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Sammanfattning 

Sedan 1990- talet har de offentliga organisationerna genomgått flera stora förändringar som 

medfört att enhetschefer inom den kommunala verksamheten fått ökat ansvar och 

befogenheter, vilket gör enhetschefsrollen mer komplext. Rapporter visar på svårigheter att 

rekrytera och behålla chefer, därför är viktigt att undersöka hur enhetschefens arbete ska 

kunna utvecklas till ett mer attraktivt arbete. Ett attraktivt arbete skapas genom att ge 

medarbetarna bra förutsättningar inom arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, samt 

arbetsförhållanden. I chefsyrket ingår tre roller varav en är medarbetarrollen som enligt teorin 

inte är speciellt prioriterad eller synliggjord. Studiens syfte är att identifiera vad som gör 

enhetschefyrket till ett attraktivt arbete samt hur det kan utvecklas. I studien har en kvalitativ 

forskningsmetod används för att uppnå en djupare förståelse kring enhetschefernas 

arbetssituation. Detta har bidragit till att ett hermeneutiska synsätt valts, då vi strävar efter att 

få en ökad förståelse. Studien genomfördes på Falu kommun, där sex enhetschefer inom 

omvårdnadsförvaltningen intervjuades. Resultatet visar att enhetscheferna är tillfredsställda 

med sin arbetssituation och upplever arbetet som attraktivt. Faktorer som varierande, 

handlingsfrihet, problemlösning, sociala kontakter och delar av erkänsla hör till 

attraktivitetsfaktorer i yrket. Enhetscheferna beskriver tre utvecklingsområden för att öka 

attraktiviteten. Det första innefattar ledarskapet i organisationen där brister förekommer inom 

kommunikation och planering. Andra utvecklingsområdet handlar om arbetstakten genom att 

individanpassa arbetsgruppernas storlek samt tid för reflektion och återhämtning. Tredje 

utvecklingsområdet enhetscheferna belyser är bristen på erkänsla från organisationen. Utöver 

enhetschefernas brister har vi identifierat ytterligare ett utvecklingsområde för att öka 

attraktiviteten. Under intervjuerna har det framkommit att det råder stor avsaknad av kollegor 

att ”bolla idéer” med vilket i sin tur medför att arbetet upplevs som ensamt. För att motverka 

ensamheten är chefsgruppshandledning ett alternativ, där reflektion och feedback ingår. 

Forskningen visar att detta även leder till ökad självkänsla, engagemang.       

 

Nyckelord: enhetschef, attraktivt arbete, arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, 

arbetsförhållande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Summary 

Since the 1990s, public organizations underwent several major changes that led to unit 

managers within the municipal activity increased responsibility and authority, making the unit 

manager role more complex. Reports indicate difficulties in recruiting and retaining 

managers. Therefore, it is important to examine how the Head of Unit's, work to develop a 

more attractive job role. An attractive role is created by giving employees good prospects in 

the job content, job satisfaction and working conditions. The manager’s positon includes three 

roles of which the employee role of the theory is not especially priority or made visible. The 

study aims to identify what makes the unit manager’s profession an attractive job, and how it 

can be developed. In the study, a qualitative research method has been used to achieve a 

deeper understanding of the Heads of Unit working situation. This has contributed to a 

hermeneutic approach being chosen, as we strive to get a better understanding of the 

phenomenon. The study was conducted in the municipality of Falun, where six heads of units 

in nursing management were interviewed. The result shows that unit managers are satisfied 

with their work situation and find their work attractive. Factors as diverse as, freedom, 

problem solving, social contacts, and portions of the recognition belong to the attractive 

factors. Heads of Unit describe, three development areas to increase the attractiveness. The 

first relates to the organization as a whole, where weaknesses exist in the communications and 

planning. Other development area is about the pace of work by personalizing the working 

groups as well as time for reflection and recuperation. The third development field the unit 

managers highlight, is the lack of recognition from the organization. Besides the Heads of 

Unit shortcomings, we have identified a development area to increase the attractiveness. Lack 

of colleagues to "bounce ideas" means that work is perceived as lonely. To counteract 

loneliness we can manage group guidance as an alternative, where reflection and feedback is 

included. The theory indicate that this also leads to increased self-esteem, commitment. 

 

Keyword: Head of Unit's, attractive job, job content, job satisfaction, working conditions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Förord  
 

Under tiden januari till juni 2015 har vi varit med om en process som liknar en berg- och 

dalbana. Genom intensivt skrivande och många givande diskussioner har vi pendlat mellan 

hopp och förtvivlan.   

  

Mitten på januari: ”Äntligen ska vi börja skriva men vi kanske inte kan skriva förrän vi vet 

vad det ska handla om... vi måste boka tid med vår handledare”  

Februari: ”Vi kör ner i diket… ska vi verkligen skriva en uppsats? Med hjälp från vår 

handledare hamnar vi på banan igen”  

Mars: ”Det börjar klarna och livet leker”  

April: ”Vi är nog på rätt spår eller? måste kolla med handledaren”  

Början på Maj:” Det kommer nog gå bra, bara vi jobbar på”  

Mitten på Maj: ”Bara tre veckor kvar och slutspurt. Är det här en c-uppsats och hur ligger vi 

till?   

Slutet på Maj: ”Det här kommer bli bra”  

Juni: ”Äntligen klara och vad mycket vi lärt oss av varandra, resan fram är ofta roligare än 

själva målet” 

  

Efter denna hektiska period har vi nått vårt mål men det hade inte gått utan hjälp på vägen. Vi 

vill tacka Falu kommuns HR-chef Inger Klangebo som gjorde det möjligt för oss att 

genomföra studien. Vi vill även tacka enhetscheferna i omvårdnadsförvaltningen som tog sig 

tid att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om yrket. Vi riktar även vårt tack till 

seminariegruppen som har varit till stor hjälp på vägen genom att vi stöttat och ” bollat idéer” 

med varandra samt våra försök till vetenskapliga diskussioner. Ett stort tack till vår 

handledare Alexis Rydell som på ett pedagogiskt sätt visat oss vägen, genom att vara 

tillgänglig och ge snabb respons vid frågor och funderingar samt påmint oss om att det är ett 

självständigt arbete som vi ska kunna stå för.   

  

Slutligen tackar vi våra familjer och inte minst varandra för tålamod och respekt för våra 

olikheter.   

  

 

 

 
Anna Eriksson & Kristina Almgren Angeria 
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1. Inledning 
 

Sedan 1990- talet har de offentliga organisationerna genomgått flera stora förändringar genom 

bland annat, decentraliseringar, nedskärningar och omorganiseringar (Wolmesjö, 2005). 

Decentralisering av ansvar och befogenheter har medfört att enhetschefer fått en större 

betydelse, där rollen har utvidgats och blivit mer komplex. Den platta organisationen har 

bidragit till att ledarskapet betonas, samtidigt som andra arbetsuppgifter kräver 

enhetschefernas engagemang exempelvis budgetarbete, samverkan utåt i organisationen samt 

utforma handlings- och utvecklingsplaner (Thylefors, 2007). Enligt Wolmesjö (2008) kan en 

del av komplexiteten i ledarskapet inom offentlig sektorn, förklaras av att verksamheten är en 

politikerstyrd linjeorganisation. Den hierarkiska strukturen går från politisk nämnd, via 

förvaltningschef, sektionschef och sedan till första linjens chefer. Landsting och kommuner 

har inte bara ansvar för verksamheter utan är även politiska intuitioner och därmed ett område 

för konflikter. Offentlig verksamhet är uppbyggt efter tre system: det ekonomiska, de 

juridiska och det ideologiska, systemen är beroende av varandra (Thylefors, 2007). 

Enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen befinner sig i en sammansatt position, på 

ena sidan står den politiska ledningen och överordnade chefer, och på den andra sidan står 

medarbetare och brukare/kunder. Politiker och överordnade chefer ställer krav på effektivitet 

och måluppfyllelse, och samtidigt ställer medarbetare och brukare/kunder krav på 

medbestämmande (Wolmesjö, 2008). 

 

Härenstam (2014) anser att organisationerna har fått svårare att rekrytera och behålla chefer, 

även Länsstyrelserna (2009) skriver i sin rapport att det sker många chefsbyten. I samma 

rapport belyses det även att enhetscheferna besitter lång yrkeserfarenhet av arbetsledning men 

på nuvarande befattningar har de endast varit under kortare perioder, vilket tyder på att 

organisationerna har svårigheter att behålla kompetensen (Länsstyrelserna, 2009).  Därför är 

det viktigt att undersöka hur enhetschefens arbete ska kunna utvecklas till ett mer attraktivt 

arbete. 

 

Enligt Åteg, Hedlund och Pontén (2004) måste organisationerna sträva efter att skapa 

attraktiva arbeten för att attrahera, engagera och behålla sina medarbetare. Ett attraktivt arbete 

skapas genom att ge medarbetarna bra förutsättningar inom arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, samt arbetsförhållanden (Åteg et al. 2004). Faktorer som ingår i de 

olika dimensionerna och som påverkar de anställda är enligt Sandahl, Falkenström och 

Knorring (2010) exempelvis, bekräftelse, gemenskap, trygghet samt handlingsfrihet. 

Länsstyrelserna beskriver hur viktig enhetschefens uppdrag är samt vilka konsekvenser ett 

arbete som saknar rätt förutsättningar kan ge enligt följande:  

 

Om chefen inte har möjlighet att utöva den dagliga arbetsledningen finns en risk att det bildas 

informella ledare och oönskade strukturer i arbetsgrupperna vilket kan leda till försämrad 

kvalité inom äldreomsorgen.  (Länsstyrelserna, 2009 s.17) 

 

Ett arbete som är attraktivt ökar förutsättningarna till att enhetscheferna kan utföra ett bra 

ledarskap som i sin tur skapar bra förutsättningar för att undersköterskor och vårdbiträdens 

arbeten ska upplevas som ett attraktivt arbete, vilket motverkar att kvalitén i äldreomsorgen 
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försämras. Attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla är strategier inom HR området 

(Granberg, 2011). Genom detta vill vi belysa hur viktigt det är för organisationerna och 

framförallt för HR som arbetar utifrån hela kompetensförsörjningskedjan. I 

kompetensförsörjning ingår planering och åtgärder som avser att tillgodose företagets behov 

av arbetskraft, såväl kvantitativt som kvalitativt (Granberg, 2011). Organisationens HR 

avdelning har därmed i sitt uppdrag att utveckla attraktiva arbeten. En fråga vi ställer oss är, 

vad i enhetschefernas yrke skapar attraktivitet samt hur det kan vidareutvecklas? 

Organisationen som denna studie har fokus på är enhetschefer inom omvårdnadsförvaltningen 

i Falu kommun 

 

1.1 Falu kommun 

Falu kommun har cirka 4300 anställda fördelat på 8 förvaltningar, socialförvaltningen, 

omvårdnadsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsintegrations- 

och kompetensförvaltningen, ledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen som denna 

studie har fokus på är omvårdnadsförvaltningen med cirka 1200 anställda varav ca 40 stycken 

har chefsbefattningar. Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg och är 

kommunens näst största förvaltning med en budget på cirka 510 mkr. Förvaltningen är 

indelad i tre sektioner, ordinärt boende (hemtjänst), vård- och omsorgsboende samt bistånd, 

vård och utveckling. Omvårdnadsförvaltningens arbete bygger på en gemensam värdegrund 

där trygghet är ett centralt begrepp i arbetet tillsammans med den enskilde brukaren. I varje 

led ska omvårdnadsförvaltningens verksamheter kännetecknas av ett bemötande som 

säkerställer respekt, integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet och inflytande 

för den enskilde. (Falu kommun, 2015) 

Enhetschefens främsta uppgift är att leda, planera och utveckla verksamheten. Detta sker 

utifrån beviljade biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och inom givna ekonomiska ramar. I 

enhetschefs uppdrag ingår bland annat ansvar för budget och arbetsmiljö. (Falu kommun, 

2015)   

Sedan några år tillbaka har omvårdnadsförvaltningens gått från att varit centraliserad till att 

bli en decentraliserad förvaltning. Decentraliseringen innebar att alla enhetschefernas kontor 

flyttades från stadshuset ut till verksamheten. Resultatet av detta blir att enhetscheferna 

kommer närmare sin verksamhet. (Falu kommun, 2015) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att identifiera vad som gör arbetet som enhetschef till ett 

attraktivt arbete samt hur attraktiviteten kan utvecklas. Studiens centrala frågeställningar är 

följande: 

 

 Hur upplever enhetscheferna sin arbetssituation utifrån sin roll som medarbetare? 

 Vad i enhetschefernas arbetssituation skapar attraktivitet?  

 Vilka utvecklingsmöjligheter ser enhetscheferna för att vidareutveckla 

attraktiviteten i arbetet? 

1.3 Avgränsning  

 

Begreppet attraktivt arbete och forskningen inom området uppfattar vi begränsad till att 

omfatta hälsosamma och välfungerande arbetsplatser för att hindra ohälsa. Utvecklingen inom 

området attraktivt arbete kan vi se gå mot två riktningar.  

 

 Det ena går mot organisationens varumärke det vill säga employer branding som i 

huvudsak handlar om att attrahera, rekrytera och behålla personal.  

 

 Den andra riktning pekar mot det Kira (2003) kallar ”det hållbara arbetet” och liknar 

den forskning vi har valt att använda som grundmodell, nämligen Attraktivt arbete- 

från anställdas uttalanden till skapandet av en modell, en avhandling av Åteg et al. 

(2004) som har utgångspunkt i arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, samt 

arbetsförhållanden.  

 

Det unika i Åteg et al. (2004) modell är att de har kartlagt vilka faktorer som är avgörande för 

att ett arbete ska upplevas attraktivt. Faktorerna har de sedan använt i skapandet av en modell 

som ser till de anställda ur ett helhetsperspektiv. Då målet för denna studie är att skapa en 

djupare förståelse av attraktivt arbete, väljer vi att genomgående använda oss av Åteg et al. 

(2004) faktorer som ingår i arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt arbetsförhållanden för 

att presentera studien. En annan anledning till att vi väljer att använda oss av dessa faktorer, är 

att det skapar en bra struktur i arbetet, både för oss själva och för läsaren.    

 

Att ha en chefsposition innebär enligt Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten, (2007) att ha 

tre olika roller i sitt arbete, arbetsgivarrollen, medarbetarrollen samt ledarrollen.  Denna studie 

har fokus på enhetschefernas medarbetarskapsroll. Detta eftersom studiens syfte handlar om 

att identifiera attraktiviteten samt hur den kan utvecklas i enhetschefernas arbetssituation. 

Medarbetarskapsrollen menar Tengblad et al. (2007) är den roll som är minst diskuterad i en 

chefs arbetssituation.    
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar den forskning och teorier som vi finner viktiga för att uppnå 

studiens syfte. Första avsnittet handlar om forskning kring attraktivt arbete, som belyser 

forskningen om attraktivt arbete och vad det innebär. Andra avsnittet presenteras forskning 

kring enhetschefernas arbetssituation som handlar om hur arbetssituationen upplevs av 

enhetscheferna. Efterföljande avsnitten illustrerar olika modeller som kommer att användas i 

studien, krav-kontroll-stödmodellen, erfarenhetsbaserad lärande, kommunikation och 

feedback samt chefsgrupphandledning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i form av 

egen modell av attraktivt arbete som baseras på Åteg et al. 2004.  

