljön är god (kap. 3, 1a §) och att arbetsgivaren har en 

skyldighet att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycka i arbetet, 

samt ändra eller ersätta sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall (kap. 3, 2 §) (ibid.). 

Arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och planeras, ledas och kontrolleras av arbetsgivaren 

så att arbetsmiljön är god (kap. 3, 2a §) (ibid.). 

Sedan den 31 mars 2016 infördes nya föreskrifter gällande “organisatorisk och social 

arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2018b). Dessa fokuserar på ohälsosam arbetsbelastning samt 

kränkande särbehandling i arbetet och reglerar bl. a. arbetsbelastning och arbetstid (ibid.). 

Arbetsgivaren ska i samverkan med arbetstagaren och skyddsombud arbeta förebyggande eller 

åtgärda sådant som bidrar till stress i arbetet samt skapa en hållbar balans mellan krav i arbetet 

och resurser (ibid.). Hög arbetsbelastning och sociala problem på arbetsplatsen är de främsta 

riskerna för stress i arbetet och dessa risker kan förebyggas genom organisatoriska förändringar 

– exempelvis att resurserna för att utföra arbetet ökar eller att kraven i arbetet minskar (ibid.). 

Den här utredningen är genomförd på uppdrag av Arjeplogs kommun genom Norrbottens 

Kommuners initiativ Studentuppsats i samverkan. Utredningen utgör en undersökning av 

enhetschefer inom Arjeplogs kommun där enhetschefernas arbetsbelastning står i fokus, detta 

utifrån ett hälso- och arbetskvalitetsperspektiv. 

 

1.1. Organisationen Arjeplogs kommun  

Denna utredning fokuserar på tjänstemannasidan av Arjeplogs kommun, och kartläggningen 

som följer i detta avsnitt är baserad på dokument som illustrerar hur organisationen är 

uppbyggd, vilka har tillhandahållits av uppdragsgivaren. 

I organisationen Arjeplogs kommun arbetar cirka 300 personer (Norrbottens Kommuner, 

2018). I Arjeplogs kommun finns två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö-, Bygg- och 

Räddningsnämnden. Kommunfullmäktige förvaltar dessa nämnder, vilka ansvarar för 
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verksamhet och förbereder ärenden inom ett visst område. Inom Miljö-, Bygg och 

Räddningsnämnden finns en förvaltningschef tillika räddningschef samt en enhetschef 

(ställföreträdande räddningschef). 

I kommunen finns på högsta nivån inom nämnden Kommunstyrelsen en kommunchef 

och på nivån under denna finns tre avdelningschefer: en för Utbildning och kultur, en för Vård 

och omsorg samt en för Administration och stöd. Under avdelningscheferna finns 

enhetscheferna, totalt 19 stycken. Dessa ansvarar för olika enheter inom avdelningarna (se 

Bilaga 8.3.). För avdelningen Utbildning och kultur finns fem enhetschefer; det finns en 

enhetschef för förskola (förskolechef), en enhetschef för grundskola (rektor), en enhetschef för 

gymnasium (rektor) samt en biträdande rektor, en enhetschef för kultur och fritid, och en 

enhetschef för elevhemmet Stugan (vakant post). För avdelningen Vård och omsorg finns sex 

enhetschefer; en enhetschef över särskilda boenden samt en biträdande enhetschef, en 

enhetschef för hemtjänst, en enhetschef för hälso- och sjukvård, en enhetschef för särskilt stöd 

och personlig assistans och en enhetschef för individ och familjeomsorg. För avdelningen 

Administration och Stöd finns sju enhetschefer; en enhetschef för administrativa enheten 

(ekonomichef), en enhetschef för kost och en enhetschef för IT, en teknisk chef som under sig 

har tre enhetschefer – en enhetschef för fastighet (fastighetschef), en enhetschef för vatten, 

avlopp och renhållning och en enhetschef för lokalvård och sporthall. 

 

1.2. Uppdraget 

Uppdraget går ut på att undersöka huruvida chefers arbetsmängd och arbetsbelastning påverkar 

deras uppdrag (Norrbottens Kommuner, 2018). Arjeplogs kommun är liten, många uppdrag ska 

utföras och stödfunktionerna inom kommunen är få, vilket medför att många chefer måste 

utföra många och spridda arbetsuppgifter (ibid.). Det leder till att cheferna inom kommunen har 

både fler arbetsuppgifter än vad deras uppdrag innebär samt att de själva arbetar inom 

verksamheten på grund av att organisationen ibland kräver det (ibid.). I uppdragsbeskrivningen 

(se Bilaga 8.2.) framgår det att det finns en idé om att dessa spretiga arbetsuppgifter påverkar 

både chefers hälsa och kvaliteten i arbetet, vilket är ämnat att undersökas i utredningen (ibid.). 

Uppdragsgivaren gav utredningsgruppen frihet att själva göra en bedömning gällande metodval 

och tillvägagångssätt. Utredningsgruppen bedömde att det bästa sättet att undersöka detta var 

att genom kvalitativ metod fokusera på enhetschefernas upplevelser av deras arbetssituation. 

Enligt uppdragsbeskrivningen önskar uppdragsgivaren även att få åtgärdsförslag angående 

förbättrad hälsa och kvalitet som inte innebär någon ökad kostnad för kommunen (ibid.). 

 

1.3. Bakgrund till uppdraget  

Bakgrunden till varför uppdraget skulle genomföras framkom först och främst i utredningens 

uppdragsbeskrivning vilken presenterades på Luleå Tekniska Universitet av Norrbottens 

Kommuner i samband med projektet Studentuppsats i Samverkan. Utredningsgruppen som 

består av tre studenter på Sociologiprogrammet fick i uppdrag att utföra utredningen som en 

uppgift i kursen Utredning- och utvärderingsarbete under höstterminen 2018. 

Ytterligare information om bakgrunden till uppdraget framkom under ett inledande 

samtal över telefon med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren beskrev att ämnet kom upp på 

agendan genom att det berördes vid en chefs- och arbetsledarträff. Vidare beskrev 

uppdragsgivaren att det under en tid funnits en problematik gällande att chefer endast arbetat 
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på sin post en kortare tid och sedan slutat, men att detta har förbättrats på senare tid. När 

Norrbottens Kommuner sedan efterfrågade uppsatsämnen för projektet Studentuppsats i 

Samverkan ansåg Arjeplogs kommun att detta var ett passande tillfälle för att få detta utrett. 

 

1.3.1. Fördjupad bakgrund 

Från den 1 januari 2018 genomfördes en omorganisation i Arjeplogs kommun som innebar att 

Medborgarservice inrättades som en funktion där all administration inom kommunen skulle 

samlas. Detta eftersom det ansågs att den tidigare spridningen av administrativa funktioner varit 

ofördelaktig. Utöver att inrätta en samlad administrativ funktion skulle organisationen som 

helhet förtydligas: tre avdelningar etablerades med tillhörande avdelningschefer. Det fanns ett 

behov av att införa en tydlig struktur inom organisationen eftersom den tidigare varit oklar. 

Gällande enhetschefernas arbetsvillkor så har de samma villkor som den administrativa 

personalen inom kommunen, d.v.s. flextid som de kan nyttja en timme innan och två timmar 

efter ordinarie arbetstid. All arbetstid utöver detta räknas som övertid. 

 

1.4. Definitioner 

I denna utredning använder vi begreppen kvalitet samt hälsa. Enligt Nationalencyklopedin 

(2018b) är kvalitet en egenskap som någon eller något innehar, och speciellt i avseende på om 

något är bra eller dåligt. Vi definierar god kvalitet i enhetschefernas arbete utifrån om de 

uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten. Denna utredning mäter dock inte den 

faktiska kvaliteten i arbetet. Kvalitetsdefinitionen kan beskrivas som en ram som ska fyllas med 

det innehåll som finns i organisationens krav och mål. Arjeplogs kommuns egna övergripande 

kvalitetsmål lyder enligt följande: “Hög kvalitet i verksamheten: ‘Vi genomför vårt uppdrag 

med engagemang och når goda resultat! Tjänster vi producerar ska vara av god kvalitet.’” 

(Arjeplogs kommun, 2018b). 

Begreppet hälsa definierar vi i enlighet med Nationalencyklopedins (2018a) definition 

som lyder: “tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa (el. djur); 

såväl om det tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet”. 

 

1.5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med utredningen är att undersöka hur enhetschefer i Arjeplogs kommun upplever att 

arbetsbelastningen påverkar deras hälsa och kvaliteten i deras arbete. 

 

• Hur tolkar enhetscheferna sin arbetssituation? 

• Hur hanterar enhetscheferna sin egen arbetsbelastning? 

• Hur balanseras enhetschefernas arbetsbelastning? 

 

1.6. Disposition 

Den efterföljande delen av utredningen är disponerad enligt följande: I avsnitt 2 finns en 

beskrivning av utredningens metod och genomförande. Avsnittet innehåller tillvägagångssätt 

för datainsamling samt etiska ställningstaganden som tagits i beaktning. I avsnitt 3 presenteras 

tidigare forskning kring ämnet och i avsnitt 4 presenteras utredningens teoretiska utgångspunkt. 

Därefter i avsnitt 5 presenteras resultatet av den insamlade empirin och avsnittet innehåller även 

en analys gällande det insamlade materialet. I avsnitt 6 presenteras slutsatser och åtgärdsförslag. 
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2. Metod och genomförande  

Utredningen grundar sig enbart på kvalitativ metod då utredningen syftar till att undersöka hur 

enhetscheferna upplever sin arbetssituation utifrån olika perspektiv. I detta kapitel presenteras 

utredningens tillvägagångssätt utifrån urval och intervjuer. I kapitlet redogörs även för de etiska 

ställningstaganden som tagits i beaktning i utredningen. Detta presenteras i kapitlets 

underrubriker 2.1. Urval, 2.2. Intervju, 2.3. Tematisk analys och 2.4. Etiska ställningstaganden.  

 

2.1. Urval  

I denna utredning har åtta enhetschefer intervjuats varav hälften är kvinnor och hälften är män. 

Enligt uppdragsbeskrivningen var urvalet förbestämt då utredningen skulle fokusera på chefers 

belastning och arbetsmängd. Efter inledande kontakt med uppdragsgivaren framkom det att det 

var enhetscheferna som var aktuella för utredningen. Det finns totalt 19 enhetschefer inom 

organisationen Arjeplogs kommun. 

Uppdragsgivaren delgav kontaktuppgifter till samtliga enhetschefer som sedan 

kontaktades för intervjuer. Initialt var tanken att nio intervjupersoner skulle delta i utredningen, 

vilket baserades på såväl uppdragets storlek och tidsaspekten för uppdraget. I första skedet 

kontaktades samtliga enhetschefer via mail och vid denna kontakt svarade tre enhetschefer med 

besked att de kunde delta. Dessa kontaktades sedan via telefon för att bekräfta deltagandet. 

