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Sammanfattning 

HR-funktionens uppgift i en organisation är att tillvarata den mänskliga resursen och se till att 

goda arbetsförhållanden uppnås. Detta för att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 

kompetens (Kira 2003). På senare år har arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

uppmärksammats på kommuner i Sverige för bland annat enhetschefer i äldreomsorgen. 

Arbetsförhållandena, arbetsvillkoren och framför allt den höga personalomsättningen bland 

dessa, har lett till en problematik som var en av valets viktigaste frågor 2014. Syftet med 

denna studie är att beskriva arbetsförhållanden för enhetschefer inom mindre kommuner i 

Sverige, inom den sociala sektorn och belysa hur dessa skulle kunna förbättras. Som 

studieobjekt har Orsa kommun använts. Resultatet av undersökningen visade att 

arbetssituationen för enhetschefer är övermäktig, då det är hög arbetsbelastning samt dålig 

struktur i arbetet. Enhetscheferna själva skulle gynnas av en assistent samt en 

arbetsbeskrivning för att minska arbetsbelastningen och få struktur i arbetet. Vår slutsats är att 

kommuner i Sverige borde arbeta med att skapa bättre arbetsförhållanden för enhetschefer 

samt arbeta för att underlätta arbetsbördan. Vårt förslag till Orsa kommun är att ta hjälp av vår 

handlingsplan och därmed anställa assistenter till enhetscheferna samt skapa 

arbetsbeskrivningar. Vidare forskning i ämnet skulle kunna belysa mentorskapets betydelse i 

den offentliga sektorn inom kommuner i Sverige samt organisationsstrukturens bemärkelse 

för arbetets attraktivitet.  
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Summary 

HR function's role in an organization is to safeguard the human resource and ensure that good 

working conditions are achieved. This is to attract, recruit, retain and develop skills (Kira 

2003). In recent years, working conditions and working conditions attracted the attention of 

local authorities in Sweden, among other heads of units in the elderly. Working conditions 

and above all the high staff turnover among these, has led to a problem that was one of the 

valets important issues in 2014. The aim of this study is to describe the working conditions of 

unit managers in smaller municipalities in Sweden, the social sector and highlight how these 

could be improved. We have used Orsa kommun in this study. The results of the survey 

showed that the employment situation of heads of unit is overpowering when the work 

structure it poor and the level of stress is high. Unit managers themselves would benefit from 

an assistant and a job description to reduce the load and the structure of the work. Our 

conclusion is that municipalities in Sweden should work to create better working conditions 

for home directors and work to ease the workload. Our proposal to Orsa kommun is to take 

the help of our action plan and to employ assistants to heads of unit as well as create job 

descriptions. Further research on the subject could enlighten the importance of mentoring in 

the public sector within the municipalities in Sweden and the organizational structure to create 

more attractive work conditions.  
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1 Inledning  
”Vi har ett problem, vi har större (personal)omsättning här än på McDonald´s” 

(Personalchefen i Orsa kommun, 2015-02-23) 

Personalchefen på Orsa kommun förklarade under en intervju (2015-02-23) att 

personalomsättningen på McDonald’s är 100 procent. I Orsa kommun har personalomsättning 

varit lika stor under de senaste två åren bland enhetscheferna inom vård och omsorg. Detta 

har lett till en instabilitet i organisationen och en brist på kontinuitet, vilket är ett problem i 

organisationen som personalchefen vill åtgärda.  

Nationalencyklopedin (2006) förklarar att personalomsättning handlar om hur länge de 

anställda i genomsnitt stannar i ett företag. Personalomsättning beskrivs som rörlighet av 

personal. Utgångspunkten i denna undersökning är att arbetsmiljö, attraktivt arbete och 

ledarskap är tre faktorer som påverkar personalomsättningen. Att arbeta med dessa faktorer är 

HR-funktionens roll i en organisation. HR-funktionens uppgifter är att attrahera, rekrytera, 

behålla och utveckla kompetens i en organisation. HR ska se till att den mänskliga resursen i 

organisationen tillvaratas på bästa möjliga sätt, dessutom ska HR stötta ledningen. Därmed 

handlar HR-funktionens roll om att kunna se organisationen ur både medarbetar-, lednings- 

och organisationsperspektiv.  