 

2.1 Forskning om attraktivt arbete 
 

Enligt Svenska Akademins ordbok beskrivs ordet attraktiv som tilldragande (Svenska 

Akademin, 2015) och begreppet attraktivt arbete är ofta kopplad till attraktiv arbetsplats och 

ger indikationer på att arbetsgivaren strävar efter att de anställda ska uppleva arbetsplatsen 

som attraktiv, hälsosam och välfungerande (Åteg et al., 2004; Angelöw, 2002). Huvudsyftet 

menar Åteg et al. (2004) är att locka till sig ny arbetskraft och framstå som attraktiv 

arbetsgivare. En modell är framtagen av Åteg et al. (2004) för att öka organisationens 

förutsättningar till att attrahera, behålla samt engagera medarbetarna.  

 

Ett bra arbete skapas genom att se till de anställdas helhetsintryck av arbetsmiljön. Vidare 

beskriver Höög (1985) som i sin forskning funnit att ett bra arbete kan mätas genom fem 

faktorer. Fysisk miljö på arbetsplatsen till exempel belysning, ljud och ventilation. 

Anställningsvillkor i egenskap av lön, arbetstider, trygghet i anställningen. Sociala relationer i 

form av sammanhållning på individ-, grupp- och kollektivnivå. Arbetets art i egenskap av 

kvalifikation, variation, stimulans. Inflytande att kunna vara med och påverka arbetsuppgifter, 

arbetsorganisationen samt företagsbeslut i stort, även socioteknisk och politisk delaktighet hör 

till inflytande. (Höög, 1985) 

 

För att ett arbete ska vara attraktivt har Vroom (1995) påvisat att det på arbetsplatsen ska 

finnas karriärmöjligheter, medbestämmande, social interaktion, varierande arbetsuppgifter, 

hög lön samt en hög grad av kontroll av arbetsuppgifternas utformning samt ett bra 

arbetstempo. Vroom (1995) anser att forskningen bortser från individers skillnader angående 

motiv, värderingar och förmågor. För att kunna besvara frågan om vad som egentligen skapar 

arbetstillfredsställelse måste vi enligt Vroom (1995)  förstå att alla människor är unika 

individer med egna önskningar och motviljor, därför är enkla generaliseringar om varför 

människor vill arbeta meningslösa (Vroom, 1995). 

   

År 1985 lanserade IF Metall (dåvarande Svenska metallindustriförbundet) i samarbete med 

svensk arbetsmiljöforskning, fackförbund och arbetsgivare forskningen ”det goda arbetet” 

som sammanfattades i nio punkter exempelvis, trygghet i anställningen samt 
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medbestämmande (Abrahamsson & Johansson, 2008). Syftet med forskningen var att 

kartlägga hur det goda arbetet ska vara utformat utifrån värderingar och visioner.   

 

Enligt Kira (2003) beskrivs ”det goda arbetet” genom instrumentella belöningar, sociala 

relationer och inre värderingar. Kira (2003) anser även att arbetet ska vara, förståeligt, 

hanterbart samt meningsfullt utifrån medarbetarnas individuella behov och värderingar, vilket 

ger ökade förutsättningar till personlig utveckling och hälsa. Det goda arbetet håller på att 

skifta till ”det hållbara arbetet” som enligt Kira (2003) handlar om att människor som arbetar 

använder sig av olika förmågor i sitt arbete såsom fysiska, kognitiva, sociala och emotionella 

resurser. Enligt Kira, Eijnatten och Balkin (2010) bör medarbetarna ges möjlighet att utveckla 

sina förmågor, vilket i sin tur leder till en hållbar arbetsförmåga. Ett hållbart arbete skapas 

genom att ta tillvara på individernas förmågor samt de kompetenser som är befintliga i 

organisationen och detta benämns enligt Kira et al. (2010) som det regenerativa arbetet. I 

avhandlingen ”Det riskabla engagemanget” visar Palm (2008) på risker med ett starkt 

engagemang och konsekvenser av det regenerativa arbetet och utvecklingen av den mänskliga 

resursen i arbetslivet. Riskerna tenderar att leda till ett ohållbart arbetsliv med konsekvenser 

av t.ex. ohälsa. Palm (2008) redogör för hur vår tids platsannonser visar vart utvecklingen är 

på väg. ”Du har en stark inre drivkraft att få saker att hända eller du ska ha ett starkt 

brinnande intresse för att vilja arbeta för att alla medarbetare ska nå sin fulla potential”(s. 

19). Detta är utmärkande exempel som kan vara det riskabla engagemanget i det nya 

arbetslivet (Palm, 2008). 

 

Åteg (2006) menar att attraktivt arbete är en konstruktion och inte något som existerar i 

absolut mening. Individer kan tycka att flera arbeten är attraktiva och vad som är attraktivt 

kan variera med tiden och individer. Vid bedömning av arbetets attraktivitet relateras det till 

idén om attraktivt arbete, eftersom begreppet inte är lika ”laddat” som arbetsmiljö. 

Förmodligen är arbeten med god arbetsmiljö attraktivare än det med sämre arbetsmiljö av den 

orsaken att attraktiviteten utgår från individens värdering av arbetet (Åteg, 2006).  

2.1.1 Arbetsinnehåll 

 

Attraktivt arbetsinnehåll menar Åteg et al. (2004) kan symboliseras genom följande uttryck, 

resan fram är ofta roligare än själva målet. Arbetsinnehåll handlar om vad och hur den 

anställde gör under utförandet av arbetsuppgifterna. Arbetsinnehållet består av sju faktorer, 

arbetstakt som beskriver tempot i arbetet och ska innehålla både intensitet, lugna perioder och 

pauser. Fysisk aktivitet innefattar att det i någon form sker kroppslig aktivitet i arbetet. 

Handlingsfrihet avser möjligheten att påverka sitt och andras arbeten. Praktiskt arbete består 

av att arbetsuppgifterna har praktiska moment. Tankearbete avser att det i arbetet ingår någon 

form av kognitiv aktivitet. Förtrogenhet betyder att medarbetaren vet vilka förväntning som 

ställs på yrkesrollen samt vad som ska utföras under dagen. Variation är precis som det låter 

att arbetsuppgiften innehåller variation. (Åteg et al., 2004). 

 

Gardell (1976) har fastställt att bristande arbetsvillkor som t.ex. medbestämmande påverkar 

arbetsglädjen. Gardells (1976) slutsatser innebär att människor behöver inflytande över sin 
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arbetssituation samt mer omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter för att känna 

arbetsglädje. Vidare anser ovannämnda författare att låg arbetsglädje är ett tillbakahållande av 

mänskliga resurser samt att det skapar ett lågt intresse för delaktigheten i arbetslivet. Vidare 

menar Gardell (1976) att ett ökat självbestämmande kan resultera i ett ökat intresse för 

arbetet. 

 

Hackman och Oldham (1980) har formulerat fem kriterier för arbetskrav som skall vara 

uppfyllda för att tillgodose arbetstagarens tillfredställelse i arbetsinnehållet. Variation, det vill 

säga att arbetstagaren ges möjlighet att använda olika förmågor, färdigheter och kunskaper i 

sitt arbete. Uppgiftsidentitet innebär i vilken grad arbetet kan utföras som hel och avslutande 

uppgift eller om det är en liten del av en större arbetsuppgift. Uppgiftbetydelse går ut på att 

arbetstagaren upplever en större mening med det arbete som utgörs. Autonomi eller 

självständighet handlar om att ha kontroll över och ansvar för den egna arbetssituationen. 

Feedback har att göra med i vilken grad arbetstagaren får information om sitt arbetsresultat 

(Hackman och Oldham, 1980).  

 

Faktorer i arbetsinnehållet såsom variation, självständighet och feedback kan vara viktigt för 

vissa personer som värdesätter dessa faktorer i sin egen prestation. Det kan även innebära 

motsatsen för andra individer som kan känna sig hotade av arbetsuppgifter som kräver mycket 

variation och självständighet. Det finns de som vill ha ett enkelt och tydligt arbete, vilket gör 

att man bör ta hänsyn till individuella skillnader i arbetsinnehållet (Kaufmann & Kaufmann, 

2013). 

2.1.2 Arbetstillfredsställelse 
 

Arbetstillfredsställelse handlar om känslor och upplevelser av att utföra arbete och kan enklast 

beskrivas som ett mått över hur nöjd en anställd är med arbetet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, 

Sverke & Torbiörn, 2012; Åteg et al., 2004). En vidare förklaring av arbetstillfredsställelse är 

att det handlar om skillnaden mellan den belöning individen förväntar sig av ett arbete och 

den faktiska belöningen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Människor konstruerar i viss mån 

sin arbetstillfredsställelse menar Theandersson (2000). Upplevelsen av arbetstillfredsställelsen 

är individuella och Vroom (1995) menar att två personer med liknande arbete kan ha helt 

olika upplevelser, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Den ena kanske upplever arbetet som 

stimulerande medan den andra tycker att samma arbete är tråkigt, vilket kan bero på olika 

jämförelseobjekt vid bedömning av arbetstillfredsställelse (Vroom, 1985). 

För att uppnå tillfredställelse i sitt arbete anser Sandahl et al. (2010) och Åteg et al. (2004) att 

det finns faktorer som är avgörande för hur den anställde upplever välbefinnande. 

Eftertraktad, vilket innebär medarbetarens upplevelse av att ha ett viktigt arbete samt att 

kompetensen är efterfrågad och känslan av att vara behövd. Erkänsla delas in i inre och yttre, 

där inre erkänsla är individuell med grund i den egna uppfattningen om hur arbetet ska 

genomföras samt vilka resultat som förväntas uppnås. Yttre erkänsla handlar däremot om 

uppskattning från andra för det arbete som utförs genom exempelvis, ledning, arbetskamrater 

eller kunder. Status beskriver stoltheten över arbetet och kan komma från den egna 

prestationen. Stimulans handlar om hur den anställda känner tillfredställelse i sitt arbete 
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genom att det är utmanade, utvecklande och intressant. Den sista faktorn beskriver resultat 

och innehåller direkta och synliga resultat, känsla av sammanhang, olikheter i uppdraget och 

konkret med vilket menas att arbetet ska leda till någon form av bestämt resultat (Sandahl et 

al., 2010; Åteg et al., 2004) 

2.1.3 Arbetsförhållanden   
 

Arbetsförhållanden handlar om förutsättningarna till att utföra arbetsuppgifterna och 

innehåller faktorer som är gemensamma för alla anställda på ett företag, och är inte beroende 

av de typiska arbetsuppgifterna eller av vad den anställda upplever att den får ut av att utföra 

arbetet (Åteg at al., 2004). Vroom (1995) menar att människor i huvudsak arbetar av tre 

orsaker, den första är den ekonomiska orsaken, den andra orsaken är att människan av naturen 

vill arbeta, den tredje orsaken är människans sociala behov. Vidare menar Vroom (1995) att 

människan vill få användning av sina förmågor, utveckla sina färdigheter samt uppnå en 

acceptans i samhället. Det är även viktigt att kunna bidra med något som är värdefullt eller 

meningsskapande för samhället t.ex. genom att hjälpa andra människor. 

Åteg et al. (2004) har identifierat tio faktorer som rör arbetsförhållanden. Adekvat utrustning 

som avser att organisationen tillhandahåller lämplig utrusning i form av exempelvis verktyg 

och kringutrustning. Arbetstid handlar om tiden, den anställde är på arbetet. Fysisk 

arbetsmiljö beskriver miljön kring arbetstagarens arbetsplats, exempelvis lokaler, luft och 

ljudnivå. Ledarskap omfattar hur förtroendet och kommunikationen fungerar mellan ledning 

och anställd. Lojalitet innefattar att känna lojalitet med organisationen och arbetskamrater. 

Lokalisering avser arbetsplatsens geografiska placering, exempelvis närheten till arbetet. Lön 

är den överenskomna monetära enhet för utfört arbete. Organisationen åsyftar till hur 

företaget fungerar som helhet. Relationer inrymmer de social samspelet samt hur väl det 

fungerar genom exempelvis stöd och öppenhet i företaget. Socialkontakt avser om det 

förekommer mänsklig kontakt under utförandet av arbetet (Åteg et al., 2004). 

 

2.2 Forskning om enhetschefernas arbetssituation 

Att vara chef är en känslomässig utmaning, chefskapet handlar om tre känslomässiga 

dilemman, beroende, synlighet och ensamhet (Sandahl et al. 2010). Beroendet handlar om att 

det finns ett beroende mellan chef och medarbetare. Där chefen är beroende av att 

medarbetarna utför uppgifterna de är ålagda att göra, för att du som chef ska kunna visa upp 

och stå till svars för de resultat som blir. Synlighet innebär att en chef har en utsatt position, 

eftersom chefen alltid är synlig och får utstå hård granskning av både kund, medarbetare, 

kollegor samt organisationen. Det tredje dilemmat handlar om ensamheten i rollen, då 

cheferna oftast är ensamma med sina tankar och funderingar kring sin verksamhet eller sitt 

ledarskap (Sandahl et al., 2010).  

Generellt visar forskningen att enhetscheferna i Sverige är engagerade och intresserade i sitt 

arbete (Hjalmarson, Norman & Tydegaård, 2004). Rapporten från Arbetsmiljöverket (2006) 

visar att mer än hälften av enhetscheferna är nöjd med sin arbetssituation. Forskningsresultatet 

redogör samtidigt att denna yrkesgrupp har en hög arbetsbelastning, ett exempel framgår i 
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Arbetsmiljöverkets (2006) rapport där mer än hälften av de tillfrågade enhetscheferna uppger 

att de inte alls eller i liten utsträckning hinner med sina arbetsuppgifter. Falu kommun är en av 

74 kommuner som ingår i Arbetsmiljöverkets rapport Riskfyllda psykosociala 

arbetsförhållanden för omsorgschefer (2006).   

Överlag är de flesta enhetschefer överens om att de har tuffa ekonomiska krav och mål att 

uppfylla samt förhålla sig till (se t.ex. Arbetsmiljöverket, 2006; Hjalmarson et al., 2004; 

Österlind, 2013). Vidare skriver Hjalmarson et al. (2004) att enhetscheferna sitter i ”kläm” 

med krav och förväntningar på sig från både ledning, medarbetare och kunder, vilket enligt 

Österlind (2013) kan leda till att enhetscheferna ibland måste fatta svåra och komplicerade 

beslut som påverkar medarbetare eller kunder.  

2.2.1 Enhetschefernas arbetsinnehåll 
 

Hjalmarson et al. (2004) framhåller att enhetscheferna upplever det positivt att få använda 

sina kunskaper och erfarenheter till att lösa de problem som uppkommer i det dagliga arbetet. 

I samma rapport framgår det även att enhetscheferna anser att variationen, flexibiliteten samt 

utmaningen i arbetet är faktorer som upplevs positivt (Hjalmarson et al., 2004).   