Vidare kontaktades fler enhetschefer via telefon, då ytterligare sex intervjupersoner behövdes 

till utredningen. Vid detta skede meddelade sex stycken att de kunde delta och intervjuer 

bokades sedan in. Således blev de deltagande personerna utvalda utifrån vilka som kunde 

medverka i utredningen. Däremot fick en av intervjupersonerna plötsliga förhinder och kunde 

därför inte medverka, det totala antalet deltagare blev därför åtta. 

De åtta enhetschefer som deltog i intervjuerna arbetar inom olika arbetsområden inom 

organisationen. Urvalet var således baserat på uppdragsgivarens direktiv och slutligen baserat 

på vad som var relevant för utredningen. För att bibehålla anonymitet presenteras inte vilka 

enhetschefer som har intervjuats, de presenteras istället som “intervjuperson X” (där X är en 

siffra mellan 1–8). Siffrorna har inte tilldelats de intervjuade efter vilken ordning personerna 

intervjuades. 

 

2.2. Intervju 

Intervjuerna som genomförts i utredningen är semistrukturerade intervjuer. Förhoppningen med 

denna form av intervju är att intervjuerna ska generera detaljerade och fylliga svar (ibid.). 

Intervjupersonernas egna uppfattningar och ståndpunkter har varit fokus i intervjuerna 

(Bryman, 2011:413). 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se Bilaga 8.1.) med förhållandevis 

specifika teman som låg till grund för intervjufrågorna där möjligheten fanns till att ställa 

följdfrågor som ansågs vara relevanta för utredningens syfte (Bryman, 2011:413, 415). De 

teman som var utgångspunkten i intervjuguiden baserades på de teman som kunde identifieras 

utifrån uppdragsbeskrivningen och det teoretiska ramverket. Frågorna i intervjuguiden var 

förhållandevis öppna, dels för att få fram intervjupersonernas personliga tankar och åsikter men 

också för att kunna ställa spontana följdfrågor till intervjupersonerna baserat på vad dessa 

svarade. Vissa följdfrågor som ställdes under intervjuerna var således inte formulerade i förväg, 

detta för att behålla flexibiliteten i intervjuerna samt minimera risken för att begränsa 
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undersökningen (Bryman, 2011:419). Däremot fanns några redan i förväg konstruerade 

följdfrågor i intervjuguiden mot bakgrund av att få mer uttömmande svar på vissa frågor. I 

huvudsak låg däremot fokus på att låta samtalet ta riktning utifrån intervjupersonernas svar. 

Samtliga intervjuer spelades in i samråd med intervjupersonerna.  

Inför intervjuerna bearbetades intervjuguiden noggrant, där olika revideringar gjordes 

efter testintervjuer. Till en början testades intervjuguiden inom utredningsgruppen på varandra 

för att sedan genomföras på ett fåtal för utredningen utomstående personer. Under en 

testintervju prövas frågorna för att finna eventuella förbättringsmöjligheter. 

Intervjuerna ägde rum i Arjeplog under sammanlagt tre dagar och sammantaget 

genomfördes åtta intervjuer. Intervjuerna genomfördes i ett slutet rum i kommunhuset i 

Arjeplog. Samtliga i utredningsgruppen deltog i alla intervjuer, däremot var det endast en 

person ur utredningsgruppen som ställde frågorna från intervjuguiden och de andra två var 

således passivt med i samtalet genom att ställa följdfrågor där det ansågs passande. Vem ur 

utredningsgruppen som var aktiv respektive passiv under intervjuerna varierade. Intervjuerna 

varade mellan 26 minuter och 82 minuter. Inspelningarna från intervjuerna transkriberades när 

de var genomförda. Därefter genomfördes en analys av det insamlade materialet. 

 

2.3. Tematisk analys 

Det insamlade materialet kodades utifrån sju teman. Fem av dessa framkom ur den valda teorin 

och uppdragsbeskrivningen. Dessa teman var “Krav i arbetet”, “Kontroll”, “Stöd”, “Kvalitet” 

samt “Arbete och hälsa”. Sedan härleddes ytterligare två teman ur det insamlade materialet och 

dessa var “Upplevelser av organisationen” och “Möjligheter till förbättring”. Totalt användes 

20 olika koder som tillsammans skulle täcka upp alla aspekter av samtliga teman. Det 

transkriberade materialet skrevs ut och kodades för hand. Sedan markerades de kodade 

delarna av intervjuerna och dessa citat kategoriserades sedan under rubriker för respektive kod. 

Efter detta steg sammanställdes samtliga kategorier under det tema de tillhörde och texten 

skrevs om från citat till löpande text där meningen i respektive citat redogjordes för. 

 

2.4. Etiska ställningstaganden 

Vi har i denna utredning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (ibid.). 

Informationskravet innebär att de involverade i utredningen ska informeras om studiens syfte 

(ibid.). Då Arjeplogs kommun själva valt att denna utredning ska genomföras är detta något 

enhetscheferna redan informerats om men ytterligare information kring deltagandets frivillighet 

samt deras rätt att avbryta sin medverkan framgick även i samband med att dem kontaktades 

inför intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke krävs från de som involveras i 

studien (ibid.). Detta inhämtades även det i samband med att enhetscheferna kontaktades, de 

hade då hade möjlighet att avgöra om de ville ställa upp eller inte. Nyttjandekravet, innebär att 

den insamlade datan enbart får användas för forskningsändamål (ibid.). Det sista kravet, 

konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska hållas så konfidentiella som möjligt, 

de ska vara bortom åtkomst från obehöriga (ibid.). Detta krav tillgodosågs i utredningen i och 

med att enhetscheferna varit helt anonyma.   
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3. Tidigare forskning  

Vårt huvudsakliga uppdrag är att undersöka hur arbetsbelastningen ser ut för enhetscheferna i 

Arjeplogs kommun och vad som skulle kunna förändras i det avseendet. Inom ramen för 

uppdraget är det därför rimligt att göra ett nedslag i den tidigare forskning som finns på området 

för att skapa en överblick om ämnet. I detta avsnitt presenteras således tidigare forskning om 

både socialt stöd i arbetet och hur en bra arbetsmiljö och arbetsbelastning är av vikt för en god 

hälsa.  

I en amerikansk studie av Stein och Smith (2015) testades två hypoteser om huruvida 

socialt stöd minskar negativa effekter av stress, där den första fokuserade på att använda dagliga 

dokumentationer i form av en dagbok för att försöka hitta vilken förmåga socialt stöd har för 

att minska den dagliga stressen. Den andra hypotesen fokuserade på att ta reda på om fysiska 

symptom är en potentiell utlösande faktor när det kommer till att utveckla hälsoproblem för 

kvinnor (Stein & Smith, 2015). Studiens resultat tyder på att upplevt socialt stöd kan vara en 

viktig faktor för kvinnors hälsa samt att det kan behövas en variation av stöd för att kunna möta 

de behov som uppstår av en stressor (ibid.). Resultatet visar att upplevt socialt stöd kan minska 

sambandet mellan stress och fysiska symptom samma dag eller nästa dag. Detta stödjer 

hypotesen att socialt stöd minskar negativa effekter av stress (ibid.). 

En svensk studie av Bernin, Theorell och Sandberg (2001) hade liksom Stein och Smiths 

(2015) studie fokus på hur socialt stöd påverkar individens hälsa. Denna studie syftade till att 

undersöka om det fanns något medicinskt samband mellan psykosocial stress och fysiologiska 

faktorer för chefer (Bernin et. al., 2001). Studiens resultat visar att socialt stöd i allmänhet är 

hälsofrämjande för de chefer som undersöktes i studien och att socialt stöd är associerat med 

låga negativa fysiologiska effekter, detta både med avseende på att få bra socialt stöd i 

privatlivet och i arbetslivet (ibid.). Studien påvisar dock även att beroende på vilka psykosociala 

förhållanden som cheferna befann sig i samt vilka hanteringsstrategier gällande arbete och 

stress dessa innehar kunde dock de positiva effekterna på hälsan som socialt stöd påvisar skilja 

sig åt (ibid.).  

Det är en utmaning för offentlig sektor att både rekrytera och behålla duktiga chefer, och 

med utgångspunkt i detta undersökte Corin, Berntson och Härenstam (2016) kvantitativt hur 

olika psykosociala miljöer påverkar chefers inställning till att söka nytt jobb samt den faktiska 

personalomsättningen bland chefer i offentlig sektor i Sverige. Kombinationen av arbetskrav 

och resurser för chefer utgjorde bedömningen av vilken sorts psykosocial arbetsmiljö det rörde 

sig om (Corin et. al., 2016). Forskarna kunde se betydande effekter på chefernas inställning till 

att söka nytt arbete beroende på deras psykosociala arbetsmiljö, även om den faktiska 

personalomsättningen inte tycktes påverkas (ibid.). Slutsatserna av studien är att en dålig 

arbetsmiljö resulterar i likgiltiga chefer, något som kan få både ekonomiskt och hälsomässigt 

negativa effekter för organisationerna och cheferna (ibid.). 

Berntson, Wallin och Härenstam (2012) skriver i sin studie att många chefer möter stora 

utmaningar idag inom den offentliga sektorn, vilket gör det viktigt att fokusera på deras 

arbetsförhållanden för att kunna utveckla en hållbar situation. I studien deltog chefer på olika 

nivåer inom olika organisationer i den offentliga sektorn i Sverige och målet var att utforska 

olika typer av ledningssituationer och hur de gör skillnad i olika motivations-, hälso- och 

prestationsresultat (Berntson et. al., 2012). Detta undersöktes genom att använda krav-, 

kontroll- och stödmodellen i kombination med klusteranalys (ibid.). Studiens viktigaste slutsats 
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var att chefer i offentlig sektor kan ha mycket olika arbetsförhållanden i form av krav, kontroll 

och stöd och att dessa i sin tur kan påverka hälsa, motivation och prestation på olika positiva 

eller negativa sätt (ibid.). Detta kom forskarna fram till genom att identifiera åtta olika 

arbetsförhållanden utifrån faktorerna krav, kontroll och stöd och värdera dem utifrån dess 

hälsofrämjande eller skadliga effekter (ibid.). 

Den tidigare forskningen visar sammanfattningsvis att upplevt socialt stöd dämpar 

negativa effekter av stress men att detta beror på hur den stressframkallande situationen ser ut. 

Fortsättningsvis visar tidigare forskning att det är viktigt att chefer har en bra psykosocial 

arbetsmiljö för att minska deras vilja att byta arbete och därmed minska personalomsättningen. 

Slutligen visar tidigare forskning att enhetschefers arbetsförhållanden kan se mycket olika ut 

och att konsekvenserna därför skiljer sig åt.  
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4. Teori  

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten för utredningen. Denna är tänkt som 

en bakgrund till ämnet och fungerar således som ett hjälpmedel att förstå fenomenet som 

undersöks. Den teoretiska utgångspunkten tar ansats i teorier om upplevd stress i arbetet samt 

om egenkontroll och krav och socialt stöd i arbetslivet. Teorierna presenteras i kapitlets 

underrubriker 4.1. Stress och stressorer, 4.2. Krav- och kontrollmodellen och 4.3. Krav-, 

kontroll- och stödmodellen. 