Att McDonald´s har en hög personalomsättning är något som är känt. Arbetsuppgifterna är 

monotona och utformade så att vem som helst utan kompetens och förkunskap ska kunna 

utföra dessa.  Lönen är låg och efter att ha arbetat på McDonald´s en kort period väljer många 

att söka sig vidare i arbetslivet. Detta skapar en hög personalomsättning, arbetet anses inte 

vara särskilt attraktivt och outbildade människor utan krav på arbetsplatsen arbetar där 

(Lövqvist & Olsson, 2010). 

 

För att vara enhetschef krävs det kompetens samt kunskap om människor. Lönen är relativt 

hög och arbetsuppgifterna är varierande och komplexa. Trots detta är personalomsättningen 

hög för denna yrkesgrupp. Orsa kommun är inte ensam om att ha detta problem. Massmedia 

målar gärna en svart bild om äldreomsorgen, om den höga sjukfrånvaron och 

personalomsättningen.  Andra kommuner i Sverige befinner sig i exakt samma situation. 

Problemen anses vara så omfattande att äldreomsorgen tillhörde en av de viktigaste 

valfrågorna 2014 (Dagens nyheter 11 april, 2012; Äldrenytt 4 september, 2013; Tidningen dt 

23 augusti, 2013 samt Läkartidningen nr 6, 2006). 

Varför är då personalomsättningen då så hög för enhetschefer? Är inte enhetschefyrket ett 

attraktivt yrke?  

Åteg, Hedlund och Pontén (2004) beskriver att attraktivt arbete är ett arbete dit personal söker 

sig, stannar och väljer att engagera sig i. Deras undersökning visar att tre huvudfaktorer för ett 

attraktivt arbete är arbetsförhållanden, arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse. Dessa 

huvudfaktorer innehåller olika antal dimensioner, t ex arbetsförhållanden innehåller arbetstid, 

ledarskap, lön, organisationen, relationer och social kontakt. Arbetsinnehåll innebär t ex 

arbetstakt, handlingsfrihet, tankearbete och variation. Arbetstillfredsställelse innehåller 

dimensioner som status, stimulans, resultat och att vara eftertraktad. 
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HR funktionens uppgift i en organisation är att tillvarata den mänskliga resursen och se till att 

goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor uppnås. Detta för att kunna attrahera, rekrytera, 

behålla och utveckla kompetens (Kira, 2003). Hur bra lyckas HR-personalen med denna 

uppgift i svenska kommuner? 

HR-personalens uppgift att tillvarata den mänskliga resursen har kommit att bli allt mer 

betydelsefull. Den demografiska förändringen i samhället kommer i framtiden orsaka en 

omfattande arbetsbrist, vilket främst beror på minskade födelsetal och att 40-talister går i 

pension. Detta kommer leda till färre personer i yrkesverksam ålder och därmed hårdare 

konkurrens om arbetskraften. För att kunna säkra tillgången på arbetskraften behöver 

organisationer öka sina möjligheter att rekrytera, för att kunna expandera och ersätta personal, 

men också behålla den befintliga personalen. I och med att arbetskraftbristen ökar, finns 

möjligheterna för de anställda att byta till andra mer attraktiva arbeten. Organisationer 

behöver därför kunna erbjuda arbeten som är attraktiva både för den befintliga personalen och 

för potentiella nya medarbetare (Åteg, Hedlund och Pontén, 2004).   

Arbetsmiljön på de svenska arbetsplatserna är hälsosamma och bra ur ett internationellt 

perspektiv. Statistik som visar antalet arbetssjukdomar eller arbetsskador på arbetsplatser i 

Sverige och andra europeiska länder ger en relativt gynnsam bild av de svenska 

förhållandena. Vid en jämförelse med EU15- länderna har Sverige legat i topp, eller nära 

toppen, med minst antal arbetsolyckor per antal sysselsatta av alla sedan flera år tillbaka. I 

EU15 ingår Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna, Portugal, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Sverige och Österrike (Bergsten, 

Myrén, Thorburn, 2014). 

  

Arbetstagare får, enligt statistik, generellt sätt de rättigheter de är berättigade enligt lag och 

har möjlighet att ta del av de resurser och tillgångar de behöver för att kunna prestera, utföra 

ett bra arbete och samtidigt trivas (Bergsten, Myrén, Thorburn, 2014). 

Hur kan det då komma sig att arbetsvillkoren uppmärksammats och ifrågasatts så extremt 

mycket inom den sociala sektorn på äldreomsorgen i kommuner i Sverige?  