Flertalet forskare hävdar att enhetscheferna har en nästintill konstant hög arbetsbelastning 

med få lugna perioder i det dagliga arbetet (se t.ex. Arbetsmiljöverket, 2006; Hjalmarson et 

al., 2004; Österlind, 2013). Enligt Arbetsmiljöverket (2006) anser mer än hälften av 

enhetscheferna att de inte eller i liten utsträckning hinner med sina arbetsuppgifter under 

arbetsdagen. En av anledningarna till att den höga arbetsbelastningen har eskalerat är att 

stödresurserna har minskat vilket gjort att enhetschefernas administrativa arbetsuppgifter har 

ökat (Forsberg Kankkunen, Björk, Ylander och Härenstam, 2014). Detta kan enligt samma 

författare bland annat leda till försämrad kommunikation inom organisationen, Österlind 

(2013) menar även att tidsbristen leder till att det blir svårare att sätta gränser och skapa 

arbetsro. Waldenström, Björk och Corin (2014) skriver att ungefär var fjärde enhetschef 

känner att de inte kan ta en paus från arbetet utan att behöva arbeta igen det senare under 

dagen. Vidare skriver Waldenström et al. (2014) att en strategi enhetscheferna använder är att 

starta dagen tidigare alternativt ta med arbete hem eller så planeras endast det nödvändigaste 

in för att sedan lösa problemen och uppgifterna allteftersom de dyker upp. Länsstyrelserna 

(2009) menar att en av anledningarna till den höga arbetsbelastningen beror på att flertalet av 

enhetscheferna har oroväckande många medarbetare att vara chef över.  

 

Länsstyrelserna (2009) har kommit fram till att majoriteten anser att chefsuppdraget är tydligt. 

Österlind (2013) hävdar däremot att många anser att chefsrollen känns otydlig, vilket kan leda 

till att upplevelserna av att kraven och förväntningarna överstiger enhetschefens förmåga att 

fullfölja sina antaganden. Enhetschefer med en kortare yrkeserfarenhet upplever sig ha ett 

större behov av stöd från ledning och kollegor för att uppleva arbetsuppgifterna som tydligare 

i jämförelse med dem som har en längre yrkeserfarenhet (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 

2014). Överlag anser ändå enhetscheferna att de är förtrogna med sitt arbete, eftersom de har 

en övergripande bild om vad som förväntas av dem samt vad som kommer att ske under 

arbetsdagen (Waldenström et al., 2014).  
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Waldenström et al. (2014) konstaterar att enhetscheferna trots otydliga mål, anser att de har 

stora möjligheter att organisera och styra över sitt eget och andras arbete, vilket även upplevs 

som positivt i arbetet. Enhetschefer med kortare erfarenhet efterfrågar mer stöd och kontroll i 

form av ramar och riktlinjer menar Österlind (2013). Detta eftersom flera upplever att för 

mycket handlingsfrihet skapar oklarheter och stress. I jämförelse med de enhetschefer med 

längre erfarenhet som tycker att för mycket ramar och riktlinjer istället minskar utrymmet för 

handlingsfriheten (Österlind 2013).  

 

Att ha ett konstant högt arbetstempo med många varierande och ibland lite otydliga uppgifter 

är inte specifikt för enhetschefsyrket utan detta är enligt Yukl (2012) ”vardag” för alla 

personer med chefsbefattningar.   

2.2.2  Enhetschefernas arbetstillfredsställelse 
 

En förutsättning för att vi ska uppleva tillfredställelse och vilja arbeta är att arbetet är 

meningsfullt för den som ska utföra det (Sandahl, Falkenström & Knorring, 2010 s 65). 

Enhetscheferna upplever att deras kompetens är viktig och efterfrågad samt att de i arbetet får 

använda sig av sina kunskaper och erfarenheter för att vara med och utveckla och förändra 

verksamheten (Waldenström et al., 2014). Österlind (2013) betonar att enhetscheferna anser 

sig ha ett stimulerande arbete med utvecklande och utmanande arbetsuppgifter. Hjalmarson et 

al. (2004) menar att enhetscheferna ser sitt arbete som meningsfullt, genom bland annat 

många goda möten med medarbetare, kunder, anhöriga samt kollegor. Dessa möten innehåller 

ofta feedback och återkoppling på deras arbete.  

2.2.3  Enhetschefernas arbetsförhållanden 

I arbetet som enhetschef innehåller många arbetsuppgifter socialkontakt, vilket oftast upplevs 

som positivt. När det gäller relationer anser enhetscheferna överlag att de har ett stort stöd 

från kollegor och närmaste chef men samtidigt saknar flertalet ett bra stöd från ledningen och 

medarbetarna (se t.ex. Arbetsmiljöverket, 2006; Dellve et al., 2014; Österlind, 2013).  

Undersökningar som handlar om organisationen och ledarskapet visar att de flesta 

enhetschefer enligt Arbetsmiljöverket (2006) får ett stort stöd från deras närmaste chef. I 

samma rapport framgår det samtidigt att ungefär hälften av enhetscheferna känner att deras 

närmsta chef inte alls eller i liten utsträckning uppmärksammar om deras arbetsbelastning blir 

för stor (Arbetsmiljöverket, 2006). Att som enhetschef inte blir tagen på allvar samt att 

känslan av att ingen uppåt i organisationen lyssnar, är en vanlig upplevelse hävdar 

Hjalmarson (2004).  Dellve et al. (2014) lyfter fram att flertalet enhetschefer önskar få ett 

bättre organisatoriskt stöd i form av avlastning och extra hjälp när arbetsbelastningen är som 

störst. Förutom avlastning efterlyser många enhetschefer enligt Hjalmarson (2004) att 

ledningen bör bli bättre på att kommunicera ut övergripande visioner, mål och strategier. 

Detta för att underlätta arbetet med att utveckla och förändra verksamheterna. En 

utvecklingsmöjlighet som Österlind (2013) diskuterar handlar om att organisationerna bör 

skapa någon form av organisationsövergripande forum, där mål, visioner, strategier och beslut 

kan diskuteras och exemplifieras. 
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2.3 Krav-Kontroll-Stödmodellen 
 

Krav-Kontroll-Stödmodellen är en psykosocial arbetsmiljömodell som utvecklats av Karasek 

och Theorell (1990). Krav handlar om de psykologiska kraven och är både kvalitativa och 

kvantitativa. Kontroll definierar det beslutsutrymme som påvisar vilka möjligheter den 

anställde har att fatta egna beslut kring sitt eget arbete. Beslutsutrymmet är indelat i två 

grundkomponenter. Det ena är påverkansmöjligheter, som innefattar den anställdes 

möjligheter att påverka vad som ska göras och hur det ska göras.  Det andra är 

kunskapskontroll, som innefattar hur den anställdes kunskap används och utvecklas.  I 

kontroll ingår även en mer övergripande aspekt som kallas kontroll över arbetet, vilket 

exempelvis handlar om inflytande över långtidsplaneringar och övergripande mål för 

organisationen. (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd definieras som goda relationer både 

mellan anställda och mellan anställda och chefer. Det sociala stödet är uppdelat i emotionellt 

och instrumentellt stöd. I det emotionella stödet ingår den känslomässiga och personliga delen 

av stöd och i det instrumentella stödet ingår det till exempel hur de anställda hjälper och 

avlastar varandra (Karasek & Theorell, 1990). Idén med krav- kontroll-stöd modellen 

beskriver att höga krav kombinerat med litet besluts/ handlingsutrymme och en låg grad av 

socialt stöd innebär en ökad risk för ohälsa eller/och lågt välbefinnande hos den anställda. 

Kombinationen höga krav, stort besluts/ handlingsutrymme samt stort socialt stöd antas 

däremot vara utvecklande för den anställda (Karasek & Theorell, 1990). Enligt Thylefors 

(2011) ger krav-kontroll-stödmodellen inte ett entydigt stöd men den fångar de viktiga 

faktorerna i individers arbetssituation. Grundläggande mänskliga behov är vad det handlar om 

såsom behov att påverka och förutsäga skeenden, stödjande sociala relationer och 

självförverkligande (Thylefors, 2011). 

 

2.4  Erfarenhetsbaserat lärande  
 

Kolb skriver i Experiential Learning (1984) att syftet med erfarenhetslärande är att skapa ett 

holistiskt perspektiv på lärande. Modellen är inspirerad av teorier från Dewey, Lewin och 

Piaget. Modellen innebär att en individ upplever något, tar in erfarenheten, reflekterar och 

abstraherar upplevelsen genom att knyta den till teori och använder abstraktionen för att på 

nya sätt agera eller lösa problem. Denna nya handling ger enligt Kolb (1984) upphov till en ny 

upplevelse som individen griper tag i, reflekterar över och så vidare i en ständigt pågående 

cirkelrörelse.  Kolbs modell bygger på en sluten cirkel vilket Granberg (2009) är kritisk till 

när det handlar om erfarenhetsbaserat lärande. Ovannämnda menar att lärandet bygger på ett 

kretslopp såsom formen av oupphörliga loopar och vi reser hela tiden på livets och lärandets 

väg. Vidare menar författaren att de pedagogiska slutsatserna av Kolbs resonemang blir att 

lärande utgår från och bygger på tidigare erfarenheter som individen har. Det är en form av 

inre skapande och att kunskaperna bör utvecklas i den miljö de ska användas samt att lärande 

bör vara uppgiftsorienterat eller handlingsinriktat (Granberg, 2009). 

2.5 Kommunikation och feedback  
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Kommunikation betyder enligt Nilsson och Waldemarson (2007) att något ska bli gemensamt 

det vill säga synliggöra exempelvis tankar eller avsikter. Kommunikation kan ske genom flera 

kanaler exempelvis direkta samtal eller e-post. I all form av kommunikation finns det minst, 

ett budskap en sändare och mottagare. Feedback handlar om en återkoppling på hur 

kommunikationen har tolkats av mottagaren kring sändarens budskap (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Feedback menar McClelland (1967) kan delas in i två olika kategorier, 

känslomässig feedback samt uppgiftsorienterad feedback. Den känslomässiga feedbacken 

handlar om bekräftelse och beröm, i jämförelse med den uppgiftsorienterade som innebär att 

feedbacken är direkt kopplat till arbetsuppgiften. Individer med stort behov av gemenskap och 

tillhörighet, motiveras enligt McClelland (1967) av den känslomässiga feedbacken, vilket i sin 

tur inte motiverar individer med prestationsbehov. Hackman och Oldham (1980) belyser 

vikten av att medarbetaren får feedback från sin chef, genom att kontinuerligt få återkoppling 

på sin arbetsinsats då detta är en grundsten i individens lärande och utveckling. Bra feedback 

kan leda till att individerna får en större förståelse för varandra och deras relation kan 

vidareutvecklas till en djupare relation. Dålig feedback kan i värsta fall ge upphov till en 

destruktiv relation (Nilsson & Waldemarson, 2007).      

 

2.6 Chefsgrupphandledning 

 
Många chefer känner stor ensamhet i sin arbetssituation. Kraven är ofta övermäktiga och 

arbetsbelastningen tvingar in många chefer i olika former av dilemman som kan kännas 

olöslig. Frågan är vem man kan prata med? ( Sandahl och Edenius, 2005 s160)   

 

Som framgår av citatet innebär chefsrollen att arbeta med dilemman kring exempelvis 

ensamhet och synlighet, genom att alltid granskas i rampljuset på scenen och oftast ganska 

ensam (Yukl, 2012). Ensamheten är ett dilemma som hör till chefskapet menar Sandahl 

(2010) eftersom chefen oftast inte har någon att dela sina tankar och idéer med när det är dags 

för beslutsfattning. Synligheten kan kopplas till Goffman (2004) som beskriver framträdande 

som ”All den aktivitet som en individ visar upp under en period av kontinuerlig närvaro inför 

en speciell grupp av observatörer” (s. 28). Även Sandahl (2010) menar att en chef ständigt 

befinner sig i rampljuset och är under ständig bevakning från många intressenter.    

 

Många chefer har en önskan om att få en frizon där de kan reflektera och diskutera kring 

personliga frågor, tankar, idéer och dilemman som rör arbetet (Yukl, 2012). En sådan frizon 

kan vara organiserad chefsgrupphandledning eller som Sandahl och Edenius (2005) benämner 

backstagegrupper. Chefsgrupphandledning innebär att en grupp av chefer sätts samman och 

som under ett till två års tid regelbundet träffas oftast under en hel eller halv dag, varje eller 

varannan månad. Handledaren i gruppen kan vara en intern eller extern handledare det är upp 

till organisationen att avgöra (Sandahl & Edenius, 2005). Gruppen måste börja med att skapa 

tillit i gruppen, genom att sätta upp gemensamma regler som också innebär att det råder 

sekretess i gruppen, detta för att alla deltagare ska känna att de vågar dela med dig av sina 

problem, tankar och idéer (Jern, 2010).   Att delta i grupphandledning innebär möjligheter att 

både få ny kunskap och dela med sig av sin egen. Vilket leder till att deltagarna får flera olika 

perspektiv på tankar och arbetssätt som sedan kan tas med ut i verksamheten. 
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Grupphandledning kan också ge deltagarna en upptäckt om vilka kunskaper och kompetenser 

som behöver utvecklas hos både sig själv som chef och i sin arbetsgrupp. (Boalt Boëthius och 

Ögren, 2012) Enligt Kets de Vries (2005) kan grupphandledning bidra till att gruppdeltagarna 

blir mer engagerade och bättre på konstruktiv konfliktlösning Vidare anser Kets de Vries att 

grupphandledning kan öka förutsättningarna till att skapa effektiva team. Sandahl (2010) har i 

sin forskning kommit fram till att chefsgruppshandledning leder till positiva effekter i form av 

stärkt självkänsla hos cheferna samt ett ökat engagemang. Det ökade engagemanget kom ifrån 

att alla deltagare vill vara med och arbeta fram lösningar.   
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2.7 Egen modell av attraktivt arbete 

Utifrån forskningen har vi sammanfattat teorierna i en modell som beskriver attraktiva arbeten 

(Figur 1) modellen ligger sedan till grund för detta arbete. Modellen är inspirerad av Åteg et 

al. (2004)  modell om attraktiva arbeten. Faktorer som presenteras i modellen är de 

återkommande faktorer från den tidigare forskningen kring enhetschefernas arbetssituation i 

både positiv samt negativ bemärkelse.   

Modellen utgår från arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt arbetsförhållanden. 

Arbetsinnehållet handlar om vad och hur medarbetaren utför sitt arbete. Där ser vi att fokus 

ligger på förtrogenhet, handlingsfrihet, arbetstakt, variation samt tankearbete. Den andra är 

arbetstillfredsställelse och representerar de känslor medarbetaren upplever av att utföra 

arbetet till exempel i form av uppskattning eller känsla av att vara eftertraktad. I 

arbetstillfredsställelse belyser vi eftertraktad, stimulans, samt erkänsla. Den tredje är 

arbetsförhållanden som är kopplat till de gemensamma förutsättningarna inom 

organisationen, faktorerna i denna dimension är socialkontakt, relationer samt ledarskap. 

(Åteg et al. (2004) 

 

 

 

 

Figur 1.  Utvalda faktorer som ökar förutsättningarna till att skapa ett attraktivt arbete. Modellen är inspirerad 

av Åteg et al. (2004) modell om attraktivt arbete.  
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3. Metod 

Detta metodavsnitt belyser hur forskningsprocessen genomfördes samt motivering om 

tillvägagångssättet, avsnittet avslutas sedan med en metoddiskussion. Detta för att 

forskningsresultatet ska hålla god vetenskaplig kvalitet med transparens, tillförlitlighet samt 

överförbarhet.  