 

4.1. Stress och stressorer  

I boken Arbete och stress – en introduktion till arbetsmiljöpsykologi skriver Agervold (2001) 

att begreppet stress används på tre olika sätt inom vetenskapen: 

 

1. Som en påverkan eller belastning på organismen i ordets rätta bemärkelse, några talar i 

förbindelse med detta om en “stressor”; 

2. Som en fysiologisk reaktion på en stressor som i första hand omfattar en fysiologisk reaktion 

som gör organismen redo för “kamp eller flykt”;  

3. Som beskrivning av den samverkansprocess som sätts igång vid en belastning. 

     

(Agervold, 2001:61) 

 

Stress uppstår när belastningen på människan blir för hög (Agervold, 2001:61) och symptomen 

kan vara både psykiska och fysiska (Agervold, 2001:62–63). Fysiska symptom kan leda till att 

kroppen slits ut över tid och stress påverkar bland annat immunförsvaret, hjärtat, blodtrycket 

och kan bidra till trötthet (ibid.). Långvarig eller svår psykisk belastning kan resultera i fysiska 

symptom (ibid.). Psykiska stressymptom kan vara bland annat sömnproblem, ångest, 

depression, nedstämdhet och nervositet (Agervold, 2001:66). Stress är således något som kan 

förändra personens sätt att fungera i vardagen (ibid.). Även utbrändhet är i dagens samhälle en 

vanlig konsekvens av långvarig stress i arbetslivet (Agervold, 2001:71).  

Stress kan definieras som “personens värdering av egna resurser i förhållande till krav 

som är avgörande för om förhållanden i miljön leder till en stressreaktion eller inte” (Agervold, 

2001:63). Agervold (2001:63) menar att det finns tre olika värderingar som är avgörande för 

det fortsatta förloppet när en person möter en ny situation. Det vanligaste enligt Agervold 

(2001:63) är att individen anpassar sig till situationen och på så sätt klarar av den, vilken då 

värderas som neutral. Den andra värderingen handlar om att individen tar ställning till den 

uppkomna situationen som att den utgör ett hot, en utmaning, vilket leder till att en process 

startar som i vissa fall kan leda till stress (Agervold, 2001:65). Hot definieras i denna mening 

som något hotar individens psykiska eller fysiska välbefinnande, vilket i arbetssammanhang 

exempelvis kan grunda sig att en individ ställs inför en uppgift som denna inte tycker sig klara 

av på grund av att individen inte innehar tillräckligt med kunskap eller tillräckligt med tid för 

att lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt (Agervold, 2001:64). I arbetslivet är hot ofta 

orsakade av individens höga krav på sig själv, något som skapar en känsla av att inte klara av 

uppgifter som denne ställs inför (ibid.). Den tredje värderingen handlar om att individen 

försöker göra något åt situationen, då hotet har skapat en obalans i relationen mellan person och 

miljö (Agervold, 2001:65). I arbetssammanhang kan detta handla om organisatoriska 

förändringar, genom att försöka anpassa individens arbetskrav, öka personalens förmåga att stå 
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emot belastningar eller erbjuda personalen mer utbildning för att öka deras kvalifikationer och 

kompetenser (Agervold, 2001:93–94). Åtgärder individen själv kan göra är att försöka lösa 

problemen, söka socialt och känslomässigt stöd och inte fly från problemet (Agervold, 

2001:68–69). Det handlar således om att individen utifrån ett personligt perspektiv så att säga 

tar hand om sin egen belastning (Agervold, 2001:93). 

Sambandet mellan miljö och individens hälsa innebär att miljön från början bör vara så 

gynnsam som möjligt för individen så att stressreaktioner kan undvikas (Agervold, 2001:93). 

Om detta misslyckas har individen således olika handlingsmöjligheter längs vägen och dessa 

kan komma att riktas mot antingen miljön eller mot individen själv (ibid.). Genom att 

upprätthålla balans mellan person och miljö, till exempel genom att inte ställa för höga krav på 

individen och se till att individen har tillräckliga resurser för att hantera de utmaningar som 

miljön ställer på den, kan stressreaktioner undvikas (ibid.). 

 

4.2. Krav- och kontrollmodellen 

I boken Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life från 1990 

beskriver Karasek och Theorell psykosocial arbetsmiljö och hälsa utifrån olika faktorer. Krav 

och egenkontroll i arbetet är viktiga aspekter av arbetslivet eftersom de påverkar individens 

hälsa. van der Doef och Maes (1999) skriver att kraven i arbetet utgörs av den arbetsbelastning 

som en arbetstagare står inför, exempelvis vad gäller rollkonflikter eller tidspress. 

Egenkontrollen i arbetet handlar om individens möjlighet att styra över och kontrollera sin 

arbetssituation (ibid.). 

Karasek och Theorell (1990:31) har genom att titta på krav och egenkontroll i arbetet 

undersökt psykosocial arbetsmiljö och identifierat fyra olika kategorier: högbelastningsarbete, 

aktivt arbete, lågbelastningsarbete och passivt arbete (ibid.). Högbelastningsarbete 

kännetecknas av att det ställer höga krav på den arbetande, i kombination med en låg nivå av 

egenkontroll (Karasek & Theorell, 1990:31–32). Dessa arbeten skapar vanligen stress, 

utmattning, oro, depression och psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990:31). 

Aktivt arbete ställer krav på prestation utan att vara psykiskt påfrestande (Karasek & 

Theorell, 1990:35). Eftersom graden av egenkontroll är hög så drabbas den arbetande inte av 

negativ stress, utan kan istället använda alla tillgängliga färdigheter (ibid.). Personer med denna 

typ av arbeten klarar även att ha en aktiv vardag, arbetet gör dem således inte utmattade (ibid.). 

Aktivt arbete bidrar vanligen till en för individen positiv arbetsmiljö som skapar lärande och 

personlig utveckling (ibid.). 

Lågbelastningsarbete innebär låga krav men en hög grad av egenkontroll (Karasek & 

Theorell, 1990:36). Dessa jobb skapar sällan stress eller psykisk ohälsa hos den arbetande 

eftersom möjligheten att påverka den egna situationen på ett optimalt sätt är stor och 

utmaningarna är få (ibid.). Människor som innehar denna form av arbeten mår ofta bra både 

fysiskt och psykiskt (ibid.). 

Passivt arbete kännetecknas av både låga krav och en låg grad av egenkontroll (Karasek 

& Theorell, 1990:37). För individen innebär denna situation att kunskaper och färdigheter 

gradvis tynar bort (ibid.). Individen får inga uppgifter eller utmaningar och tillåts inte heller att 

ta initiativ till aktiviteter, något som minskar deras motivation och produktivitet i arbetet samt 

skapar inaktivitet även utanför arbetet (Karasek & Theorell, 1990:37–38). Passivt arbete 
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innebär inte att individen utsätts för många stressorer, men den psykiska påfrestningen blir 

ändock påtaglig (Karasek & Theorell, 1990:38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Karasek och Theorell (1990) utvecklade sin krav- och kontrollmodell genom att lägga till 

faktorn socialt stöd. Eftersom social interaktion på arbetsplatsen är en viktig komponent när det 

kommer till hälsa och psykosocial arbetsmiljö ansåg Karasek och Theorell (1990) att den första 

krav- kontrollmodellen behövde utvecklas för att inkludera socialt stöd som en tredje 

dimension, detta resulterade i den så kallade Krav-, kontroll- och stödmodellen (ibid.). Det 

sociala stödet i arbetet handlar övergripande om sociala interaktioner på arbetsplatsen mellan 

medarbetare eller mellan under- och överordnade (Karasek & Theorell, 1990:69). Stöd från 

överordnad är det viktigaste sambandet för tillfredsställelse i arbetet och låg psykisk påfrestning 

(Karasek & Theorell, 1990:70). 

Socialt stöd kan påverka individen på olika sätt på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 

1990:69). För det första kan socialt stöd verka dämpande på psykisk påfrestning som orsakas 

av stressorer, för det andra är det viktigt för människor att ha ett socialt sammanhang, vilket 

påverkar basala psykologiska processer som är viktiga för att upprätthålla långvarig hälsa och 

förvärvande av ny kunskap (ibid.). Socialt stöd kan också möjliggöra att individen kan hantera 

sin arbetssituation på ett sätt som inte bara påverkar hälsan men som också kan påverka 

produktiviteten (ibid.). Till sist så kan socialt stöd skapa en positiv känsla för jaget eftersom 

individen av kollektivet uppmuntras för sitt bidrag till dess mål och välbefinnande (Karasek & 

Theorell, 1990:70).  

Flera typer av socialt stöd på arbetsplatsen har identifierats. Socioemotionellt stöd är stöd 

som dämpar psykisk belastning orsakade av stressorer (Karasek & Theorell, 1990:70). Detta 

kan mätas av graden av social och emotionell integration samt tillit mellan kollegor och 

överordnade (och andra) (ibid.). Det kan också mätas av graden av social sammanhållning och 

integration i arbetsgruppen som helhet (ibid.). I det senare fallet handlar det om normer som 

kan upprätthålla och skapa nya beteenden (Karasek & Theorell, 1990:70–71). En annan form 

av socialt stöd är instrumentellt socialt stöd, vilket mäter extra resurser eller assistans med 

arbetsuppgifter som ges av kollegor eller överordnade (Karasek & Theorell, 1990:71). När man 

på arbetsplatser står i beroendeförhållande till varandra för att slutföra uppgifter kan den sociala 

Figur 1. Krav- och kontrollmodellen. 
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interaktionen istället för att vara positiv, orsaka stress (ibid.). Konstruktivt socialt stöd 

associeras med dramatiskt lägre nivåer av depression hos både män och kvinnor (ibid.). Genom 

att använda krav-, kontroll- och stödmodellen kan man förutse mycket av den omfattning av 

variationer i symptom på psykisk ohälsa som kan uppstå i olika psykosociala arbetsmiljöer 

(ibid.). 

  

Figur 2. Krav-, kontroll- och stödmodellen. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av de åtta intervjuerna som har genomförts. 

De teman som identifierades under läsningen av materialet presenteras och analyseras i sju 

underrubriker 5.1. Krav i arbetet, 5.2. Kontroll, 5.3. Stöd, 5.4. Upplevelser av organisationen, 

5.5. Kvalitet, 5.6. Arbete och hälsa och 5.7. Möjligheter till förbättring. 

 

5.1. Krav i arbetet 

I detta avsnitt presenteras temat “Krav” med dess olika aspekter i underrubrikerna 5.1.1. 

Arbetets förutsättningar och 5.1.2. Negativa och positiva upplevelser av krav i arbetet. Temat 

kommer att analyseras utifrån teorin om Krav- och kontrollmodellen av Karasek och Theorell 

(1990). 

 

5.1.1. Arbetets förutsättningar 

Vi ställde frågor som berörde arbetsuppgifter samt hur de intervjuade uppfattar och värderar 

nivån av krav i arbetet. Nästan samtliga intervjupersoner uppfattar rollen som enhetschef som 

kravfylld, de flesta har värderat nivån av krav till mellan 8–9 av 10 (på en skala från 1–10 där 

1 är den lägsta nivån och 10 är den högsta nivån) och en värderade kravnivån till 7 av 10. 

Orsaker som intervjupersonerna angav till den höga kravnivån är krav som individen ställer på 

sig själv, det stora ansvaret och kraven på kunskap som kommer av att organisationen är liten 

och nästan alla enhetschefer har flera roller och mycket spridda arbetsuppgifter. Arbetet ställer 

också höga krav eftersom det är en ensam roll och det finns ingen annan inom organisationen 

som har samma ansvarsområde eller uppgifter som kan ersätta vid behov. Den höga 

arbetsbelastningen uppgavs vara en orsak till varför rollen upplevs som kravfylld, och 

instrumentella faktorer så som lagstiftning och regelverk sågs också som bidragande faktorer. 

Chefsrollen upplevs också som stundtals svår eftersom individen måste stå upp för politiska 

beslut som hen inte alltid personligen håller med om. Enhetscheferna nämnde personalansvaret 

och att leda personalen som kravfyllt och en intervjuperson beskrev specifikt att svårigheten att 

rekrytera personal med rätt kompetens var något som ställer höga krav på hen som chef. Två 

intervjupersoner angav att svårigheten att göra alla verksamhetens kunder nöjda höjde 

kravnivån. Karasek och Theorell (1990:31–32, 35) har identifierat två kategorier av arbete som 

ställer höga krav på individen: högbelastningsarbete och aktivt arbete. Av intervjuerna framgår 

det att arbetet som enhetschef innebär höga krav och det kan således, beroende på grad av 

egenkontroll, placeras i någon av dessa kategorier.  

Samtliga intervjupersoner uppgav att det ständigt finns en tidsbrist i deras roll som 

enhetschef. De upplever att tiden inte räcker till för att både kunna utföra sina dagliga 

arbetsuppgifter samt att kunna utveckla och förbättra den verksamhet de är enhetschef över. 

Flertalet intervjupersoner uppgav att de inte har tid till att finnas där för sin personal så mycket 

som de önskat och att de därför upplever en känsla av otillräcklighet: 
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[...] de krav man har på sig, de får man bara se till att göra, det är inte mer med det. Och då tänker 

jag så här att jag tolkar det som att det är arbetsuppgifter som måste utföras, att det är kraven. 

Men sen vet jag inte, krav kan ju vara annat också, men alltså en viktig del är ju just det här, jag 

känner ju en otrolig bristfällighet i att kunna finnas där för de som arbetar under mig. Just det 

här dagliga, att de ska känna att de har stöd i sin chef, kunna prata med mig och så vidare. [...]. 

Så det är väl en sak som jag känner är svår att hålla liv i på något vis, även om jag känner att det 

är en av de viktigaste, för jobbar de bra så blir ju hela organisationen bra.   

         
  (Intervjuperson 4) 

 

Enhetscheferna uppgav att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och att det ständigt 

tillkommer nya. En hög arbetsbelastning och tidspress är något som ökar kravnivån i arbetet 

(van der Doef & Maes, 1999). Flertalet intervjupersoner måste prioritera de olika 

arbetsuppgifterna och således göra det det de anser är viktigast först vilket också innebär att det 

finns många uppgifter som inte hinner göras. Ibland utförs även arbetsuppgifter på ett snabbt 

och icke kvalitetssäkert sätt. En intervjuperson uppgav att hen ska kunna få avlastning med de 

administrativa uppgifterna från Medborgarservice, men detta är något som ännu inte hänt vilket 

har lett till att hen känner sig stressad: “Det är ju betydligt mer än hundra procent som det känns 

idag. Så är det, men det är ju därför jag bara skriker för att få bort sådana här administrativa 

grejer som egentligen inte borde ligga hos oss.”. Arbetsförhållanden som leder till 

stressreaktioner hos individen är kategoriserade av Karasek och Theorell (1990:31–32) som 

högbelastningsarbeten, och det faktum att vissa intervjupersoner upplever stress i arbetet tyder 

på att de har just den kategorin av arbete. Det uppfattas som att individer som i grunden har 

mycket kravfyllda arbeten påfrestas av detta faktum. När ytterligare faktorer så som tidsbrist 

höjer kravbilden så finns en risk att arbetet tolkas av individen på ett negativt sätt, något som 

vissa av de intervjuade också uppgett. 

En intervjuperson förlänger ibland arbetsdagarna för att hinna med, och således får 

privatlivet ibland stå tillbaka för att arbetet har gått före. Samma person menade att detta också 

blir en nackdel för verksamheten då det finns för lite tid till de uppgifter som måste genomföras 

vilket även leder till att kvaliteten blir sämre då ingenting hinner tänkas igenom. Gemensamt 

för samtliga intervjupersoner är att de önskar att de hade mer tid till de krav som arbetet ställer 

på dem och att det ofta kan vara uppgifter av roligare karaktär som inte hinns med vilket både 

påverkar dem i sin roll men också verksamheten som helhet. Det faktum att de intervjuade inte 

klarar av att hantera den höga arbetsbelastningen tyder på att de inte har tillräckliga resurser 

(Karasek & Theorell, 1990:31–32). Denna upplevelse tycks skapa en konflikt inom individen, 

eftersom den inte kan hantera alla de motstridiga intressen som arbetssituationen innebär. 

 

5.1.2. Negativa och positiva upplevelser av krav i arbetet 

Vi ställde frågor till intervjupersonerna som berörde deras känslor inför de krav som arbetet 

ställer på dem. Majoriteten uppgav att kraven de har på sig upplevs negativa. Några menade att 

den negativa känslan grundar sig i att de saknar kunskap om vissa arbetsområden som de 

ansvarar över. En negativ känsla som grundar sig i att individen inte har nog med kunskaper 

för att lösa uppgiften innebär enligt Agervold (2001:64) att individen kan ha identifierat 

situationen som ett hot. Detta kan enligt Agervold (2001:65) framkalla stress hos individen, en 
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arbetssituation som enligt Karasek och Theorell (1990:31–32) benämns som 

högbelastningsarbete. Rollen som chef innebär att individen ska utöva ledarskap, och att göra 

detta på basis av grunda kunskaper kan skapa en situation som upplevs som osäker av individen. 

Detta kan i sin tur påverka individens omgivning på olika sätt, och försvåra ledarskapet och 

verksamhetens arbete i stort. 

I en av intervjuerna framgick det att en utmaning med att arbeta inom kommunal 

verksamhet är att det är många olika viljor som intervjupersonen måste hantera, vilket skapar 

en negativ känsla kring kraven. En annan intervjuperson uppgav att en negativ känsla kan 

uppstå när hen känner sig otillräcklig eller känner sig osäker i sitt beslutsfattande. Några av 

intervjupersonerna uppgav att på grund av att de har många och höga krav på sig upplevs bördan 

som negativ just på grund av att kraven är många och att de inte alltid har tillräckliga resurser 

för att klara av dem. Denna känsla beskrevs av en person som: “[...] man har världens jobbigaste 

jobb, man får göra allting fast man begriper ingenting [skrattar]”. Ingen människa vill känna 

sig otillräcklig, men arbeten som ställer för höga krav i förhållande till resurserna att hantera 

dem kan bidra till att individen tvivlar på sig själv och hur den uppfattar sig själv. Detta kan i 

sin tur påverka hur individen agerar både i arbetet och privat. Om individen i sin roll som ledare 

uppfattas som osäker kan detta innebära att tilltron till ledaren minskas. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de också kan uppleva kraven som positiva. Många 

berättade att de gillar att utmanas och utvecklas i arbetet vilket gör att krav i allmänhet kan 

upplevas som positiva. En intervjuperson beskrev att hen tycker om att ständigt utmanas och 

att “ha många bollar i luften” är något som driver hen framåt. Flera andra av intervjupersonerna 

är eniga i detta då de ser kraven som något som sporrar dem och utmanar dem att höja 

standarden i arbetet. Således uppgav samtliga att de under rätt förutsättningar kan finna höga 

krav utvecklande. Karasek och Theorell (1990:35) beskriver att arbeten som ställer höga krav 

men som samtidigt ger individen en hög grad av egenkontroll innebär lärande och personlig 

utveckling för individen. De intervjuade enhetscheferna tycks vara rätt personer för uppdraget 

eftersom de sporras av krav och har en inre drivkraft, men deras arbetssituation är inte optimal 

för att de ska kunna nå sin fulla potential i arbetet. 

 

5.2. Kontroll 

I detta avsnitt kommer temat “Kontroll” att presenteras med två olika aspekter av kontroll, 5.2.1. 

Möjligheter att påverka och anpassa situationen och 5.2.2. Begränsade möjligheter att påverka 

och anpassa situationen. Temat kommer att analyseras utifrån teorin om Krav- och 

kontrollmodellen av Karasek och Theorell (1990).  

 

5.2.1. Möjligheter att påverka och anpassa situationen 

Vi ställde frågor om enhetschefernas möjligheter att påverka sin arbetssituation och anpassa sig 

efter den samt bad dem värdera nivån av egenkontroll i arbetet. Majoriteten av 

intervjupersonerna upplever att de kan styra över sin direkta arbetssituation och merparten 

värderade graden av egenkontroll till 7 (på en skala från 1–10 där 1 är den lägsta nivån och 10 

är den högsta nivån). En intervjuperson värderade graden av egenkontroll till 6 och en annan 

värderade den till 9–10. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de upplever att de kan styra 

över sin direkta arbetssituation men de kan inte kontrollera arbetet i stort alla gånger om 

exempelvis något oförutsett händer. En intervjuperson beskrev det som att: “[...] över min 
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arbetssituation har jag väl ändå relativ kontroll för jag kan ju styra mitt arbete ganska mycket 

själv. Men kontroll över arbetet säger jag däremot är väldigt låg, för man vet knappt vad som 

dyker upp [...].”. Vad kontroll innebär tycks variera för olika individer och de flesta gör också 

skillnad på vad de kan styra över och vad de kan kontrollera. Detta skulle kunna bero på att 

man som individ vill känna att man har kontroll över sitt liv och sin arbetssituation snarare än 

att uppleva den som icke kontrollerbar. Intervjupersonerna har målat en helhetsbild i vilken de 

har mycket liten kontroll, men deras direkta agerande och planerande upplever de trots det att 

de styr över. 

De som ansåg sig ha hög kontroll uppgav att de kan styra över sin arbetstid i högre grad 

än vad de kan styra över vilken plats de utför arbetet på. Det framgick under intervjuerna att 

många har möjlighet att planera hur arbetsdagen ska se ut och samtliga intervjupersoner uppgav 

att de har möjlighet att påverka och ta beslut i sin roll som enhetschef. En arbetssituation som 

karaktäriseras av en hög grad av egenkontroll i kombination med höga krav kategoriseras av 

Karasek och Theorell (1990:35) som aktivt arbete. Merparten av enhetscheferna upplever att 

de har hög egenkontroll i arbetet, något som tyder på att de har ett aktivt arbete, men samtidigt 

kan deras redogörelser tolkas som motstridiga. Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de 

använder sig av prioritering av arbetsuppgifter i arbetet som en strategi för att ta sig igenom 

arbetsbelastningen och få kontroll över situationen. 