 

3.1 Forskningsansats 
 

Studiens vetenskapliga inriktning är ur ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att forskaren 

vill komma fram till en gällande tolkning av betydelsen i en text och de genom metoder som 

söker mening i enskilda människors upplevelser eller i texter. Den hermeneutiske forskaren 

närmar sig forskningsobjektet subjektivt, utifrån sin egen förförståelse och använder den som 

ett verktyg i tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår förförståelse i ämnet har vi erhållit 

genom tidigare forskning om attraktivt arbete samt forskning om enhetschefernas upplevda 

arbetssituation.  Studien har som avsikt att arbeta utifrån en deduktiv ansats, där tyngdpunkten 

ligger på begreppsplanet vilket innebär att forskaren utgår från teorier, frågeställningar 

och/eller hypoteser för vidare utveckling av studien (Backman, 2008). Det finns även inslag 

av induktion, av den orsaken att vi efter empiri insamlingen kompletterade med teorier som vi 

anser vara av betydelse för studien. Vid användning av en induktiv ansats studeras först 

forskningsobjektet och utifrån empirin formuleras en teori (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

deduktiva ansatsen gör att objektiviteten bedöms kunna stärkas då den subjektiva 

bedömningen minskar samt att förtrogenhet i ämnet minskar risken att misstolka den data som 

sedan inhämtas (Yin, 2013). Vi anser att det kan vara svårt att förhålla sig objektiv i en 

kvalitativ studie då vi vill undersöka människors uppfattning om vissa fenomen och 

subjektivitet är en del i detta. Subjektiviteten diskuteras ytterligare i metoddiskussionen.   

 

Studien baseras på en kvalitativ forskning vilket betyder att studien är inriktad mot att 

beskriva och förstå den sociala verkligheten, sociala fenomen och företeelser utifrån 

människors upplevelser samt tolkningar (Backman, 2008). Anledningen till att en kvalitativ 

ansats valdes handlade om att en djupare förståelse samt belysa enhetschefernas upplevelse av 

attraktiviteten i deras arbete. Kvalitativ forskning använder i huvudsak text och bilder som 

grundläggande data, där kunskapen betraktas som socialt konstruerad (Denscombe, 2009). 

Empirin samlades in genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med enhetschefer där 

syftet var att skapa en djupare förståelse kring enhetschefernas arbetssituation för att kunna 

beskriva, förklara och tolka fenomenet. Denscombe (2009) menar att inom den kvalitativa 

forskningen undersöks objektet på djupet, vilket oftast innebär att studiens empiri omfattas av 

ett mindre antal personer.  
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3.2 Metodval 

 

Till studien valdes en fallstudie detta för att få svar på studiens syfte och dess frågeställningar, 

Denscombe (2009) skriver att en fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller 

kontext. Gränsen mellan fenomen och kontext är inte helt givna utan de går i varandra. Vidare 

skriver författaren att forskaren fokuserar på en enda eller några få undersökningsenheter för 

att få en djupare redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 

förekommer i detta särskilda fall (Denscombe, 2009). Enheten som fallstudien fokuserar på är 

enhetschefer inom Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun. Anledningen till att endast en 

enhet valdes, var för att begränsa studien och få en djupare förståelse i forskningen, eftersom 

vi ansåg att detta ökade möjligheterna till att studiens syfte blev besvarat på ett tillförlitligt 

sätt. Det andra skälet var tiden, som var begränsad till en kortare period för att kunna 

genomföra studien. Fallstudiers verkliga värde är enligt Denscombe (2009) att den erbjuder en 

möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå till skillnad från att bara ta reda på vilka 

dessa resultat är. 

 

Empirin till studien har erhållits via kvalitativa forskningsintervjuer som i detta fall innebar 

sex stycken semistrukturerade intervjuer för att samla in primärdata. Enligt Denscombe 

(2009) används forskningsintervjuer när forskarna vill få insikt om hur ett fenomen upplevs 

av människor. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig mall med 

frågor och ämnen som sedan behandlas under intervjun. Vidare menar Denscombe (2009) att 

denna typ av intervju ska vara flexibel genom att låta respondenten prata och utveckla sitt 

resonemang. Flexibiliteten innebära även att ordningen på intervjuarens mall och ämnen kan 

förändras beroende på hur intervjun utvecklas, det viktigaste i slutändan är att frågorna blir 

besvarade inte i vilken ordning de följer (Denscombe, 2009).  

  

Urvalet till denna studie har skett genom ett avsiktligt urval, detta eftersom studien är inriktad 

på enhetscheferna inom omvårdnadsförvaltningen med minst ett års yrkeserfarenhet som 

enhetschef. Enligt Yin (2013) används ett avsiktligt urval då forskarna söker respondenter 

med specifika erfarenheter, detta för att få ut betydelsefull empiri utifrån studiens syfte. 

 

3.3 Genomförande 
 

Miljöer i verkliga livet tillhör människorna där, inte de forskare som ger sig in i dem. Att 

bedriva fältarbete i sådana miljöer kräver att man är särskilt noga med att få tillåtelse att 

studera dem och sedan inträda i dem. (Yin, 2013 s 117)  
 

Första kontakten med organisationen togs genom mail till HR-chefen på Falu kommun, där vi 

som författare presenterade oss samt hade en förfrågan om organisationen ville delta i 

forskningen. Efter mailkontakten bokades ett första möte in med Falu kommuns HR-chef, där 

vi samtalade om den kommande studien. Organisationen accepterade studien och gav 

tillåtelse att kontakta tilltänkta respondenter. Yin (2013) menar att forskarna redan från början 

måste sköta relationerna med organisationen detta både för att den kommande forskningen 

ska tas emot bra men även för att underlätta inför framtida forskningsprojekt. När första 
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kontakterna med organisationen var på plats påbörjades inhämtningen av relevant litteratur i 

form av tidigare vetenskaplig forskning inom ämnet.  

 

Utifrån den tidigare forskningen skapades en förtrogenhet i ämnet hos författarna som sedan 

resulterade i studiens syfte och frågeställningar. Detta är steg nummer ett i Kvales (2009) sju 

stadier i en intervjuundersökning och benämns som tematisering. I nästa steg kommer 

planeringen av intervjuerna det vill säga hur empirin ska samlas in (Kvale, 2009). För att få 

respondenter till studien skickade vi ut personliga mail till samtliga enhetschefer (31 stycken) 

inom Omvårdnadsförvaltingen med minst ett års yrkeserfarenhet som chef. I det personliga 

mailet som även innehåll ett missivbrev (se bilaga 1) presenterades forskarna och studien samt 

en förfrågan om de ville delta i studien. Vidare information som framgick var under vilken 

period intervjuerna skulle äga rum samt ungefärlig tidsåtgång. Sju enhetschefer tackade ja till 

att delta och därmed bokades intervjuer in, en av de sju enhetscheferna lämnade sedan återbud 

några dagar innan intervjun. Enhetscheferna som deltog i studien är mellan 30-65 år och har 

2-20års erfarenhet inom enhetschefsyrket. Samtliga intervjupersoner har en 

högskoleutbildning. Frågorna till intervjuguiden skapades utifrån den tidigare forskningen 

inom ämnet (se bilaga 2). Eftersom intervjuerna är semistrukturerade behövs det en 

intervjuguide med färdiga frågor och ämnen som ska behandlas under intervjun (Kvale, 

2009). Att planera inför intervjuer handlar enligt Kvale (2009) om att förbereda sig själv och 

studien på vad som ska komma och på så vis kan fallgropar undvikas.   

 

Cirka en vecka före intervjuerna skickades mail ut till respondenterna med övergripande 

information kring de ämnen intervjun skulle beröra (inte intervjufrågorna), även en 

bekräftelse på tid och plats samt de etiska aspekterna framgick i informationen. Under 

perioden 31 mars 2015 till 10 april 2015 genomfördes sex intervjuer med enhetschefer inom 

omvårdandsförvaltningen och den genomsnittliga tiden för vardera intervjuerna var ca en 

timme. Fem av sex intervjuer genomfördes i förbokade samtalsrum på personalkontoret, den 

återstående intervjun genomfördes i ett samtalsrum i anslutning till enhetschefens arbetsplats. 

Anledningen till att vi erbjöd att intervjuerna skulle hållas på personalkontoret, handlade om 

att vi ville ha en neutral och lugn plats där intervjun skulle genomföras, vilket även 

Denscombe (2009) förespråkar. Efter samtycke med samtliga respondenter spelades 

intervjuerna in. Intervjuerna började med en presentation av oss intervjuare och studien, samt 

de etiska aspekterna därefter fick respondenten presentera sig och intervjun fortsatte sedan 

utifrån intervjuguiden. Enligt Yin (2013) är det viktig för relationen mellan respondent och 

intervjuare att få möjlighet att presentera sig själv. Intervjuarna ska även ha ett korrekt 

uppförande gentemot respondenterna vilket bland annat innebär att visa respekt och vara 

uppmärksam men inte vara påflugen (Yin, 2013).       

 

3.4 Kvalitativ dataanalys 
 

Yin (2013) skriver att Sammanställning och sortering av data är första steget i analysen. 

Kvale och Brinkman däremot (2014) menar att första steget i analysen av data börjar redan 

vid intervjun eftersom intervjuaren tolkar respondenten genom att exempelvis ”sända 
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tillbaka” frågor för bekräftelse. Sammanställningen av studiens intervjuer började med att 

transkribering utfördes direkt efter intervjuerna för att få möjlighet att reflektera över 

intervjuerna och lära av eventuella misstag. Intervjuerna transkriberades ordagrant med 

undantag av uttalande som inte var av betydelse för studien. Yin (2013) menar att detta kan 

leda till spännande upptäckter, genom att lyssna på intervjuerna via bandupptagning några 

gånger samt läsa igenom anteckningarna gör att författarna känner sig mer förtrogen med det 

inhämtade materialet. Detta för att underlätta analysen och diskussionen samt för att arbetet 

ska upplevas som trovärdigt och tillförlitligt (Yin 2013).  Efter transkriberingen organiserade 

vi data för att göra det enklare att hitta i materialet när själva analysen skulle göras. När data 

organiserats är det dags för steg två som Yin (2013) kallar demontering och innebär att den 

insamlade databasen bryts ner i mindre delar. Vi har utgått från studiens tre huvudteman, 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt arbetsförhållande, för att kunna göra kodning eller 

kategorisering av innehållet, genom att hitta meningsbärande enheter för en djupare analys. 

Meningskoncentrering innebär att intervjupersonens uttalanden dras samman till kortare 

formuleringar (Yin, 2013). Meningsenheterna kodade vi till en början var för sig och sedan 

tillsammans för att på ett noggrant sätt kunna se likheter och skillnader i data.  

 

Tredje steget i dataanalysen kallar Yin (2013) remontering och innebär att forskarna får en 

djupare förståelse av innehållet i data.  Under denna fas strävade vi efter att identifiera 

mönster i respondenternas uttalanden, samt påvisa likheter/skillnader i de fall detta förekom. 

Yin (2013) menar att remonteringprocessen kan bestå av ”lek med data”, det vill säga att 

betrakta dem i olika arrangemang och utifrån olika teman, för att sedan förändra 

arrangemangen och temana tills något tillfredställande växer fram. Ett sätt att leka med data 

innebär att ordna dem i hierarkiska uppställningar, matriser eller andra typer av uppställningar 

(Yin, 2013). Under remonteringfasen använde vi tankekartor och intervjuguidens huvudteman 

som ett hjälpmedel. Under hela analysprocessen förflyttades vi mellan de olika temana för att 

stärka eller förkasta tolkningen av data. Yin (2013) skriver att hela dataanalysprocessen pågår 

under en längre tid och processen har inte en linjär följd utan står i ett interaktivt och 

återkommande förhållande till varandra.  

 

3.5 Trovärdighet och överförbarhet   
 

Trovärdighet är avgörande för all forskning och forskningsfynden måste grundar sig på 

metoder och tillvägagångsätt som är erkända för god forskning (Denscombe, 2009). Det finns 

inget givet sätt för den kvalitativa forskningen att visa studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet, men det finns tillvägagångssätt som kan hjälpa forskaren att övertyga läsaren 

om att data med trolig sannolikhet är tillförlitligt. Vi har arbetat medvetet med metodfrågor 

genom att hela tiden försökt tänka på vad som kan påverka resultatet för att i möjligaste mån 

minska risken för påverkan. I metodkapitlet har vi försökt att påvisa en medvetenhet och inta 

ett självkritiskt förhållningssätt för att öka tillförlitligheten i uppsatsen. Vi har noggrant 

återgett den data som samlats in och haft i åtanke att informera och ge detaljerade 

beskrivningar av data. För att förstärka tillförlitligheten i kvalitativ forskning anser 

Denscombe (2009) att det krävs en tydlig beskrivning i metod, analys och beslutsfattande som 
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ger en tydlig och detaljerad redogörelse för hur procedurer och beslut fattats. Detta menar 

ovanstående för att studien sedan ska kunna upprepas av en annan forskare, som skulle 

komma fram till jämförbara fynd. 

 

Att en forskning har en transparens innebär enligt Yin (2013) att den kvalitativa 

forskningsmetoden är beskriven och dokumenterad på ett sådant sätt som gör att andra 

människor kan förstå och bedöma forskningen. Transparens innebär även att all data ska vara 

tillgänglig för andra människor, detta för att forskningen ska kunna granskas (Yin, 2013). 

Överförbarhet är ett annat begrepp som används inom kvalitativ forskning och handlar enligt 

Bryman (2011) om att forskarna ska ha thick description det vill säga fylliga beskrivningar. 

En fyllig beskrivning leder till att andra människor har möjlighet att bedöma i vilken grad 

studien är överförbar till en annan miljö. Denna studie stävar efter att upplevas som en 

forskning med transparens och överförbarhet genom att tydligt beskriva och motivera 

tillvägagångsättet samt genomförandet.    

 

3.6 Forskningsetik  
 

Under hela forskningsprocessen måste författarna arbeta utifrån etiska aspekter detta för att i 

slutändan kunna presentera en trovärdig och tillförlitlig forskningsrapport (Kvale & 

Brinkman, 2009). Denna studie har kontinuerligt arbetat med de fyra grundläggande 

forskningsetiska aspekterna: 

 

 Informerat samtycke som enligt Kvale och Brinkman (2009) i huvudsak handlar om 

två saker, frivillighet och information.    

 Konfidentialitet innebär att respondenterna som deltar i studien har rätt till 

anonymitet samt informeras om vem eller vilka som kan ta del av materialet (Kvale 

& Brinkman, 2009).  

 Konsekvenser menar Kvale och Brinkman (2009) är en bedömning om vilka 

konsekvenser studien kan leda till. Den etiska principen innebär att ingen som deltar 

i studien ska riskera att lida skada pga. sitt deltagande.    

 Forskarens roll i form av sin egen integritet och personlighet har en stor betydelse i 

hur de etiska aspekterna behandlas och beslutas kring. Forskaren har ett etiskt 

ansvar om att sträva efter att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet på arbetet enligt 

Kvale och Brinkman (2009).  

 

Redan i missivbrevet framgick information om informerat samtycke och konfidentialitet. 

Denna information upprepades sedan när vidare information och bekräftelse skickade ut till 

respondenterna samt när intervjun startade. Konsekvenser och forskaren roll har varit frågor 

som diskuteras under hela forskningsprocessens. Exempelvis kring konsekvenser, har vi valt 

att själva ta kontakt och skicka ut informationen om studien till respondenterna med samtycke 

från arbetsgivaren. Detta för att respondenterna ska känna att de kan förbli anonyma eftersom 

arbetsgivaren inte vet vilka av de tillfrågade som ställde upp 
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3.7 Metoddiskussion 
 

I denna studie har vi tolkat det insamlande data innehållet för att förstå det underliggande 

fenomenet, i likhet med hermeneutiken. Vi valde detta synsätt då syftet var att skapa en 

förståelse för den sociala verklighet som vi studerar genom att göra intervjuer. Kvale & 

Brinkman (2009) menar att intervjuforskning kan frambringa djupare kunskap.   

 

Hermeneutiken och fenomenologiskt synsätt är snarlika metoder och båda lämpar sig bäst för 

forskningsprojekt av mindre skala. Även fenomenologi fokuserar på människors personliga 

uppfattningar, åsikter, attityder, känslor, förvissningar och emotioner (Denscombe, 2013). 

Vilket förvisso påminner om hermeneutikens synsätt men vi har styrt vår forskning genom 

intervjufrågor som inte ger ett allt för stort utrymme för emotioner och känslor. 

Fenomenologiskt inriktade forskare använder ostrukturerade frågor för att stimulera den 

intervjuande att berätta det han eller hon anser vara viktigt (Denscombe, 2013). Ett annat skäl 

till att vi inte valt fenomenologi är att det associeras med beskrivning. Enligt Denscombe 

(2013) beskylls fenomenologin att endast tillhandahålla beskrivningar samt att fokus ligger på 

vardagslivets rutinmässiga aspekter. En annan nackdel vi ser med fenomenologin är 

minimeringen av det sunda förnuftet, vilket Denscombe (2013) är tveksam till. Ovannämnda 

menar även att det är omöjligt att helt befria sig från förhandsantaganden. I studien har vår 

förförståelse varit av betydelse, vilket gör att ett hermeneutiskt perspektiv användas i denna 

undersökning då det handlar om att tolka insamlat material, utifrån sin förförståelse. 

 

Valet av en deduktiv ansats till denna studie föll sig naturligt eftersom vi ville känna oss 

förtrogna med ämnet innan insamling av data. Dessutom vill vi stärka studiens betydelse som 

Yin (2013) menar är en fördel i deduktiv forskningsansats. Svagheten i deduktion är att 

forskaren inte kan vänta sig något nytt under forskningsprocessen då deduktion endast fastslår 

att det i praktiken fungerar eller inte fungerar som teorin beskriver fenomenet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

 

Kvalitativ forskning och generalisering har enligt Yin (2013) varit ett återkommande ämne 

inom forskningen och skapat en konflikt i frågan om generaliseringar. Vidare menar 

ovanstående att forskaren ska se bortom statistiska generaliseringar som exempelvis sluta 

tänka i termer av stickprov och population. Istället kan forskaren göra analytiska 

generaliseringar så långt det är möjligt. Analytiska generaliseringar innebär enligt Yin (2013) 

en process i två steg. Det första steget handlar om att forskaren exempelvis påvisar teoretiska 

konstruktioner. Det andra steget innebär att samma teori kan tillämpas i liknande situationer 

(Yin, 2013).  Vi anser att studien strävar mot att upplevas som överförbar till annan miljö 

genom sina fylliga beskrivningar. Denscombe (2009) synliggör problemet med generalisering 

och menar att det praktiskt taget är omöjligt att kopiera en social inramning. Vi valde att göra 

en kvalitativ studie för att vilja förstå fenomenet på djupet snarare än att kunna generalisera. 

För att kunna undersöka fenomenet på djupet menar Denscombe (2009) att det oftast innebär 

att empiri omfattas av ett mindre antal personer.  
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Fallstudiers största hinder menar Denscombe (2009) är känsligheten för trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån resultaten. Enligt Yin (2013) ökar studiens värde om 

upptäckter och slutsatser har konsekvenser som kan generaliseras till andra studier och 

situationer. Flyvbjerg (1998) hävdar att uppfattningen om värdet av fallstudier med tiden har 

förändrats.  Uppfattningen har gått från att vara en metod som producerar anekdoter till: 

"Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual cases - not 

in the hope of proving anything, but rather in the hope of learning something!" (Flyvbjerg, 

1998, s.189). Författaren menar att kunskap som inte formellt generaliseras likväl kan 

användas i den kollektiva processen av kunskapsackumulering inom ett område. 

 

Att välja personliga intervjuer framför fokusgrupp var ett val vi gjorde ganska tidigt i 

processen. Anledningen är att vi tror, att frågor kring enhetschefernas arbetssituation kan vara 

ett känsligt ämne och detta kan resultera i att respondenten inte känner sig bekväm med att 

dela sina åsikter och idéer. Detta kan därmed riskera att empirin inte är tillförlitlig. 

Denscombe (2009) skriver att en fördel med gruppintervju eller fokusgrupp i jämförelse med 

personliga intervjuer är att under en intervju få flera olika åsikter och tankar. Dock kräver 

ovanstående intervjumodeller enligt Denscombe (2009), tillit och förtroende i den berörda 

gruppen för att få ett tillförlitligt resultat. Vi anser att vi varken känner respondenterna eller 

har tid att lära känna dem både enskilt eller som grupp, därför kan vi inte svara på hur 

förtroendet och tilliten skulle fungera i en fokusgrupp, därav valet om personliga intervjuer. 

     

Yin (2013) menar att ett avsiktligt urval riskerar att vinkla eller snedvrida en studie eftersom 

det är lätt att välja respondenter som besitter vissa åsikter eller att helt välja bort dem. För att 

motverka detta skickades personliga mail ut till samtliga (31 stycken) enhetschefer inom 

omvårdnadsförvaltningen, med en förfrågan om de ville delta i studien och på så viss har 

ingen åsikt eller person uteslutits. En fördel vi ser med att skicka ut personliga mail direkt från 

författarna i stället för att det ska komma genom arbetsgivaren, är att de tillfrågade känner att 

de kan förbli anonyma. Även om ingen person eller åsikt uteslutits så tror vi ändå att resultatet 

hade blivit annorlunda om andra enhetschefer deltagit. Eftersom alla dessa sex 

intervjupersoner tackade ja till att ställa upp ganska omgående efter att förfrågan skickades ut. 

Totalt fick vi svar från 15 stycken enhetschefer som antingen tackade ja eller nej vilket 

betyder att 16 stycken enhetschefer inte ens svarade på förfrågan om att delta i studien. Därför 

tror vi att dessa sex enhetschefer är positiva personer som tycker om att arbeta med utveckling 

och förändring, vilket genererade i studiens resultat.    

 

Denscombe, (2009) menar att analys av kvalitativ data har sina nackdelar förutom 

generaliserbarheten som diskuterats tidigare är tolkning nära kopplad till forskarens ”jag”.  

Detta gör att resultatet måste hanteras på ett mer försiktigt sätt, en subjektivitet som inte alltid 

gör forskningen trovärdig. Subjektivitet inom den kvalitativa forskningen menar Yin (2013) 

innebär att de är forskaren som i slutändan är det primära forskningsinstrumentet. Dessutom 

finns risker vid kodning av data som exempelvis att data går förlorat eller förändras. 

Förklaringar kan bli förenklade eftersom forskaren kan ha svårigheter att förklara sociala 

fenomen. Vi är medvetna om betydelsen av subjektiviteten och objektiviteten som forskare 

och förklarar detta för att öka vår trovärdighet i studien (Denscombe, 2009) 
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4. Empiriskt resultat och analys 

Detta kapitel innehåller empiriskt resultat och analys, där intervjuerna presenteras och 

analyseras utifrån teorin. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, allmän uppfattning om attraktivt 

arbete. Enhetschefernas uppfattning samt attraktiviteten i arbetet och sista avsnittet handlar 

om enhetschefernas utvecklingsförslag.   

 
4.1 Attraktivt arbete 
 

Attraktivt arbete klingar positivt och därför blev jag glad när jag läste att ni skulle belysa det 

positiva eftersom det är lätt att bli negativ.  

 

Ovanstående citat är en enhetschefs beskrivning av attraktivt arbete. Det har under 

intervjuerna framkommit att enhetscheferna överlag är nöjda med sin arbetssituation med 

undantag kring de tuffa ekonomiska kraven som dem har att arbeta efter. Intervjuerna visar att 

den allmänna uppfattningen om attraktivt arbete, är att det ger positiva associationer och 

skillnaden ligger i hur det beskrivs. Enhetscheferna beskriver att arbetet är attraktivt när det 

känns bra att gå till jobbet. Attraktiviteten står även för att ha en arbetsplats som individen är 

stolt över och som får medarbetarna att växa. Arbetet blir attraktivt när organisationen satsar 

på sina anställda genom att synliggöra medarbetaren samt att det finns möjlighet till karriär i 

arbetet. Vidare beskrivs att arbetet även skall innehålla många olika arbetsuppgifter, stimulans 

och delaktighet enligt enhetscheferna. Detta förklaras av en enhetschef enligt följande: 

 

Ett attraktivt arbete för mig är att man mår bra och känna sig behövd, eftertraktad och att man 

har en arbetsplats som man, liksom växer i och blir stolt över.  

 

I forskningen om enhetschefernas arbetssituation framgår det att enhetscheferna generellt är 

engagerade och intresserade av sitt arbete (Hjalmarsson et al., 2004). Angelöw (2008) 

beskriver en attraktiv arbetsplats som en hälsosam och välfungerande organisation. Åteg et al 

(2004) menar att skälet till skapandet av en attraktiv arbetsplats är att attrahera, behålla och 

engagera sina medarbetare för att öka anställdas och organisationens förutsättningar i en allt 

mer konkurrerande värld. För att skapa en arbetsplats som är attraktiv ska det finnas möjlighet 

till inflytande, sociala relationer, varierande arbetsuppgifter, personlig utveckling samt 

karriärmöjligheter (Höög, 1985; Vroom, 1995). Uppfattningen om vad som är attraktivt arbete 

är individuellt och kan variera med tiden (Åteg, 2006). Människor är unika individer med 

olika önskningar och motviljor, därför kan inga generella uttalandet göras om vad som är 

attraktivt (Vroom, 1995). Attraktivt arbete associeras till en idé eller vision vilket gör att det 

inte är lika laddat som begreppet arbetsmiljö (Åteg, 2006). Teorin visar på en utveckling i 

området som går mot det som Kira et al. (2010) benämner som det hållbara arbetet och 

innebär att individer använder sig av olika förmågor i sitt arbete. Om individer ges möjlighet 

att använda och utveckla sina förmågor i arbetet skapas ett hållbart arbete för den anställda. 
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4.2 Enhetschefernas uppfattning om sin arbetssituation samt dess 
attraktivitets faktorer 

4.2.1 Upplevelsen och attraktiviteten i arbetsinnehållet  

 

Intervjuerna visar att enhetscheferna upplever sig ha ett flexibelt och varierande arbete, där 

ingen dag är den andra lik. Arbetet innehåller även en blandning av återkommande 

rutinuppgifter och icke återkommande arbetsuppgifter. Exempel på återkommande 

rutinuppgifter kan handla om ekonomiuppföljning och medarbetarsamtal, de rörliga 

arbetsuppgifterna innebär allt från akuta problem till att handla en ny dator. Även tankearbete 

är en ständigt pågående process i enhetschefernas arbetssituation, bland annat genom att få 

använda sin kunskap och kompetens för att utveckla verksamheten samt problemlösning 

Attraktiviteten anses ligga i att arbetet ständigt ställs inför nya och varierande utmaningar 

samt är flexibelt. Intervjuerna visar även att enhetscheferna vill ha ”många bollar i luften” 

dock med en jämnare arbetsbelastning. Kommunens hjälpverktyg årscykeln uppfattas av 

några som en attraktivitets faktor. Årscykeln är framtaget för att vara ett hjälpverktyg, där 

cheferna dels får en helhetsbild över årets gemensamma arbetsuppgifter men också en hjälp 

om vad som ska prioriteras under årets månader. Exempelvis under augusti ska det bland 

annat genomföras skyddsronder samt planera och boka in medarbetarsamtal. I årscykeln finns 

det även länkar till mallar, riktlinjer och vidare information kring de flesta arbetsuppgifterna. 

En enhetschef beskriver variationen på följande vis: 

 

Det finns ingen gräns på vad som kan hända man kastas från problemlösning till nästa 

problemlösning. Allt från strömmen har gått till att en anhörig är orolig, till att personalen är i 

kris. Det kan vara allt från nageltrång, huvudvärk till att vattnet springer läck.  

 

Mellan intervjuerna och teorin skiljer det sig inte mycket i denna fråga då Gardell (1976)  

hävdar att varierande arbetsuppgifter och känslan om att ha ett meningsfullt arbete skapar 

arbetsglädje. Innehåller arbetet inte en bra variation finns det risk för att arbetet upplevs 

monotont, vilket i sin tur riskerar att leda till minskad eller avsaknad av arbetsglädje. Gardells 

(1976) resonemang förstärks bland annat av Åteg et al., (2004) samt Hjalmarson et al. (2004) 

som i sina forskningar kommit fram till att variation, flexibilitet samt utmaningen är positiva 

faktorerna som i sin tur kan leda till att arbetet upplevs som attraktivt. Intervjuerna visar att 

flertalet anser sig ha stor handlingsfrihet i sitt arbete genom att de har möjlighet att påverka 

sin egen och andras arbetssituation. De flesta har även en positiv upplevelse av att ledningen 

inte går in i verksamheterna och detaljstyr. Dock anser några enhetschefer att de önskar att 

ledningen satte upp fler ramar och riktlinjer, detta för att bättre kunna skapa struktur i arbetet. 

Attraktiviteten handlar om de upplever sig ha frihet under ansvar samt kunna vara med och 

påverka och förändra verksamheten med stöd av till exempel årscykeln. Detta uttrycks av en 

enhetschef på följande sätt: 

 

Jag anser ju att desto mer frihet under ansvar man får så växer man som medarbetare.  
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Forskning kring enhetschefernas arbetssituation visar även där på att de flesta anser sig ha 

stora möjligheter till att styra sitt eget och andras arbete (Waldenström et al., 2014). Gardell 

(1976) menar att arbetsglädje skapas genom att medarbetarna ges möjlighet till inflytande och 

ett ökat självbestämmande i arbetet. Även Hackman och Oldham (1980) menar att 

självständighet där medarbetaren ges möjlighet till kontroll och ansvar över sin egen 

arbetssituation är en viktig faktor för att skapa tillfredställelse i arbetsinnehållet. De 

enhetschefer med kortare erfarenhet upplever ett större behov av stöd och kontroll i form av 

ramar och riktlinjer för att handlingsfriheten skall upplevas som attraktiv (Österlind, 2013). 

Om det finns brister i faktorerna som rör arbetsinnehållet, exempelvis medbestämmandet kan 

detta generera i att medarbetaren upplever en avsaknad av arbetsglädje. Detta kan i sin tur 

riskera att leda till att arbetet inte upplevs som attraktivt (Gardell, 1976).    