 

5.2.2. Begränsade möjligheter att påverka och anpassa situationen 

Samtliga intervjupersoner uppgav att möjligheterna att delegera ansvar och uppgifter till andra 

är begränsade, förutom en intervjuperson som uppgav att hen ibland kan delegera ansvar och 

uppgifter till dem inom sin personalstyrka som vill ha mer ansvar. En orsak till att inte delegera 

ansvar är att enhetscheferna själva vill ha kontroll över situationen, men de beskrev samtidigt 

att möjligheterna till detta ändå är begränsade på grund av att det inte finns någon person att 

delegera till som kan utföra deras arbetsuppgifter. Denna upplevelse kan grunda sig i hur 

enhetscheferna ser på sin roll som chef – de ska klara av uppdraget på egen hand och därför vill 

de ha full kontroll över verksamheten. Endast en person upplever att hen tillsammans med 

personalstyrkan utgör ett team som ska klara uppgifterna gemensamt och sträva mot samma 

mål. De övriga intervjupersonerna såg sig själva som mer avskärmade från gruppen och tycktes 

inte ha tillit till sin personal i sådan mån att de kunde delegera ansvar. Om det skulle misslyckas 

och uppgiften inte skulle bli löst skulle det vara enhetschefens ansvar i slutändan, och denna 

misstro till den grupp som individen ingår i kan skapa otrygghet hos individen. En 

intervjuperson beskriver känslorna kring att delegera på detta sätt: 

 

[...] jag har inte jättestor möjlighet att göra det [...] men jag känner inte att jag kan lägga över vad 

som helst [...]. Och sen skiljer det ju från person till person vilka jag har under mig, vissa vet 

man att släpper jag det här på den personen då kommer det att bli utfört, men vissa gånger så 

känner man att ”det är bättre att jag gör det här själv för att släpper jag det på den här personen 

då blir det inte gjort” [...] då är det bättre att jag gör det själv. Så att tyvärr handlar det väl om att 

jag har för mycket kontrollbehov av att det ska bli utfört. Men det är varierande [...]. 
     

(Intervjuperson 4) 
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Flera intervjupersoner ansåg att möjligheterna att styra över sin arbetssituation är begränsade 

på grund av att kommunen är en politisk organisation och att det är många lagar och beslut 

uppifrån som ska följas. En intervjuperson uppgav att hen har väldigt låg kontroll i sitt arbete 

och värderar därför graden av egenkontroll till 3 av 10 (på en skala från 1–10 där 1 är den lägsta 

och 10 är den högsta nivån). Hen motiverade den låga siffran med: “[...] jag tycker jag har dålig 

kontroll. Jag kommer alltid säga att jag har dålig kontroll [...] och jag menar inte kontroll över 

personalen, jag menar kontroll över situationen.”. En annan intervjuperson värderar graden av 

egenkontroll till 5 av 10 på grund av att hen bland annat upplever att möjligheterna att påverka 

är små, att rollen är spretig och att det inte går att strukturera och planera arbetet. Vidare beskrev 

hen att avsaknaden av en arbetsbeskrivning påverkar hens möjlighet att kontrollera sitt arbete 

då det ofta tillkommer arbetsuppgifter som hen inte kan kontrollera. En annan orsak till den 

upplevda bristen på kontroll grundar sig i att vissa enhetschefer inte har kunskap om allt som 

rör deras ansvarsområde. Flertalet intervjupersoner är däremot eniga om att kontrollen de 

upplever att de har över sitt arbete är situationsbaserad, då oförutsedda och oplanerade saker 

kan inträffa. Tidsbrist och svårigheten att planera långsiktigt bidrar också till upplevelsen av 

låg grad av egenkontroll. Arbeten med låg kontroll och höga krav är som tidigare nämnt 

kategoriserade som högbelastningsarbete (Karasek & Theorell, 1990:31–32). Upplevelser av 

låg kontroll i kombination med höga krav kan skapa känslor av otillräcklighet och utsatthet, 

något som kan få individen att tolka situationen som negativ. 

 

5.3. Stöd 

I detta avsnitt kommer temat “Stöd” med dess olika aspekter att presenteras i underrubrikerna 

5.3.1. Stöd i arbetet och privat och 5.3.2. Social samvaro i arbetet. Detta tema kommer att 

analyseras utifrån teorin om Krav-, kontroll- och stödmodellen av Karasek och Theorell (1990). 

 

5.3.1. Stöd i arbetet och privat 

Vi ställde frågor om det sociala stödet i arbetet samt i privatlivet och bad intervjupersonerna att 

värdera graden av stöd. Samtliga intervjupersoner uppgav att de någon gång upplevt lågt stöd i 

arbetet. Merparten upplever att det sociala stödet i arbetet definitivt skulle kunna bli bättre än 

vad det är idag, både det sociala stödet de ger till sina underordnade samt det stöd de får från 

kollegor och chefer. Intervjupersonerna berättade att de försöker vara ett stöd för sina 

underordnade och ge dem uppskattning så mycket som möjligt. Avsaknaden av socialt stöd på 

arbetsplatsen kan minska tilliten mellan kollegor och överordnade (Karasek & Theorell, 

1990:70). En situation som skulle kunna påverka tilliten negativt beskrevs av en intervjuperson: 

“[...] jag vill egentligen finnas till och hjälpa och vara lite allt i allo, typ kunna fixa. Men det 

finns inte tiden, [...] jag hinner typ inte ens gå på fikarast. Så jag hinner ju knappt träffa dem”. 

Även om merparten av intervjupersonerna uppgav att det sociala stödet kunde förbättras 

så menar merparten att de trots detta någon gång kan hämta stöd hos sina kollegor eller hos sina 

överordnade. Merparten anser att det är viktigt att kunna söka stöd. Social interaktion på 

arbetsplatsen är också enligt Karasek och Theorell (1990) en viktig faktor för en god 

psykosocial miljö. Tidigare forskning (Corin et. al., 2016) visar också att den psykosociala 

arbetsmiljön är viktig för att chefer ska stanna kvar på sina poster. Samtliga intervjupersoner 

uppgav att det inte är några problem för dem att vända sig till sin chef om de behöver stöd eller 

hjälp, men hälften beskrev dock att det inte alltid är lätt att få tag på sin chef och att chefens 
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möjligheter att ge stöd är beroende av vad ärendet gäller. En person beskrev dock att hen inte 

kan finna något stöd i arbetet över huvud taget. Enligt Karasek och Theorell (1990:69) är stöd 

från överordnad den viktigaste faktorn för tillfredsställelse i arbetet och låg psykisk påfrestning. 

Det faktum att vissa enhetschefer inte har möjlighet att få stöd från sin chef kan således tyda på 

en ökad påfrestning i arbetet. Den ensamhet som präglar rollen som enhetschef kan innebära att 

individen har högre behov av stöd än andra anställda för att kompensera för detta. På grund av 

att enhetscheferna i Arjeplogs kommun är ensamma på respektive post kan detta bli än mer 

påtagligt. 

Merparten av intervjupersonerna uppgav att de kan finna stöd privat. En studie av Bernin 

et. al. (2001) visade att socialt stöd i allmänhet är hälsofrämjande och associerat med låga 

fysiologiska effekter av stress, detta gäller stöd både i privatlivet och arbetslivet. En liknande 

studie av Stein och Smith (2015) visade att upplevt socialt stöd kan minska sambandet mellan 

stress och fysiska symptom. Vi bad intervjupersonerna att värdera det sociala stödet som helhet 

med en siffra mellan 1 till 10 (på en skala från 1–10 där 1 är den lägsta nivån och där 10 är den 

högsta nivån) där tre intervjupersoner gav låga siffror (0, 3, 5). Fem av intervjupersonerna 

värderade det sociala stödet som högre (6, 6–7, 7, 8, 10). Två av intervjupersonerna menade att 

det som sker på arbetet ska man inte prata om utanför arbetet och en av de intervjuade kunde 

inte söka något stöd i privatlivet. 

 

5.3.2. Social samvaro i arbetet 

De flesta av intervjupersonerna uppgav att de har hög social samvaro i sitt arbete. Några 

intervjupersoner menade att de har tid och möjlighet att ta fikarast under dagen och umgås med 

sina kollegor och vissa uppgav att de kan umgås när de spontant får besök i sitt arbetsrum eller 

besöker någon annans. Det framgick under intervjuerna att några intervjupersoner önskar att 

den sociala samvaron var bättre. En intervjuperson berättade att detta beror på att hen inte 

befinner sig nära sin personal och att det därför blir svårt att träffa dem. 

Konstruktivt socialt stöd kan främja individens tillvaro på olika sätt: det kan dämpa 

psykisk påfrestning som orsakas av stressorer (Karasek & Theorell, 1990:69), möjliggöra att 

individen kan hantera sin arbetssituation på ett för hälsan och produktiviteten positivt sätt 

(ibid.), det kan skapa en positiv känsla för det egna jaget (Karasek & Theorell, 1990:70) och 

det har associerats med mycket låga nivåer av depression hos både män och kvinnor (Karasek 

& Theorell, 1990:71). Eftersom vissa intervjupersoner inte har tid eller möjlighet att umgås 

med eller få stöd av sina kollegor har de en arbetssituation där den sociala gemenskapen inte 

dämpar arbetsbelastningen.  

 

5.4. Upplevelser av organisationen 

I detta avsnitt kommer temat “Upplevelser av organisationen” med temats olika perspektiv att 

presenteras i underrubrikerna 5.4.1. Organisationen och dess funktion, 5.4.2. Information och 

kommunikation inom organisationen, 5.4.3. Uppfattningar om högre chefer och ledning samt 

5.4.4. Otydlighet inom organisationen. Detta tema kommer att analyseras utifrån teorin om 

Krav- och kontrollmodellen samt Krav-, kontroll- och stödmodellen av Karasek och Theorell 

(1990). 
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5.4.1. Organisationen och dess funktion 

Vissa organisationsproblem framgick under intervjuerna utan att vi ställde direkta frågor om 

organisationen. Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att organisationen är spretig och 

ostrukturerad. Några intervjupersoner berättade att när de tog över verksamheten upplevdes 

både verksamheten och organisationen som otydlig och ostrukturerad. Merparten av 

intervjupersonerna uppgav att omorganisationen med Medborgarservice inte har fungerat som 

det var tänkt. En intervjuperson ansåg att omorganisationen snarare bidragit till att strukturen 

blivit sämre än den var innan. En annan intervjuperson menade att Medborgarservice är ett stöd 

som verkligen behövs men att det inte fungerar och att intervjupersonen fortfarande inte blivit 

avlastad trots att andra avdelningar har fått hjälp. Merparten av intervjupersonerna berättade att 

ett stort problem är att Arjeplogs kommun är liten och har mycket begränsade resurser, och en 

intervjuperson beskrev situationen enligt följande: 

 

“Därför att det är ju en väldigt stor arbetsbelastning, vi är ju en superliten organisation och den 

administrativa delen av jobbet är ju inte mindre hos oss än hos någon annan kommun. Så att det 

är, det är ju tungt för många enhetschefer [...] vi är så attans liten organisation [...] och det är det 

kanske som gör också att det är svårt att vara chef och tänka långsiktigt [...].” 
 