 

Enligt intervjuerna upplevs arbetstakten överlag som ett konstant högt tempo med få lugna 

stunder, där tid för reflektion och återhämtning är begränsad. ”Det är nog faktiskt ganska full 

gas hela tiden” säger intervjuperson sex. Flera anser däremot att tid för reflektion och 

återhämtning är en prioriteringsfråga som enhetscheferna själva styr över. Även storleken på 

arbetsgruppen enhetschefen ansvarar över har betydelse för upplevelsen av arbetstakten. Detta 

eftersom de flesta anser sig ha för stora arbetsgrupper, vilket gör att arbetsbelastningen blir 

påfrestande. Flertalet enhetschefer upplever även en avsaknad av administrativt stöd samt 

förutsättningar för att skapa långsiktiga planeringar, vilket resulterat i en känsla av att de ofta 

”släcker bränder” i stället för att förebygga problemen. Attraktiviteten i arbetstakten ligger 

ändå i att ha ett högt tempo med mycket att göra men på en balanserad nivå. Här ger en av 

enhetscheferna sin syn på arbetstakten: 

 

Hinner jag inte så hinner jag inte, jag kan inte mer än jobba.  

 

Teorin visar att flera forskare inom ämnet hävdar att de flesta enhetscheferna har en 

arbetssituation med nästintill konstant hög arbetsbelastning med få lugna perioder (se t.ex. 

Arbetsmiljöverket, 2006; Österlind, 2013). Ett högt arbetstempo är alla chefers vardag enligt 

Yukl (2012) och inte något speciellt för denna yrkeskategori. Åteg et al. (2004) menar att 

arbetstakten ska innehålla en variation av högt tempo och lugnare perioder med chans till 

återhämtning och reflektion för att faktorn ska upplevas som attraktiv. För att kunna lösa 

problem och utveckla en verksamhet är reflektion en grundsten enligt Kolb (1984). Både 

intervjuerna och teorin visar på att kunna ta sig tid eller att prioritera tid för reflektion är något 

som kommer med åren då en förtrogenhet till yrket uppstår (Dellve et al., 2014). En av 

anledningarna till att enhetscheferna upplever arbetstempot som belastat handlar enligt 

Forsberg Kankkunen et al. (2014) om att de administrativa arbetsuppgifterna ökat som ett 

resultat av neddragningar av stödfunktioner och assistenter. En annan orsak till att 

arbetstempot upplevs som ansträngande anser Länsstyrelserna (2009) vara de stora 

arbetsgrupperna enhetscheferna ansvarar över.               

 

Under intervjuerna framgår det att enhetscheferna överlag känner sig förtrogna med sitt 

arbete, de vet vad som ska göras samt vad som förväntas av dem, vidare anser de att 

förtrogenhet är något som kommer genom erfarenheten av yrket. Vissa önskar fler ramar och 
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riktlinjer för att känna sig mer förtrogna i arbetet. I kommunen finns det stödfunktioner 

exempelvis HR och helpdesk, dessa stödfunktioner kan hjälpa och stötta enhetschefen när de 

behöver eller upplever osäkerhet i specifika frågor. Att känns sig bekväm i sin roll med vad 

som förväntas anses som attraktivt liksom stödfunktionerna. En enhetschef med längre 

erfarenhet i yrket beskriver följande: 

 

Det är ju så att har du en gedigen erfarenhet och har jobbat länge, så är det klart att du har en 

erfarenhet som om jag gör så här så blir det så här.  
 

Förtrogenhet handlar enligt Åteg et al. (2004)  om att veta vad som förväntas av yrkesrollen 

samt ha en övergripande helhetsbild kring arbetsdagen. Teorin kring enhetschefers 

arbetssituation belyser att förtrogenhet kommer med åren. De enhetschefer som har kortare 

erfarenhet inom yrket har ett större behov av stöd från kollegor, chef och ledning för att 

arbetsuppgifterna ska bli tydligare, vilket i sin tur skapar förtrogenhet (Dellve et al., 2014).  

 

4.2.2 Upplevelsen och attraktiviteten i arbetstillfredsställelse 

 

Intervjuerna visar att samtliga enhetschefer upplever sig vara eftertraktad och det känner sig 

uppskattade av medarbetare, kollegor, samt närmsta chef.  Enhetschefernas beskriver att de 

gör nytta och känner sig behövda. Att känna sig behövd är en attraktivitets faktor i yrket som 

enhetschef. Detta beskrivs av en enhetschef på följande vis: 

 

Jag är ju lika eftertraktad som undersköterskorna är hos kund och det är jag nöjd med. Jag får 

jätte mycket positiv feedback från mina anställda och det är ju så jag vill ha det, jag vill vara 

en närvarande chef.  

 

Att känna sig eftertraktad beskriver den anställdes upplevelse av att ha ett viktigt arbete och 

att vara behövd samt att kompetensen är efterfrågad (Åteg et al., 2004). Forskningen kring 

enhetschefernas arbetssituation visar att kompetensen det vill säga förmåga att exempelvis 

leda, planera och samordna verksamheten är efterfrågad. Detta åskådliggörs genom att 

enhetscheferna uppfattar att det ges möjlighet att använda sina kunskaper och erfarenheter när 

det skall utveckla och förändra sin verksamhet (Waldenström et al., 2014). Intervjuerna får 

även stöd av Sandahl et al. (2010) och Åteg at al. (2004) som menar att upplevelsen och 

känslan att vara eftertraktad i arbetet är viktiga faktorer.  Att känna sig eftertraktad beskrivs 

av en enhetschef genom följande citat:  

 

Jo men att känna sig behövd är en fruktansvärd viktig faktor. Det är enormt viktigt det jag gör 

och är en av det högsta attraktivitets faktorer för mig.  
 

Under intervjuerna framgår att samtliga enhetschefer upplever sitt arbete som stimulerande på 

ett positivt sätt. Enhetscheferna beskriver att arbetet innehåller många olika arbetsuppgifter 

och en hel del problemlösning samt att arbetet inrymmer många olika möten och kontakter 

vilket är tilltalande i arbetet.  Attraktiviteten ligger i att det är utmanande och varierande, 

vilket ger en känsla av tillfredställelse enligt intervjuerna. Stimulans handlar om att arbetet är 

utmanande, utvecklande och intressant enligt Sandahl et al. (2010) och Åteg at al. (2004). 

Forskningen ger stöd till resultatet om att enhetschefernas arbetssituation även visar att arbetet 
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är utvecklande och utmanande (Österlind, 2013). Hjalmarsson et al (2004) betonar att det är 

mötena med medarbetare, kunder, anhöriga samt kollegor som gör arbetet meningsfullt med 

anledning av att dessa möten ger feedback på arbetet. 

 

Intervjuerna visar att de flesta upplever erkänsla och framförallt från kollegor, medarbetare, 

kunder och anhöriga. Det är dock skillnader i uppfattningen mellan enhetscheferna 

beträffande erkänsla, även upplevelsen av erkänsla från närmsta chef skiljer sig. Däremot 

framkommer det under intervjuerna att samtliga enhetschefer inte känner någon erkänsla från 

organisationen och att det finns ett stort missnöje i detta. Erkänsla från medarbetare, kunder 

och anhöriga samt den inre erkänslan som arbetet ger har en avgörande betydelse för 

uppfattningen av attraktiviteten hos enhetscheferna. En av enhetscheferna ger utryck för sin 

upplevelse av erkänslan på följande sätt: 

 

Jo men alltså jag känner ju det någonstans… men för det första som chef är man inte van att få 

uppskattning. Det är sällan man får det och det lär man sig med tiden och vänjer sig vid att inte 

få uppskattning.  

 

Om ett arbete ska upplevas attraktivt menar Åteg et al. (2004) att det inte räcker med yttre 

uppskattning utan individen måste känna inre erkänsla och detta genom att den anställda ges 

möjlighet att göra ett bra arbete. Den anställde vill bland annat få mer variation och ökad 

självständighet och ett större inflytande i sitt arbete Den inre erkänslan är individuell med en 

grund i den egna uppfattningen om sin prestation och yttre erkänsla handlar däremot om 

uppskattning från andra (Åteg et al., 2004). Theandersson (2000) menar att individen till viss 

mån konstruerar sin arbetstillfredsställelse och Vroom (1995) stärker detta genom att 

förtydliga individens personliga upplevelse av erkänsla. En avsaknad av erkänsla kan kopplas 

ihop med bristande kommunikation och feedback. Eftersom kommunikation handlar om att 

synliggöra budskap för en mottagare och feedback innebär återkoppling på individens 

agerande. Brister i kommunikation och feedback kan leda till negativa relationer (Nilsson & 

Waldemarson 2007).   

 

4.2.3  Upplevelsen och attraktiviteten i arbetsförhållanden 

 

Under intervjuerna belyser enhetscheferna att de upplever mycket sociala kontakter som i det 

flesta fall är positiva kontakter. I huvudsak sker kontakterna med medarbetarbetare, kunder, 

anhöriga och kolleger. Däremot upplever samtliga enhetschefer att det är ett ensamarbete med 

anledning av att det saknar möjligheten att ”bolla idéer” med en kollega.  Under intervjuerna 

framgår att arbetet som enhetschef har gått från att vara centraliserat till en decentralisering, 

vilket vissa menar ger följder som att sakna nära kollegor. Attraktiviteten anses ligga i att ha 

många sociala kontakter. En enhetschef beskriver upplevelsen av ensamhet genom följande 

citat: 

 
 Jag klarar av att vara chef och umgås med personalen, däremot är jag ensam när det handlar 

om att pratat med någon kollega.  
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Åteg et al. (2004) beskriver att sociala kontakter handlar om huruvida den anställde har 

socialkontakter under utförandet av arbetet. Mellan intervjuerna och teori skiljer det sig inte 

mycket i frågan då Vroom, (1995) anser att människan arbetar av tre olika skäl, det första är 

av ekonomiska skäl och det två andra skälen är människans sociala behov och att människan i 

sin natur vill bidra till samhället, genom sina färdigheter som till exempel att hjälpa andra 

människor. Sandahl (2010) skriver om chefskapets utmaningar och nämner tre känslomässiga 

dilemman såsom beroende, synlighet och ensamhet. I chefsuppdraget ingår att ha ansvar för 

verksamheten och tillsammans med medarbetarna arbeta för verksamhetens bästa. Det är även 

chefen som får ta emot kritik om det inte fungerar och i dessa lägen är rollen som chef ett 

krävande arbete eftersom du ofta blir ensam med dina tankar och funderingar (Sandahl, 2010). 

  

Intervjuerna tyder på att relationerna i arbetet upplevs som mycket positiva men att det finns 

en tydlig avsaknad av kollegor på grund av decentraliseringen. Attraktivitet anses ligga i att 

det innehåller många goda relationer samt att det är en öppen och ärlig kommunikation. 

Teorin bekräftar att många chefer känner stor ensamhet och ensamheten är ett dilemma som 

hör till chefskapet (Sandahl & Edenius, 2005)  

 

Intervjuerna visar att enhetscheferna är nöjda med sin närmaste chefs ledarskap. När det gäller 

ledarskapet generellt visar intervjuerna att det brister i kommunikationen och planering som i 

sin tur leder till missnöje hos enhetscheferna. Det kan utläsas i uppfattningar som beskriver att 

det inte finns någon struktur att följa utan det kommer direktiv från flera olika delar av 

organisationen oftast samtidigt.  Det i sin tur skapar en känsla av att vara en yrkesgrupp som 

inte blir lyssnad på och glöms bort. Under intervjuerna framkommer det att det inte finns 

några attraktivitets faktorer när det kommer till ledarskapet men däremot anser enhetscheferna 

att det finns en hel del utvecklingsmöjligheter, vilket uttrycks av en enhetschef på följande 

sätt: 

 

Kommunikationen och planeringen från ledningen är slarvig, det kan komma ett mail bara 

några dagar före ett möte och jag har ingen chans att gå eftersom jag är uppbokad då… Jag 

skulle vilja att det i alla fall sa till en månad innan ett möte. Dom fattar inte hur mycket vi att 

göra, det finns inte en enda dag som är helt fri från inbokade grejer.  

 

Intervjuerna bekräftas av teorin som visar att enhetscheferna inte hinner med sin 

arbetsbelastning och en av anledningarna är organisationens minskning av stödresurserna. Det 

i sin tur har medfört ett ökat administrativt arbete för enhetscheferna och kan vara 

anledningen till den försämrade kommunikationen (Forsberg Kankkunen et al., 2014). 

Forskningen visar även att det flesta enhetschefer får stöd från den närmsta chefen. Däremot 

när det gäller arbetsbelastning är upplevelsen att inte bli tagen på allvar från närmsta chef stor, 

vilket även bekräftas av Hjalmarson et al. (2004). Förutom avlastning önskar enhetscheferna 

att organisationen ska bli bättre på att kommunicera ut visioner, mål och strategier. Genom att 

göra detta underlättas arbetet och enhetscheferna ges möjlighet att utveckla och förändra i 

verksamheten menar Hjalmarsson et al. (2004) och Österlind (2013). Detta förklaras av en 

enhetschef enligt följande:  
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Det finns förstås positiva aspekter med decentraliseringen eftersom jag kommer närmare mina 

medarbetare och verksamheten. Det handlar om att hitta nya sätt att kommunicera på i 

organisationen.     
 

4.3 Enhetschefernas förslag på hur attraktiviteten i 
arbetssituationen kan utvecklas.  

4.3.1 Ledarskapet 

 

Intervjuerna visar att samtliga enhetschefer anser att ledarskapet i organisationen behöver 

utvecklas för att öka attraktiviteten i arbetet. Detta eftersom enhetscheferna upplever att 

kommunikationen, samarbetet och planeringen inte riktigt fungerar. Hur detta skall förbättras 

finns det olika förslag kring, den övergripande förändringen handlar om att förbättra och 

utveckla kommunikationen, feedbacken samt ha någon form av planering eller samordning. 

Med planering eller samordning menar enhetscheferna att det bör finnas någon eller några 

samordnare i kommunen som har en övergripande helhetsbild av vad som är på gång i 

kommunen. Detta för att bättre kunna samordna förändring och förbättringsarbetet i 

organisationen och minimera som en enhetschef uttryckte ”de kulsprutor av nya förändringar, 

utbildningar och tankesätt som kommer från alla håll i organisationen samtidigt”. Det finns 

även en efterfrågan om mer förståelse från ledning och organisationen om enhetschefernas 

arbetssituation, då många upplever att ingen lyssnar på dem. Enhetscheferna ser också en 

utvecklingspotential i att organisationen synliggör förväntningar på deras yrke genom 

exempelvis tydliggöra ramar och riktlinjer samt ett utökat stöd ifrån organisationen. Detta 

förklaras av en enhetschef enligt följande: 

 

Det finns många uppdrag som jag uppfattar kommer väldigt impuls artat, från en dag till en 

annan ska vi börja med ett nytt arbetssätt eller ha ett nytt tänk.  

 

Forskningen pekar på motsvarande samma brister som resultatet visar. Hjalmarson et al. 

(2004) har kommit fram till att känslan om att ingen i ledning lyssnar är en ganska vanlig 

upplevelse. Samma författare diskuterar även brister i kommunikationen, eftersom det finns 

ett behov av att synliggöra och kommunicera ut övergripande visioner, mål och riktlinjer. 

Österlind (2013) har även identifierat liknande problem och anser att organisationen bör skapa 

någon form av organisationsövergripande forum där exempelvis visioner och beslut 

diskuteras och exemplifieras. Önskan om tydligare ramar och riktlinjer handlar enligt 

Österlind (2013) om de anställdes yrkeserfarenhet. Detta eftersom en chef med kortare 

yrkeserfarenhet upplever en större osäkerhet kring förväntningarna och handlingsfriheten i 

arbetet önskar de mer ramar och riktlinjer för att arbetet ska kännas tryggare. I jämförelse med 

de cheferna om har en längre yrkeserfarenhet som anser att mer ramar och riktlinjer hämmar 

deras arbete (Österlind, 2013).        
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4.3.2 Erkänsla 

 

Enhetscheferna anser att erkänslan är en faktor som behöver utvecklas och förändras. En ökad 

erkänsla kan enligt enhetscheferna komma från känslan av att få förståelse från ledningen, där 

ledningen lyssnar och tar till sig av enhetschefernas åsikter och tankar. Erkänslan kan även 

stärkas genom att uppmärksamma små enkla saker samt arbeta med feedback och då från alla 

håll i organisationen dvs. ledning, närmaste chef, kollegor och medarbetare. Detta beskriver 

en av enhetscheferna på följande vis: 

 

Sen vet jag inte om ledningen, om jag får… ja någon kanske har sagt att jag gjorde ett bra jobb 

eller kanske att det är ordning och reda på mig.  

 

Enligt intervjuerna är det den yttre erkänslan som behöver förbättras för att enhetscheferna 

ska uppleva faktorn som mer attraktiv. Den yttre erkänslan handlar om uppskattningen och 

feedbacken som kommer utifrån det vill säga från ledning och kollegor (Sandahl et al. 2010). 

Som tidigare nämnt så är känslan av att inte få gehör för sina åsikter eller blir tagen på allvar 

en vanlig upplevelse bland enhetschefer enligt Hjalmarson et al. (2004). Även Sandahl et al. 

(2010) skriver att chefsjobbet är en känslomässig utmaning genom att ständigt vara granskad 

och ensam men samtidigt beroende av att andra utför sina uppgifter. Att få en ökad förståelse 

handlar om att utveckla kommunikationen, detta eftersom kommunikation innebär att 

synliggöra individers tankar och idéer till en mottagare (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Feedback är återkopplingen på sändarens tankar, idéer och handlanden. Feedback är en 

grundsten för individers utveckling och lärande, konstruktiv feedback ökar förutsättningarna 

för bra relationer samt stärker individens erkänsla. Bristande feedback kan istället leda till 

destruktiva relationer samt försämrad erkänsla (Nilsson & Waldemarson, 2007; Hackman & 

Oldham, 1980).          

4 .3.3 Arbetstakten  

 

Intervjuerna visar att enhetscheferna anser att ett högt tempo med mycket att göra är attraktivt 

men de önskar ändå en mer balanserad nivå på arbetstempot. En balanserad nivå kan enligt 

enhetscheferna uppnås genom att se över arbetsgrupperna genom att minska eller 

individanpassa arbetsgrupperna. Enhetscheferna anser att resultatet skulle bli att arbetstakten 

överlag skulle upplevas som mer attraktivt. Att individanpassa arbetsgrupperna menas att 

ledningen lyssnar och för en dialog med varje enskild enhetschef. Detta för att alla har olika 

förutsättningar och förmågor att klara olika stora arbetsgrupper, de finns dem som vill ha 

mindre grupper samtidigt som några anser sig klara av lite större grupper. För att arbetstakten 

ska upplevas mer attraktivt behövs det även tid för reflektion och återhämtning anser några 

enhetschefer. I reflektion och återhämtningen ska det även finnas möjlighet att ta del av 

aktuell forskning och litteratur samt kunna gå på aktuella och relevanta utbildningar. Tid för 

reflektion och återhämtning är en prioriteringsfråga anser de enhetschefer som inte upplever 

det som ett problem utan de anser att det handlar om att alla har ett eget ansvar att själva 

prioritera. Detta synliggörs genom följande citat av en enhetschef: 
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Arbetsuppgifterna är roliga och jag kan vara med och påverka samt utveckla verksamheten 

men det är för stort, vilket gör att jag anser att jag inte hinner med.  

 
Arbetsmiljöverket (2006) rapporterar att ungefär hälften av enhetscheferna upplever att deras 

närmsta chef inte uppmärksammar om arbetsbelastningen blir för stor. I samma rapport 

framgår det även att mer än hälften av enhetscheferna anser att de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter. I chefskapet ingår ett högt arbetstempo konstaterar Yukl (2012). 

Länsstyrelserna (2009) anser att en anledning till den höga arbetstakten handlar om att 

enhetscheferna överlag har ansvar över stora arbetsgrupper vilket resulterar i att det är svårt 

att hinna med. Att reflektera över sitt arbete anser Kolb (1984) vara en grundsten i arbetet. 

Genom reflektion kan nya arbetssätt utvecklas eller problem lösas, detta eftersom individen 

får fundera och eller problematisera sina tankar och agerade. Att det råder delade meningar i 

frågan om mer tid till reflektion kan kopplas till Österlind (2013) som menar att de med 

längre yrkeserfarenhet kräver mindre ramar och riktlinjer, till skillnad mot de med kortare 

yrkeserfarenhet som önskar mer ramar och riktlinjer.   

 

4.6 Sammanfattning av empiriskt resultat och analys 
 

Intervjuerna visar att de elva faktorer som lyfts fram i avsnittet 2.7 egen modell av attraktivt 

arbete är de faktorer som ingår i enhetschefernas syn på attraktivt arbete. Att få känna sig 

förtrogen med sitt arbete samt att arbetet är varierande, innehåller handlingsfrihet och en bra 

arbetstakt är exempel på faktorer som både enhetscheferna och modellen belyser. 

Arbetstakten, ledarskapet och delar av erkänslan är faktorer som enhetscheferna anser bör 

utvecklas för att öka attraktiviteten i arbetet som enhetschef. Eftersom arbetstakten, ledarskap 

och erkänsla inte upplevs som tillfredsställda, samtidigt som de ingår i den egna modellen av 

attraktivt arbete, återfinns dessa i förslagen till utveckling av attraktiviteten i arbetet.  

 

Andra utvecklingsområden som framkommit under intervjuerna är att enhetscheferna 

upplever sig ensamma och bortglömda. Detta menar enhetscheferna frambringats genom 

decentraliseringen då många känner en avsaknad av kollegor att ”bolla idéer”, diskutera och 

reflektera både stora och små problem med. Att en chef upplever sig ensam är ett dilemma 

som hör till chefskapet (Yukl, 2012; Sandahl & Edenius, 2005). Enligt Yukl (2012) har de 

flesta chefer en önskan om att ha en frizon där cheferna ges möjlighet till diskussion och 

reflektion. Ett alternativ till frizon menar Sandahl och Edenius (2005) är 

chefsgrupphandledning där cheferna ges möjlighet till diskussion och reflektion vilket i sin tur 

bland annat motverkar känslan av ensamhet.  
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5. Diskussion  
 

Vad gör arbetet som enhetschef till ett attraktivt arbete samt hur det kan utvecklas?  

 

Enhetscheferna beskriver sina arbetsuppgifter som varierande och flexibla. Arbetsdagens 

innehåll formas av en blandning av återkommande och icke återkommande arbetsuppgifter. 

Arbetet innehåller även stor handlingsfrihet och enhetscheferna anser att det kan vara med och 

påverka och förändra i verksamheten. Vår uppfattning är att organisationen ger 

enhetscheferna rätt förutsättningar för att utveckla och förändra inom sitt eget ansvarsområde, 

vilket skapar en känsla av tillfredställelse. Karasek och Theorell (1990) menar att 

kombinationen av höga krav, stort beslut/handlingsutrymme anses vara utvecklande för 

individen. Till skillnad mot höga krav kombinerat med litet besluts/ handlingsutrymme som 

ger en ökad risk för ohälsa eller lågt välbefinnande hos den anställda. Kira (2003) beskriver 

det ”goda arbetet” som synonymt med att ha kontroll över sin arbetssituation och möta krav 

som är anpassade efter individens förutsättningar. 

Tankearbete ses som en ständigt pågående process, där enhetscheferna får använda sin 

kunskap och kompetens, för att kunna utveckla verksamheten och lösa problem. Samtliga 

enhetschefer upplever sig väl förtrogna med arbetet samt att arbetet genererar en god 

stimulans. Studien visar tydligt att enhetscheferna upplever sig eftertraktade i sitt arbete 

genom att vara behövda. Känslan att känna sig eftertraktad var för oss positivt överraskande 

då vår uppfattning var att chefer inom offentlig sektor är hårt utsatta av medias kritik och 

granskning på grund av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten 

och massmedierna (tidningar, radio och TV) ska ha insyn i statens och kommunernas 

verksamhet (Regeringskansliet, 2015). De vi relaterar till är exempelvis medias granskning 

och rapporter om vanvård av brukare och utbrändhet hos personal inom vård- och 

omsorgssektorn. Med anledning av utsattheten kring att vara hårt granskade hade vi en 

förförståelse om att enhetschefer därför inte upplevde sig speciellt eftertraktade.   

Arbetet innehåller många goda sociala kontakter, vilket också är en attraktivitetsfaktor i 

enhetschefsyrket.  Trots detta visar studien på en upplevelse av ensamhet i arbetet, vilket även 

Sandahl (2010) menar är ett dilemma för individer i chefspositioner. Ensamheten ger uttryck i 

avsaknad av kollegor att exempelvis ”bolla idéer” med eller bara prata om arbetet i allmänt. 

Enligt enhetscheferna uppkom ensamheten i samband med decentraliseringen då deras kontor 

flyttades från stadshuset ut till verksamheterna. Tidigare när enhetscheferna hade sin 

arbetsplats i stadshuset hade de alltid kollegor runt sig, vilket bidrog till att de inte upplevde 

sig ensamma i sin roll som enhetschef. Eftersom Falu kommun har valt att decentralisera 

Omvårdnadsförvaltingen, anser vi att organisationen är skyldig att satsa och förändra 

kommunikationen och delaktigheten för denna yrkesgrupp. Ett alternativ vi ser för att 

motverka ensamheten är chefsgrupphandledning. Chefsgrupphandledning går ut på att en 

grupp chefer träffas regelbundet under ett till två års tid för att utbyta erfarenheter och idéer 

(Sandahl & Edenius, 2005). Även Karasek & Theorells (1990) krav- kontroll – stödmodell 

menar att det sociala stödet är en viktig faktor för att de anställda ska må bra och det är 

framförallt det emotionella stödet som ger känslomässig och personligt stöd till den anställda. 
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För att ett arbete skall vara attraktivt visar teorin att det ska innehålla sociala relationer i form 

av sammanhållning på individ, grupp och kollektivnivå (Höög, 1985; Vroom, 1995). 

Att arbetstakten är nästintill konstant hög, konstateras både under intervjuerna och i teorin (se 

t.ex. Arbetsmiljöverket, 2006). Enhetscheferna anser att attraktiviteten i arbetstakten ligger i 

att ha många varierande uppgifter, dock på en mer balanserad nivå vilket de anser inte 

uppfylls i dagsläget. Enhetscheferna beskriver att arbetstakten kan förbättras genom att 

individanpassa arbetsgruppernas storlek. Förslaget innebär att närmaste chef diskuterar med 

varje enskild enhetschef kring deras önskan och förmåga. Vi tycker att förslaget är rimligt 

men att det lätt kan uppstå konflikter kring rättvisa samt risk för konkurrenstänkande bland 

enhetscheferna med en att vilja framstå som en ”bättre och effektivare chef” genom att 

ansvara för en större grupp. Vilket i sin tur kan leda till en låg arbetstillfredställesele. Teorin 

bekräftar att arbetstempot upplevs som ansträngande med anledning av de stora 

arbetsgrupperna enhetscheferna ansvarar över (Länsstyrelserna, 2009).              

Intervjuerna visar att det finns olika uppfattningar angående tid för reflektion och 

återhämtning. Där några anser att det finns ett stort behov av att få tid avsatt för reflektion och 

återhämtning samtidigt som andra tycker att enhetscheferna själva ansvarar för att prioritera 

tid för reflektion och återhämtning. Intervjuerna med stöd av teorin visar på att de 

enhetschefer med längre yrkeserfarenhet har lärt sig att prioritera sin tid i arbetet, till skillnad 

mot enhetschefer med kortare yrkeserfarenhet som har en stark önskan om mer ramar och 

riktlinjer. Vi anser att tid för reflektion och återhämtning är en prioriteringsfråga som 

enhetscheferna själva ansvarar för, vilket även stöds av Yukl (2012) som menar ”Den stora 

arbetsbördan är delvis ett resultat av chefens prioriteringar” (s. 29). Reflektion är inget som 

vanligtvis uppmuntras på arbetsplatser menar Sandahl et al. (2010) vilket är motsägelsefullt 

eftersom utveckling är en del av reflektion. Vidare menar samma författare att ibland kopplas 

avsaknad av reflektion till tidsbrist men det handlar oftast om att vilja, våga och prioritera. Vi 

uppfattar att det kan röra sig om att ha mod att reflektera, eftersom när du reflekterar så 

granskar du dig själv, dina möjligheter och begränsningar i situationen. Sandahl et al. (2010) 

beskriver hur modet att reflektera blir en förutsättning för att lära sig hantera känslor hos sig 

själv och andra på ett omdömesgillt sätt vilket gör reflektionen till en kvalitetssäkring i 

verksamheten. 

Chefsgruppshandledning är ett bra verktyg för organisationen att arbeta med för att öka 

möjligheten för reflektion. Chefsgrupphandledningen som enligt teorin är en frizon för 

cheferna där möjlighet ges att reflektera över sin verksamhet och arbetssituation (Sandahl & 

Edenius, 2005). I handledningen ingår det även att byta idéer och tankar mellan 

gruppdeltagarna, detta leder enligt Kets de Vries (2005) och Sandahl (2010) till ökad 

självkänsla, bättre konflikthantering och engagemang hos gruppdeltagana. Teorin visar att 

hela organisationen kan påverkas positivt om enhetscheferna ges möjlighet att reflektera i 

grupp. Eftersom reflektionen enligt Kolb (1984) gör att individen reflekterar över 

erfarenheten, abstraherar upplevelsen genom att knyta den till en teori och använder sedan 

detta för att agera på nya sätt eller lösa ett problem. Dessutom får cheferna i 

grupphandledningen möjlighet att prova sina nya antaganden i sin verksamhet och Kolb 
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(1984) menar att kunskaperna bör utvecklas i den miljö de ska användas samt att lärande bör 

vara uppgiftsorienterat eller handlingsinriktat.  