(Intervjuperson 7) 

 

Det framkom under en intervju att viljan att göra något bra finns inom kommunen men att det 

är svårare att genomföra i praktiken. Några intervjupersoner lyfte problematiken med att 

enhetscheferna inom kommunen ofta har fler roller än de har kompetens för. Utöver detta så är 

kraven höga, till skillnad från andra större kommuner där samma arbete utförs av fler personer 

så gör enhetscheferna allt arbete själv inom respektive ansvarsområde. Eftersom kraven upplevs 

som för höga kan det ha en negativ påverkan på individerna i organisationen (Karasek & 

Theorell, 1990:31–32), vilket också kan påverka kvaliteten negativt. 

Den höga arbetsbelastningen leder även till att anställda inom kommunen istället för att 

agera stöd åt varandra i någon mån motarbetar varandra. Några intervjupersoner beskrev att det 

inom kommunen finns en kultur där personer ofta försöker lägga över arbetsuppgifter på andra, 

ett förfarande som även inkluderar chefer. Detta agerande framstår som motsatsen till det som 

Karasek och Theorell (1990:70) definierar som socialt stöd. En intervjuperson upplevde detta 

som svårt att hantera och stå emot, trots att hen har för mycket att göra sedan innan. Det tycks 

inte som att de som arbetar inom kommunen ser organisationen som en helhet där de alla ingår 

och ska samarbeta med varandra, istället ser varje individ till sin egna arbetssituation och 

försöker lösa den på bästa sätt, något som kan få till följd att andras arbetssituationer förvärras. 

Det framgick även under intervjuerna att det finns en kultur där vissa inte vill dela fikarum 

med andra vilket skapar en känsla av splittring i organisationen. Detta kan tyda på att det finns 

brister i den psykosociala arbetsmiljön när det kommer till social interaktion (Karasek & 

Theorell, 1990). Detta är ett tecken på att sammanhållningen inom organisationen på vissa 

områden är låg, något som kan få negativa följder för organisationen. Slutligen upplevde en 

intervjuperson att vissa saker inom kommunen enbart görs med syftet att kommunen ska hålla 

sig inom lagstiftningens gränser och inte för att det finns ett genuint intresse av att 

organisationen ska utvecklas och förbättras.  
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5.4.2. Information och kommunikation inom organisationen 

Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att det finns brister i hur information förmedlas och 

sprids inom organisationen. De berättade att det ofta handlar om att information i olika former 

inte når ut till dem. Hälften av intervjupersonerna upplevde att de inte har fått tillräcklig 

information från början vilket har lett till att de upplever sin roll och sina arbetsuppgifter som 

otydliga och en intervjuperson menade att hens upplärning var snabb och bristfällig. Detta har 

resulterat i att intervjupersonen känner sig osäker på vissa arbetsuppgifter och utmaningar som 

hen stöter på i arbetet. Samma person berättade att detta gjort att hen fick ta reda på mycket 

själv vilket innebar att det blev mer arbete till en början. En annan intervjuperson beskrev att 

hen fick för lite information från början vilket försvårar hens arbete än idag: “får man ingen bra 

introduktion från början så kan det inte gå bra”. Om nyanställda istället fick en ordentlig 

introduktion där de fick ta del av företrädarens kunskaper om verksamheten så skulle 

upplevelsen kunna bli mer positiv och kännas tryggare, något som också skulle kunna leda till 

att den nya enhetschefen snabbare skulle komma in i rollen och bemästra sitt arbete. 

En intervjuperson uppgav att strukturen inom kommunen är bristfällig när det kommer 

till hur information sprids och menade att hen inte fick lära sig vissa program när hen började 

arbeta som enhetschef, ett problem som har kvarstått. Vidare beskrev intervjupersonen att hen 

känner sig utanför många gånger på grund av att hen inte informerats på önskvärt sätt. En effekt 

av brist på information är att upplevelsen av egenkontroll minskar (van der Doef och Maes, 

1999) eftersom fler situationer upplevs som oförutsedda och svårare att hantera. En av 

intervjupersonerna uppgav att hen ofta själv behöver söka information samt att information inte 

alla gånger går att hitta inom kommunen, något som gör att hen får söka den externt. Samma 

intervjuperson uppgav att hen i sin roll som enhetschef ibland inte känner sig trovärdig 

gentemot sin personal på grund av att information når personalen i förväg: 

 

[...] det är väl det också för att många gånger så eftersom det är så sällan så ja men om man då 

ska ge den informationen till personalen, ja, men då har dom redan fått reda på det på annat sätt 

för att det tar så länge och man bara “jaha okej”. Så ibland känns man inte riktigt trovärdig så 

att, ja, men det visste jag inte “jaha men vi har då vetat det så länge”. 
(Intervjuperson 1) 

 

Det framgår ur samtliga intervjuer att det saknas tydliga arbetsbeskrivningar. En intervjuperson 

beskrev att det saknas tydlighet och struktur i form av information om rollen vilket skapar 

otydlighet samt försvårar hens arbete. Samma intervjuperson upplever också att chefen saknar 

inblick i hens roll och arbetsuppgifter. Vidare beskrev intervjupersonen att detta skapar problem 

eftersom hen kan få arbetsuppgifter som inte hör till hens roll, från sin överordnade men även 

från andra inom kommunen. Slutligen berättade en annan intervjuperson att eftersom 

kommunikationen medarbetarna sinsemellan är bristfällig kan det vara svårt att närma sig andra 

och att söka hjälp. Man utgår från att andra inte har tid och därför undviker man kontakt, något 

som kan få till effekt att den sociala interaktionen minskar (Karasek & Theorell, 1990). Detta 

påvisar också den kultur som intervjupersonerna berättat om, att man inom kommunen saknar 

en känsla av samhörighet med varandra. Det upplevs inte som att det finns tid till annat än att 

hantera sin egen arbetsbelastning och därför prioriteras inte beteenden eller handlingar som 

bidrar till sammanhållning. 
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5.4.3. Uppfattningar om högre chefer och ledning 

Samtliga intervjupersoner uppgav sådant som kan kategoriseras som brister hos högre chef eller 

ledning. Något som framgick i samtliga intervjuer var att enhetscheferna upplevde att det inom 

kommunen saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete när det gäller dem. På den direkta frågan 

om vad arbetsgivaren gör för att arbetsmiljön ska vara bra kunde ingen av intervjupersonerna 

beskriva något som tyder på att arbetsmiljön aktivt arbetas med av högre chefer inom 

kommunen. Några intervjupersoner önskade att kommunen ska arbeta aktivt med 

arbetsmiljöfrågor medan vissa inte hade reflekterat över det. De utgick istället från att de skulle 

vara självgående och på eget initiativ ta upp om det var något problem. Två av 

intervjupersonerna har identifierat konkreta brister med sina kontor men har inte kommunicerat 

detta till högre chef. En annan intervjuperson uppgav att hen ofta måste arbeta mer än heltid för 

att klara av sitt arbete och att detta övertidsarbete sker hemifrån efter arbetsdagens slut. Ibland 

arbetar samma person hemifrån utan att stämpla in och detta är något som intervjupersonens 

chef inte vet om. Det sker regelbundet chefs- och arbetsledarträffar men en intervjuperson 

upplever att dessa inte brukar rymma mer än information från ledning eller högre chefer, trots 

att det kanske vore bra om det alltid fanns utrymme för att prata om exempelvis 

arbetsmiljöfrågor. 

I fyra av intervjuerna framgick det att högre chef har bristfällig kunskap om de 

intervjuades arbete, något som bidrar till att stödet upplevs som lägre. Några av de intervjuade 

beskrev att introduktionen var undermålig när de fick arbetet och att den otydligheten 

fortfarande präglar arbetet vad gäller rollen och deras arbetsuppgifter. De flesta av 

intervjupersonerna får ingen uttalad uppskattning från sin chef men upplever trots det att de har 

chefens förtroende i arbetet. Stöd kan innebära en positiv känsla om individen känner att dess 

arbete uppskattas av kollektivet (Karasek & Theorell, 1990:70) men i intervjupersonernas fall 

får de ingen uttalad uppskattning och går då miste om denna positiva känsla. 

Det framgick under intervjuerna att vissa enhetschefer upplever att beslut fattas ovanför 

deras huvuden och i och med detta känner de att deras möjligheter att påverka är begränsade. 

Kombinationen av höga krav och låg grad av egenkontroll kan skapa en arbetssituation som 

orsakar stress hos individen (Karasek & Theorell, 1990:31–32). Beslut som fattas på högre nivå 

kommuniceras på ett bristfälligt sätt enligt vissa enhetschefer och ibland når inte relevant 

information fram. Slutligen ansåg en intervjuperson att ledningen ibland är naiv gällande vilka 

förändringar som är möjliga att genomföra och att det inte utreds noggrant inför genomförandet 

av förändringar i organisationen. Även detta är ett exempel på en organisationskultur som kan 

upplevas som otrygg – information förmedlas inte i tillräckligt stor utsträckning och beslut 

uppfattas som otydliga och svåra att förstå i ett sammanhang. Sammantaget kan denna 

arbetssituation ses som svår för individen att hantera eftersom den kastas in i olika osäkra 

situationer. 

 

5.4.4. Otydlighet inom organisationen 

Otydlighet inom organisationen ses av de flesta intervjupersonerna som ett problem. 

Förändringar genomförs inom organisationen på ett sätt som skapar otydlighet menade vissa 

enhetschefer och en intervjuperson beskrev organisationen som helhet som otydlig. Otydlighet 

gällande rollen och dess arbetsuppgifter uppgav hälften av de intervjuade som ett problem, 

något som de menade beror på att det inte finns tydliga arbetsbeskrivningar. Några beskrev att 
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det är svårt att hitta information inom organisationen för att lösa specifika uppgifter. Otydlighet 

minskar graden av egenkontroll eftersom det är svårt för individen att påverka och anpassa 

situationen (van der Doef och Maes, 1999) när den inte vet vad den ska förhålla sig till. Om det 

hade funnits tydliga arbetsbeskrivningar skulle kanske den otydlighet som organisationen 

präglas av ha kunnat förebyggas, något som hade kunnat underlätta för både enhetscheferna 

och övriga anställda. 

 

5.5. Kvalitet 

I detta avsnitt kommer temat “Kvalitet” och dess två olika perspektiv att presenteras under 

rubriken 5.5.1. Upplevd kvalitet i arbetet. Temat kommer att analyseras utifrån denna rapports 

definition av god kvalitet samt Arjeplogs kommuns kvalitetsmål. 