Enhetscheferna beskriver att ledarskapet har brister i kommunikation och planering samt att 

det finns en avsaknad av ramar och riktlinjer. Bristen i kommunikation och planering innebär 

att flera enhetschefer upplever att det inte finns någon övergripande struktur och riktlinjer 

kring organisationsfrågorna. Enhetschefernas förslag handlar om att förbättra och utveckla 

kommunikationen i organisationen samt skapa en samordning angående viktiga 

organisationsfrågor. Teorin beskriver att en del av komplexiteten i ledarskapet inom offentlig 

sektorn kan förklaras av att verksamheten är en politikerstyrd linjeorganisation. Den 

hierarkiska strukturen går från politisk nämnd, via förvaltningschef, sektionschef sedan till 

första linjens chefer. På grund av att organisationen är komplex kan det leda till brister i 

kommunikationen (Wolmesjö, 2008). En följd av brister i kommunikation är att kan leda till 

försämrade relationen i organisationen. Detta eftersom bristande kommunikation betyder att 

budskapet mellan sändare och mottagaren inte blivit helt synliggjort (Nilsson & 

Waldermanson, 2007). Vi menar att det inte behövs nya ramar och riktlinjer, då kommunens 

verktyg årscykeln är ett användbart stöd i enhetschefernas arbete genom att den innehåller 

övergripande ramar och riktlinjer. Vår uppfattning om årscykeln är att det inte används i dess 

fulla potential eftersom några enhetschefer endast har nämnt verktyget under intervjun, 

samtidigt som de känner en avsaknad av ramar och riktlinjer. Däremot anser vi att Falu 

kommun aktivt måste arbetet med att förbättra kommunikationen, för att motverka försämrade 

och negativa relationer.   

Upplevelsen av erkänsla hos enhetscheferna är god från, medarbetare, kunder, anhöriga samt 

kollegor, vilket även upplevs som attraktivt. Däremot visar intervjuerna att samtliga 

enhetscheferna inte anser sig få erkänsla från ledningen. Utvecklingspotentialen enligt 

enhetscheferna ligger i att organisationen ökar sin förståelse för deras arbetssituation genom 

att lyssna och tillsammans diskutera organisationsfrågorna. Vi ser också detta som en brist i 

organisationen, därför skulle en förbättrad kommunikation och feedback bland annat generera 

till att enhetscheferna känner sig uppskattade och synliga. Teorin stärker resonemanget om att 

bra kommunikation och feedback leder till ökad erkänsla samt stärkta relationer (Nilsson och 

Waldemarson, 2007). Vroom, (1995) menar att erkänslan är en individuell uppfattning vilket 

skapar ett dilemma för organisationen. McClelland (1967) delar in feedback i två kategorier 

känslomässig och uppgiftsorienterad. Vidare anser ovan att vilken feedback individen vill ha 

är individuell, dock anser Hackman och Oldham (1980) att uppgiftsorienterad feedback ligger 

till grund för medarbetarens utveckling och lärande. Resultatet av att lyssna och lära känna 

sina medarbetare blir att chefen vet vilken feedback medarbetaren vill ha och genom bra 

feedback skapas goda relationer.   
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Studien tyder på att medarbetarrollen är bortglömd och då inte enbart från organisationens 

sida utan även enhetscheferna själva har glömt bort sin roll som medarbetare. Att 

medarbetarrollen är bortglömd kan ses genom de två följande citaten som kommer från olika 

intervjuer: 

Oj medarbetare? Det är nog första gången jag tänker på mig själv som medarbetare…  

Jag skulle vilja få ledningen att förstå att vi är medarbetare som också har behov likasom de 

andra i organisationen.  

Chefsyrket har tre roller varav en är medarbetarrollen som enligt teorin inte är speciellt 

prioriterad eller synliggjort (Tengblad et al., 2007). För att skapa och utveckla attraktiva 

arbeten måste organisationen se medarbetaren utifrån ett helhetsperspektiv. Då chefskapet 

består av tre roller måste organisationen inkludera dessa tre roller i enhetschefens 

helhetsperspektiv. Orsaken till att medarbetarrollen är bortglömd, tror vi har att göra med de 

andra två rollerna, arbetsgivarrollen och ledarrollen som tar mer utrymme i chefskapet. I 

arbetsgivarrollen och ledarrollen är det stort fokus på att skapa attraktiva arbeten för sina 

medarbetare, vilket gör att vi tycker att det är ännu märkligare att deras medarbetarroll glöms 

bort. Därför anser vi att detta är ett intressant ämne att forska vidare på.    

Sammanfattningen av teorin mynnade ut i avsnittet 2.7 egen modell av attraktivt arbete, där 

teori kring attraktivt arbete kopplades ihop med forskning om enhetschefers upplevda 

arbetssituation. Denna modell blev en utgångspunkt för denna studie och intervjuerna visar att 

attraktivt arbete för enhetscheferna, handlar om de faktorer som lyfts fram i den egna 

modellen. Under intervjuerna framkommer dessa faktorer som viktiga och bidrar till att 

arbetet upplevs som attraktivt, även enhetschefernas förslag kretsar kring dessa faktorer. Alla 

intervjupersoner hade några dagar på sig att fundera kring attraktivt arbete (inte 

intervjufrågorna) då detta framgick i informationen de fick innan intervjun. Trots att vi ställde 

en öppen fråga om det fanns något enligt dem vi missat kring attraktivt arbete, var det ingen 

som ansåg att så var fallet. 
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6. Slutsats  

För att kunna knyta ihop säcken på detta examensarbete har vi återkopplat arbetet till syftet 

och dess frågeställningar för att lyfta fram att syftet är besvarat. Syftet med denna 

undersökning är att identifiera vad som gör arbetet som enhetschef till ett attraktivt arbete 

samt hur attraktiviteten kan utvecklas.  

  
 

Studien har kommit fram till följande slutsatser: 

 

 Intervjuerna visar att enhetscheferna är tillfredsställda med sin arbetssituation och 

upplever sitt arbete som attraktivt. Arbetet innehåller ett högt tempo med mycket att 

göra, många problem som skall lösas, arbetet innehåller även många goda sociala 

kontakter samt möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Enhetscheferna 

upplever brister i kommunikation och planering från organisationen. Vidare råder det 

delade meningar kring bristen för tid att reflektera och återhämta sig. 

 Faktorer som varierande, handlingsfrihet, problemlösning, sociala kontakter och delar 

av erkänsla hör till attraktivitetsfaktorer.  

 Enhetschefernas beskriver tre utvecklingsområden för att öka attraktiviteten. Det 

första innefattar ledarskapet där brister förekommer inom kommunikation och 

planering. Andra utvecklingsområdet handlar om arbetstakten genom att 

individanpassa arbetsgruppernas storlek samt tid för reflektion och återhämtning. 

Tredje utvecklingsområdet enhetscheferna belyser är bristen på erkänsla från 

organisationen.  

 Utöver enhetschefernas brister har vi identifierat ett utvecklingsområde för att öka 

attraktiviteten. Under intervjuerna har det framkommit att det råder stor avsaknad av 

kollegor att ”bolla idéer” vilket gör att arbetet upplevs ensamt. För att motverka 

ensamheten är chefsgruppshandledning ett alternativ, där reflektion och feedback 

ingår. Forskningen menar att detta även leder till bland annat ökad självkänsla och 

engagemang. 

 

 Enhetschefernas medarbetarroll verkar vara en bortglömd eller lågprioriterad roll, 

vilket leder till att enhetschefsyrket inte ses ur ett helhetsperspektiv. 

Sammanfattningsvis beskriver enhetscheferna att ett arbete är attraktivt när det känns bra att 

gå till arbetet samt att känna stolthet över sin arbetsplats. Utvecklingsmöjligheter i arbetet 

såsom personliga och yrkesinriktade är attraktivt. Attraktivitet är ett begrepp som har 

individuella innebörder, vad som är attraktivt kan bero på ålder, livssituation, kultur och 

status. Detta gäller även inom arbetslivet vilket troligtvis hade visat sig om en studie ställde 

två yrkesgrupper mot varandra, exempelvis om medarbetare från ett telemarketingföretag 

ställs mot enhetschefernas syn på attraktivitet. Vilket även bekräftas genom vår egen modell 

av attraktivt arbete som vi arbetet fram genom forskning kring attraktivt arbetet och 
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enhetschefers arbetssituation. Vi avslutar detta slutord med att knyta tillbaka till inledningen 

där vi skrev att ett arbete som är attraktivt ökar förutsättningarna till att enhetscheferna kan 

utföra ett bra ledarskap. Detta i sin tur skapar bra förutsättningar för att undersköterskor och 

vårdbiträdens arbeten ska upplevas som attraktiva arbete, vilket motverkar att kvalitén i 

äldreomsorgen försämras. Med dessa ord sätter vi nu punkt för detta examensarbete. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning.   
 

Eftersom resultatet visar att många enhetschefer upplever sig ensamma och att det råder dålig 

kommunikation med organisationen, vilket de ser som en av de stora nackdelarna av 

decentraliseringen. Därför skulle vi tycka att det vore intressant att jämför och se om det finns 

skillnader i enhetschefernas uppfattning kring arbetssituationen i en decentraliserad och 

centraliserad kommun.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning, handlar om chefens tre roller och då framförallt 

medarbetarrollen som vi ser är bortglömd. Detta visades tydligt under intervjuerna genom att 

vi fick påminna alla intervjupersonerna att det handlar om dem som medarbetare och inte 

ledarskapet eller deras medarbetare. Därför skulle en fördjupning inom detta ämne vara 

intressant för att kanske få svar på, varför merarbetarrollen hamnar i skymundan och hur 

organisationen aktivt kan arbeta med att synliggöra chefens medarbetarroll.  
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                     Bilaga 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Falun den 10 mars 2015 

Till enhetscheferna inom omvårdnadsförvaltningen. 

 

Vi är två studenter på personal- och arbetslivsprogrammet från Högskolan Dalarna som denna 

termin skriver examensarbete om enhetschefernas arbetssituation.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att identifiera vad som gör arbetet som enhetschef till ett 

attraktivt arbete inom omvårdnadsförvaltningen. Modellen attraktivt arbete är framtagen av 

forskarna Åteg, Hedlund och Pontén (2004) vid Högskolan Dalarna. Modellen handlar om att 

skapa förutsättningar för att attrahera, engagera samt behålla medarbetarna utifrån 

dimensionerna arbetstillfredsställelse, arbetsinnehåll samt arbetsförhållanden. 

 

Till vår studie behöver vi intervjua 6-8 stycken enhetschefer med minst ett års yrkeserfarenhet 

som enhetschef inom omvårdnadsförvaltningen. Intervjuerna kommer att ske under slutet av 

mars eller början av april, varje intervju beräknas ta ca 1-2 timmar.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket innebär: 

 

 Du har rätt att vara anonym, vilket i praktiken innebär att endast forskarna har 

kännedom om dig.  

 Att deltagandet är frivilligt och om du har rätt att avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande.  

 Resultatet kommer endast att användas av oss i detta forskningsändamål. 

 

Är du intresserad av att läsa mer om attraktivt arbete kan du gå in på länken för att läsa vidare.  

http://www.du.se/samverkan/attraktivtarbete. Vi hoppas att du vill och kan bidra med din 

kunskap och erfarenhet i området! För att medverka i vår studie, skicka ett mail till någon av 

oss och vid frågor och funderingar kring studien är det bara att höra av sig till oss.    

 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Eriksson                    h12aneri@du.se  

Kristina Almgren Angeria v09krian@du.se 

 

 
 
 

 

http://www.du.se/samverkan/attraktivtarbete
mailto:h12aneri@du.se
mailto:v09krian@du.se
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide (Skickades inte till intervjupersonerna innan intervjun)  

 

Inledningsvis presenterar vi oss själva och vårt syfte med intervjun.  

Vi berättar övergripande om hur upplägget ser ut och hur lång tid studien förväntas ta samt att 

det får ta del av studien när det är klart.  Vidare berättar vi om anonymitet och de 

forskningsetiska riktlinjer som vi har att förhålla oss till. Intervjun kommer att spelas in med 

anledning av att det underlättar arbetet vid insamling av data. (För att vi inte ska missa att 

dokumentera något viktigt under intervjun önskar vi att spela in intervjun. Inspelningen 

kommer självklart att raderas så fort transkriberingen är färdig). 

 
Bakgrund  

 Ålder? (Hur gammal är du?) 

 Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

 Vad har du för Utbildning? 

 Hur ser din yrkesbakgrund ut?(Förutom att vara enhetschef) 

 Kan du kortfattat berätta om den verksamhet du ansvarar för? 

 
Inledning 

 Vad förknippar du med ordet attraktivt arbete? 

 
Arbetsinnehåll. 

 Hur upplever du variationen i ditt arbete? 

 Hur bör variationen vara för att det ska vara attraktivt för dig? 

 

 Vad är din upplevelse av tankearbete i ditt uppdrag som enhetschef?( Med tankearbete 

menas exempelvis om arbetsuppgifterna ger möjlighet till problemlösning, skapande, 

lära nytt eller att utveckla verksamheten) 

 Vad anser du i tankearbetet gör ditt arbete attraktivt 

 

 Hur upplever du arbetstakten i arbetet? ?( Exempelvis Lugna perioder pauser 

intensitet återhämtning reflektion)  

 Hur bör arbetstakten vara för att arbetet ska upplevas attraktivt för dig?(Kan du ge 

något exempel?) 

 

 Vad är din upplevelse av handlingsfrihet i ditt arbete? Kan du ge något exempel?) 

 Hur bör handlingsfriheten vara för att ditt arbete ska vara attraktivt? 

 

 Upplever du att du är förtrogen med dina arbetsuppgifter? (Exempelvis hur det ska 

göras och vet vad som väntar under dagen) 

 Vad i denna faktor anser du gör arbetet attraktivt för dig? 

 
Arbetstillfredsställelse  

 Vad är din uppfattning och känsla av att vara/känna sig eftertraktad? (med andra ord 

behövd, viktigt det jag gör och efterfrågad kompetens) 

 Hur bör faktorn eftertraktad vara för att du ska uppleva ditt arbete attraktiv? 

 

 Vad är din upplevelse av stimulans i arbetet?  
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 Hur bör arbete ge stimulans för att upplevas attraktivt? 

 

 Hur upplever du faktorn erkänsla(/uppskattning) i arbetet? 

 Vad i upplevelsen av erkänsla skapar attraktivitet i ditt arbete? 

 
Arbetsförhållanden   

 Vad är din upplevelse av sociala kontakter på arbetet? (Det vill säga möten med andra 

i arbetet o på raster med arbetskamrater och andra människor) 

 Hur bör sociala kontakter vara för att ditt arbete ska upplevas attraktivt? 

 

 Hur upplever du dina relationer på arbetsplatsen?  

 Vad i dina relationer anser du gör ditt arbete attraktivt? 

 

 Vad är din uppfattning av din chefs/organisationens ledarskap? (Hur du upplever 

kommunikationen, delaktighet och inflytande till exempel) 

 Vad i denna faktor gör ditt arbete attraktivt? 

 
Attraktivt arbete 

 Vilka faktorer i vår presenterade modell om arbetsinnehåll, arbetsförhållanden och 

arbetstillfredsställelse upplever du som viktigast för betydelse av attraktiviteten i ditt 

arbete? (visar vår modell) 

 Vad anser du skulle vara i mest behov av förändring för att öka attraktiviteten i ditt 

arbete? 

 Om du fick genomföra den förändringen, hur skulle du göra för att öka attraktiviteten i 

ditt arbete? 

 

 

En sista fråga, Om du tänker på attraktivt arbete och din arbetssituation som medarbetena, 

finns det något du anser vi inte berört under intervjun som handlar om attraktivt arbete?   

 

 

Avslutningsvis ställer vi frågan igen Vad förknippar du med ordet attraktivt arbete? 

 

 

 

Tack för oss!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