 

5.5.1. Upplevd kvalitet i arbetet 

Vi bad intervjupersonerna definiera vad de anser är bra kvalitet i arbetet och fyra personer 

lämnade sådana definitioner. En definition var att god kvalitet är när verksamheten möter 

medborgarnas behov och att medborgarna är tillfreds med servicen. En annan definition var att 

god kvalitet är att få genomföra uppgifterna ordentligt, och ytterligare en definition av god 

kvalitet är att man har koll på situationen. Till sist definierade en intervjuperson god kvalitet 

som bestående av respekt, empati och omtanke mellan medarbetare och verksamhetens kunder. 

Enligt denna rapports definition av kvalitet ska alla uppgifter och utmaningar lösas för att 

arbetet ska kunna sägas ha god kvalitet och flertalet av de intervjuade angav att de lyckas lösa 

alla uppgifter och utmaningar de har i arbetet. Några intervjupersoner beskrev hur de arbetar 

för att försöka hålla god kvalitet i arbetet; en intervjuperson menade att det är viktigt att 

verksamheten lever upp till värdegrunden och att personalen är nöjd med det arbete de utför, en 

annan intervjuperson lyfte nätverken och kunskapsutbytet med andra kommuner som viktigt 

för att höja kvalitetsnivån och en tredje beskrev hur hen själv försöker vara klok och lyhörd för 

att upprätthålla kvaliteten i sitt arbete. 

Av intervjuerna framgick på olika sätt hur kvaliteten i arbetet upplevs som låg. Detta 

härleddes av vissa intervjupersoner till tidsbrist, en faktor som hindrar dem från att aktivt arbeta 

med att utveckla och förbättra verksamheten. En intervjuperson beskrev situationen enligt 

följande: 

 

“Ja men det är väl kanske just dom här varierande arbetsuppgifterna [...] man kan mycket men 

man är inte expert på någonting. Många gånger när det ställs på sin spets då är det ju nå 

expertkunskaper man skulle behöva… [...] det är väl mycket avhängt på tid. Många gånger i 

arbetet blir det ju att göra det som behövs, det som krävs. Och ibland när man får lite mera tid ja 

då kan man höja det ett snäpp men det skulle alltid gå att höja ytterligare, komma in på det 

förebyggande arbetet.” 
(Intervjuperson 5) 

 

Andra bidragande faktorer till den upplevda låga kvaliteten ansågs enligt vissa vara 

organisationens storlek, dess begränsade resurser och de ökade krav på de anställda som då 

tillkommer. En intervjuperson menade att när kvalitet och ekonomi ställs mot varandra så får 

kvaliteten stå tillbaka, och en annan ansåg att svårigheten att rekrytera och behålla personal 

sänker kvaliteten i verksamheten. Egna ouppnåeliga krav på standarden är något som framkom 
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av en intervjuperson som en bidragande faktor till upplevelsen av låg kvalitet och en annan 

intervjuperson ansåg att hen borde ha bättre framförhållning och ordning för att kunna höja 

kvaliteten i sitt arbete. 

Det framgick av intervjuerna att enhetscheferna upplever att kvaliteten påverkas negativt 

eftersom de inte har tid att arbeta för en god kvalitet i deras respektive verksamheter. I det 

faktiska arbetet uppnår således kommunen enligt enhetscheferna inte det egna uppsatta 

kvalitetsmålet (Arjeplogs kommun, 2018b). Trots att det finns en god ambition och strävan efter 

bra kvalitet med hjälp av uppsatta mål så upplever inte enhetscheferna en tydlig tillfredsställelse 

i sitt dagliga arbete. Detta på grund av att den rådande situationen inte möjliggör ett arbete där 

utveckling och förbättring får plats.  

 

5.6. Arbete och hälsa 

I detta avsnitt kommer temat “Hälsa” med temats olika aspekter att presenteras i två 

underrubriker: 5.6.1. Stress i arbetet och 5.6.2. Hälsofrämjande aktiviteter utanför arbetet. 

Temat kommer att analyseras utifrån teorin om Krav- och kontrollmodellen av Karasek och 

Theorell (1990), Agervolds (2001) teori om stress samt denna rapports definition av hälsa. 

 

5.6.1. Stress i arbetet 

Samtliga intervjupersoner har upplevt stress i arbetet, om än på olika sätt. Hälften av 

intervjupersonerna har haft fysiska symptom på stress. Dessa intervjupersoner beskrev olika 

symptom så som trötthet, huvudvärk och hjärtklappning. Enligt Agervold (2001:62–63) kan 

fysiska symptom vara en effekt av långvarig psykisk stress. Det faktum att hälften av de 

intervjuade enhetscheferna har uppvisat fysiska symptom kan innebära att arbetssituationen kan 

vara ohälsosam på längre sikt. Detta tyder på att dessa personer har ett högbelastningsarbete 

(Karasek & Theorell, 2001:31–32), något som vanligen orsakar stress. Stress som inte är 

långvarig behöver inte vara negativ, några av de intervjuade nämner positiv stress som något 

bra och som något som de klarar av. Positiva upplevelser av stress innebär att individen värderar 

sina resurser som tillräckliga för att klara av utmaningen eller uppgiften (Agervold, 2001:63). 

Ett fåtal av intervjupersonerna beskrev att de upplever stress i arbetet men att den inte håller i 

sig under längre tid, något som tyder på att deras arbetssituation är balanserad.  

Hälften av de intervjuade beskrev en arbetssituation som präglas av stress. En 

intervjuperson beskrev att när stressiga perioder uppstår så vet hen inte hur dessa ska hanteras: 

“visste man vad man gjorde för fel så skulle man ju inte upprepa det”. Stressen har bidragit till 

att två intervjupersoner upplever sig bli irriterade och frustrerade i arbetet, något som kan 

kategoriseras som psykiska stressymptom (Agervold, 2001:66). Samtliga intervjupersoner som 

uppgav att arbetet präglas av stress har svårt att stänga av arbetet under ledig tid, något som av 

två intervjupersoner beskrevs ha en negativ påverkan på privatlivet.  

 

Man jobbar och så provar man att hinna med privatlivet också så gott man kan. Och det är väl 

det som har fått stå tillbaka många gånger… Tyvärr. [...] För det är ju oftast så när du kommer 

hem på kvällen så är man ju inte superpigg om du har suttit och pratat med folk hela dan och 

folk har varit upprörda och arga och allt möjligt och sånt där, [...] man… Går väl hem och är lite 

frånvarande [skrattar]. Provar jobba lite längre dagar så man hinner undan… Men det är ett 

problem ibland stress [...]. 
(Intervjuperson 7) 
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En annan intervjuperson beskrev att arbetssituationen är ohållbar sett utifrån ett stressperspektiv 

eftersom hen upplever att arbetsbelastningen är alldeles för hög: “nu försöker jag bara överleva 

och inte drunkna typ”. Arbetet går inte att strukturera och planera enligt denna intervjuperson 

och hen kommer på sig själv med att planera arbetet under sin fritid och vaknar även på nätterna, 

“min hjärna är på helspänn”. Om en stressreaktion har utlösts tyder detta på att individen har 

definierat situationen som ett hot (Agervold, 2001:65), något som kan vara skadligt för 

individen om situationen blir långvarig (Agervold, 2001:62–63). Vissa enhetschefer beskriver 

att deras strategi för att klara av arbetet är att ta en dag i sänder och hantera de situationer som 

uppstår i stunden. Trots att detta arbetssätt håller individen flytande så är det inte en hållbar 

arbetssituation på sikt att inte kunna planera ordentligt och inte ha kontroll eftersom det 

påverkar både individens hälsa liksom kvaliteten i arbetet negativt. En intervjuperson berättade: 

“tidigare hade jag ett superbra system då jag hade en to-do varje dag, jag visste precis vad jag 

skulle göra men man fick bara flytta till nästa, flytta till nästa… Nu har jag som tappat den där 

strukturen helt”. Riskerna med högbelastningsarbete är att individen söker nytt arbete eller att 

hälsan påverkas så pass negativt att individen inte kan arbeta. 

 

5.6.2. Hälsofrämjande aktiviteter utanför arbetet 

Nästan samtliga intervjupersoner uppgav att de har ett aktivt liv utanför arbetet, något som tyder 

på att de inte blir så pass utmattade av arbetet att de inte orkar med sin fritid (Karasek & 

Theorell, 1990:35). Två personer ägnar sig åt träning regelbundet och två personer försöker få 

in motion på sin fritid. Övriga personer ägnar sig åt friluftsliv eller olika hobbys på fritiden. 

Några intervjupersoner uppgav att de umgås med sin familj eller sina vänner under sin lediga 

tid. Endast en av intervjupersonerna berättade att hen inte har ett aktivt liv utanför arbetet, 

utöver att umgås med familjen. 

 

5.7. Möjligheter till förbättring 

I detta avsnitt presenteras de förbättringsmöjligheter som framkommit ur intervjuerna med 

enhetscheferna i underrubriken 5.7.1. Enhetschefernas förslag på åtgärder. Dessa 

förbättringsmöjligheter är således helt baserade på intervjupersonernas önskan om vad som kan 

förbättras inom organisationen.  

 

5.7.1. Enhetschefernas förslag på åtgärder 

Majoriteten presenterade förslag på åtgärder som skulle göra deras arbete lättare och/eller höja 

kvaliteten i verksamheten. Något som framgick i de flesta av intervjuerna är att ett 

välfungerande administrativt stöd skulle underlätta enhetschefernas arbete och frigöra tid för 

annat, exempelvis att utveckla och förbättra verksamheten. En person ansåg att det vid varje 

förändring borde tillkomma resurser i form av hjälp för att implementera det nya (exempelvis 

ett nytt system eller en ny rutin) så att inte belastningen på enhetscheferna blir så stor. Något 

annat som skulle underlätta för enhetscheferna vore att oftare ha gemensamma möten för att 

genom dessa kunna kommunicera med och hjälpa varandra. Två personer pekade på att ökad 

tydlighet, både vad gäller organisationen i sig samt den information de tar del av, skulle 

underlätta arbetet. En person nämnde att hen skulle vilja se ett ökat stöd inifrån kommunhuset 

eftersom hen inte har tillräckliga kunskaper för att klara alla arbetsuppgifter. Det framkom även 

under en intervju att olika delar av kommunen skulle kunna samarbeta i högre grad, och att 
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kommunen skulle gynnas av en större öppenhet mellan dem som arbetar i kommunen, 

intervjupersonen beskrev det enligt följande: 

 

Och särskilt då det är en liten kommun, jag kommer ju tillbaka till det här med att samarbete … 

att kanske jag törs säga ”jag är jätteduktig på det här med, jag är duktig på vissa saker”. Men jag 

menar om alla liksom var öppna, ”men du … behöver du... har du funderat över det här”, att 

kanske, att man pratar med varandra, att man utbyter liksom ”vad gör du i ditt jobb?” och, 

“behöver du liksom hjälp med något?”. [...] kunskap alltså, tänk om alla visste vad den och den 

gör, ”den där är jätteduktig på det”, då kanske man kunde ta mer vara på den kunskap som fanns 

[...]. Ja, alltså jag tror vi skulle vinna... Alltså jag tror ju själva kommunen skulle vinna på om vi 

såg mer öppet på varandra och kunde ge av varandra och till varandra av våra kunskaper. Det 

tror jag det är ett sätt att komma en bit fram. 
 

(Intervjuperson 6) 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras utredningens slutsatser och förslag till åtgärder. Utredningen visar att 

enhetscheferna har höga krav i sitt arbete, krav som både kommer inifrån dem själva samt från 

arbetsgivaren. Enhetscheferna upplever sig ha relativt flexibla arbeten när det gäller arbetstid i 

form av viss flextid men i övrigt är deras arbeten styrda i form av plats och tid. De intervjuade 

enhetscheferna upplever sig ha kontroll över sin direkta arbetssituation men kan inte styra eller 

påverka arbetssituationen i stort. Det sociala stödet är lågt enligt vissa och andra upplever sådant 

som tyder på både högt och lågt stöd. Samtliga upplever att kvaliteten i verksamheten kan 

förbättras och de har svårt att hinna med att arbeta för god kvalitet. Organisationen i stort 

upplevs ha vissa brister gällande implementering av förändringar, dess organisationskultur och 

hur information sprids och kommuniceras. Utöver dessa brister upplevs högre chefer och 

ledning ha bristfällig insyn i enhetschefernas arbete samt brista i sitt arbetsmiljöarbete. 

Ledningen upplevs även brista när det gäller att fatta och kommunicera beslut. En ytterligare 

brist inom organisationen är att den upplevs som otydlig, både som helhet och i enhetschefernas 

respektive arbetssituation. Några av de intervjuade har en riskfylld arbetssituation eftersom de 

upplever den som stressande, något som kan få negativa konsekvenser både för deras hälsa och 

möjlighet att fortsätta arbeta. De flesta enhetschefer uppgav att de har en aktiv vardag trots det 

kravfyllda arbetet, något som tyder på att de trots det kravfyllda arbetet har energi för en aktiv 

fritid. Deras egna förslag på åtgärder inkluderar ökat administrativt stöd med möjlighet till 

regelbundna träffar där utrymme ges för att lyfta vissa frågor samt mer stöd när förändringar 

genomförs för att implementeringen ska bli bra och slutligen en större öppenhet mellan 

kommunens medarbetare. 

När kraven i arbetet är höga måste detta balanseras med en hög grad av egenkontroll. Det 

finns ett flertal faktorer som minskar den upplevda egenkontrollen: tidsbrist, otydlighet, brist 

på information, lågt stöd, en stor spridning av arbetsuppgifter och otillräcklig kunskap samt 

kompetens för att utföra alla arbetsuppgifter som rollen kräver. Påfrestningen av hög 

arbetsbelastning på individen kan också dämpas om det sociala stödet är högt. Därför måste det 

finnas en regelbundenhet i den sociala interaktionen under arbetsdagen samt att överordnad har 

insyn i den underordnades roll. Insyn är också en förutsättning för att kunna uppmärksamma 

och ge uppskattning och stöd i det dagliga arbetet. När det sociala stödet saknas påverkas 

individen negativt och arbetsbelastningen upplevs som svårare att hantera. De intervjuade 

enhetscheferna i Arjeplogs kommun som upplever att kraven i arbetet är väldigt höga i 

kombination av låg grad av egenkontroll och lågt socialt stöd löper en risk för att inte klara av 

arbetet och att deras hälsa på sikt kan påverkas negativt. 

En otydlig och slimmad organisation tycks inte skapa gynnsamma förhållanden för de 

intervjuade enhetscheferna. Utöver detta verkar det finnas ett stort glapp mellan de olika 

nivåerna i hierarkin där den högre nivån tycks sakna både insyn och engagemang i 

enhetschefernas arbetssituation. Detta framgår av hur enhetscheferna upplever att beslut på 

högre nivå fattas och kommuniceras samt det faktum att inget systematiskt arbetsmiljöarbete 

sker. Lagen är tvingande när det gäller arbetsgivarens skyldighet att verka för en god 

arbetsmiljö, men inom Arjeplogs kommun framgår inte denna skyldighet i någon konkret 

mening. Enhetscheferna har en uppfattning om att de ska vara nästan helt självgående och 

ansvara för sin arbetssituation själv men det borde vara tydligt för dem att arbetsgivaren har ett 
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stort ansvar. Det faktum att en av enhetscheferna ibland arbetar utan ersättning för att klara sitt 

arbete är något som arbetsgivaren borde ha uppmärksammat för längesedan.  

Det finns en kultur inom organisationen där man strävar efter att göra ett bra arbete men 

förutsättningarna gör inte detta fullt ut möjligt. Istället finns beteenden inom organisationen 

som gör att man stjälper snarare än hjälper varandra. Detta sker genom att man lägger över 

arbetsuppgifter på redan hårt belastade medarbetare samt att man inte ser organisationen som 

en helhet eller samarbetar med varandra för att nå gemensamma mål. 

Arjeplogs kommun kommer fortsatt att vara en liten organisation med begränsade 

resurser och dessa yttre faktorer går kanske inte att lösa. Däremot bör fokus ligga på att lösa de 

problem som är möjliga att lösa inom organisationen. En lösning på dessa problem skulle kunna 

göra stor skillnad för de intervjuade enhetscheferna och mest troligt även andra inom 

kommunen. Då uppdragsgivaren vill ha förslag på åtgärder som inte innebär någon ökad 

kostnad för kommunen lämnas här endast sådana åtgärdsförslag. 

 

Utredningens förslag på åtgärder är: 

• Omorganisationen bör följas upp så att orsaker till varför funktionen Medborgarservice 

inte fungerat uppdagas och åtgärdas. 

• Arjeplogs kommun bör sträva efter att ha en större öppenhet inom organisationen. Det 

ska vara möjligt för samtliga medarbetare att samtala och ta hjälp av varandra. En öppen 

organisation som är präglad av samarbete kan leda till en tryggare samvaro för individen 

där denne inte känner sig som en belastning för någon annan när denne är i behov av 

och söker stöd. 

• Enhetschefernas överordnade bör visa ett större engagemang genom att skapa sig en 

bättre inblick i enhetschefernas roll och arbete. Genom detta kan de bättre agera stöd 

vid behov. 

• Informationsspridningen inom organisationen bör ses över och förbättras. Man måste 

se över hur det fungerar så att information framöver sprids och når fram till de som är i 

behov av den. I en så pass liten organisation som Arjeplogs kommun är borde detta vara 

något som är relativt enkelt att åtgärda och förbättra. 

• Den interna kommunikationen bör förbättras. Detta exempelvis genom att ha fler 

regelbundna möten där över- respektive underordnade medverkar och där tid ges till att 

prata öppet om sådant som är aktuellt samt att eventuella problem (på olika nivåer) kan 

lyftas fram. 

• Det finns brist på arbetsbeskrivningar inom organisationen och genom att ta fram 

tydliga sådana skulle enhetschefernas arbete kunna underlättas då det skulle skapa en 

tydlighet i deras roll som chef. Det skulle även lösa problematiken med att 

arbetsuppgifter hamnar på någons bord där de inte hör hemma. I stort skulle 

arbetsbeskrivningar således tydliggöra och förenkla arbetet. 

• Arjeplogs kommun bör tillvarata de kunskaper som finns internt, exempelvis genom att 

vid rekrytering av ny personal ha en övergångsperiod där den nye anställde får en 

grundlig introduktion med den anställde som ska sluta, så att dessa kunskaper kan föras 

vidare och således underlätta arbetet för den som är nyanställd. 

• Arjeplogs kommun måste börja arbeta tydligare med arbetsmiljöfrågor när det gäller 

enhetscheferna så att detta arbete framgår.
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor  

Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

Har du har haft en annan anställning inom kommunen, vilken? 

Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 

Har du ett flexibelt arbete? (Avseende plats och tid)  

Trivs du på ditt jobb?  

Vad är enligt dig bra med ditt jobb? Vad är mindre bra?  

Hur upplever du det ansvar som du har i egenskap av enhetschef? 

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete? 

 

Krav och egenkontroll 

Hur tolkar du din arbetssituation och de krav du har? 

Hur hanterar du kraven som ställs på dig?  

Kan du värdera nivån på dina krav med en siffra mellan 1–10? Motivera. 

Hur hanterar du arbetsbelastningen (med tanke på hälsa och kvalitet)? 

Hur tar du dig igenom arbetsbelastningen? Vad är din strategi? 

Vilken kontroll upplever du att du själv har över din arbetssituation?  

Kan du värdera hur du upplever graden av egenkontroll i ditt arbete med en siffra mellan 1–10? 

Motivera. 

Har du själv fått arbeta ute i verksamheten någon gång när du varit enhetschef? Hur ofta och 

varför? 

Tycker du att arbetsbördan som du har överensstämmer med det du ska göra? Det som är ditt 

“officiella uppdrag”. 

Hur ser möjligheterna ut att delegera arbetsuppgifter/ansvar till andra? 

 

Stöd och socialt sammanhang 

Vilket stöd kan du få? (I arbetet och privat) 

Vilket stöd kan du ge? (I arbetet) 

Hur ser kontakten (det sociala livet) ut med dina kollegor under dagen? (Både över- och 

underordnad) 

Kan du värdera hur du upplever det sociala stödet med en siffra mellan 1–10? Motivera. 

Har du någon du kan ventilera till eller rådfråga om en svår situation uppstår? 

Kan du prata om svårigheter i ditt yrke med din chef? 

Känner du att du får uppskattning från din chef? 

Visar du dina underordnade uppskattning? På vilket sätt? 

 

Kvalitet i arbete  

Hur skulle du definiera “kvalitet” i arbetet?  

Tycker du att det är kvalitet i ditt arbete?  



 

 

Upplever du att du kan lösa alla utmaningar och uppgifter som du har i ditt arbete? Om inte, 

varför?  

Skulle kvaliteten kunna förbättras? 

 

Hälsa  

Har du känt dig stressad på jobbet någon gång? 

Hur hanterar du stressiga eller svåra situationer? 

Upplever du att jobbet “följer med hem” eller kan du separera arbetstid och ledig tid? 

Behöver du arbeta övertid någon gång? Hur ofta? Varför? 

Har du haft några symptom på stress under den senaste tiden? 

Har du ett aktivt liv utanför arbetet? 

 

Övrigt/Arbetsmiljö/Förbättringar 

Vad skulle kunna förändras för att underlätta ditt arbete? 

Finns det något som du skulle behöva för att kunna göra ett bättre jobb? 

På vilket sätt arbetar din arbetsgivare för att din arbetsmiljö ska vara bra? 

 

  



 

 

8.2 Uppdragsbeskrivning 

 

 

  



 

 

8.3 Organisationsdokument 

 

 



 

 

 

 