Varför är personalomsättningen så hög bland enhetschefer? Är inte enhetschefsyrket ett 

attraktivt yrke? Är det så att arbetsförhållanden och arbetsmiljön i praktiken är oacceptabla, 

trots att det finns lagar och förordningar som ska reglera detta? Hur upplever enhetscheferna 

själva sin arbetssituation?  

1.1 Undersökningssyftet 

Syftet med denna undersökning är att beskriva arbetsförhållanden för enhetschefer i den 

sociala sektorn inom mindre kommuner i Sverige och belysa hur dessa skulle kunna förbättras 

för att göra arbetet attraktivare.  

I genomförandet av denna studie har Orsa kommun använts som studieobjekt. En fallstudie 

har gjorts, där medarbetare djupintervjuats. Huvudresultatet av studien bör kunna vara 

generaliserbara och gälla även andra mindre kommuner i Sverige. När det gäller möjligheter 

till generaliseringar är det dock viktigt att beakta att denna studie är kvalitativ och bygger på 

individers abstrakta upplevelser och åsikter om specifika situationer.  
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2 Teori 

Teoriavsnittet kommer att redogöra för vad modern forskning kommit fram till i fråga om att 

skapa ett attraktivt arbete. Arbetsmiljöns framväxt har bidragit till en ny syn på människan 

och hur man på bästa sätt tillvaratar den mänskliga resursen (Kira 2003). Hedlund m fl (2007) 

visar på en modell med 80 faktorer som medarbetare anser viktiga för ett attraktivt arbete. 

Knox och Freemans (2006) teorier om organisationens perspektiv kommer att belysas, bland 

annat varumärkets betydelse för arbetets attraktivitet. Stålgren Lind (2008) beskriver 

ledarskapets utmaningar som uppkommit i samband med den nya synen på den mänskliga 

resursen och kraven att uppfylla medarbetarens behov.  

2.1 Arbetsmiljö 

Definitionen nedan redogör för vad begreppet arbetsmiljö står för. Detta tydliggör begreppets 

innebörd, innan teorierna om arbetsmiljö beskrivs. 

Arbetsmiljö – ”förhållande på en arbetsplats, den uppmärksamhet som ägnades arbetsmiljön 

var länge i huvudsak riktad mot de risker för liv och hälsa som förknippats med olika arbeten; 

i anslutning härtill skapades så småningom ett ordnat arbetarskydd. Numera har perspektivet 

vidgats. I den svenska arbetsmiljölagen från 1977 är målsättningen att miljön ska anpassas 

till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende och vara tillfredställande till 

den sociala och tekniska utvecklingen… Tanken är att arbetet ska anpassas till människan, 

inte tvärtom” (Nationalencyklopedin, 2006).  

2.1.1 Arbetsmiljöns framväxt - den mänskliga resursen 

Synen på arbetsmiljöarbete förändrades i slutet av 1990-talet. Det traditionella 

arbetsmiljöarbetet som genomsyrade arbetslivet ända fram till dess bestod av ett reaktivt 

förhållningssätt. Detta innebar att man åtgärdade arbetsolyckor när de inträffat och inte 

arbetade förebyggande för att motverka arbetsmiljöproblem. Människan sågs som en utbytbar 

resurs som gick att ersätta och inte behövde omhändertas (Kira, 2003). I samband med att 

omvärlden förändrades och arbetsorganisationer blev lösare och mindre stabila anpassades 

arbetsmiljöarbetet (Allvin m fl, 1999). Människan var inte längre utbytbar och dess 

kompetens och erfarenhet värderades högt, vilket gjorde att ett synsätt som innebar att man 

skulle ta vara på den mänskliga resursen, växte fram. Detta berodde på att industrisamhället 

övergick till tjänstesamhälle och den byråkratiska arbetsplatsen ersattes av den 

postbyråkratiska. Annan typ av kompetens efterfrågades på marknaden och konkurrenskraften 

ökade. HR-funktionens roll i organisationen har blivit mer central och betydelsefull (Kira, 

2003).   

2001 och 2003 krävde lagstiftningen ett proaktivt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor, vilket 

kallades systematiskt- arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2001). Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är en ständig process med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

främja hälsa (Arbetsmiljöverket 2001).  Annan forskning t ex Kira (2003) gick ett steg längre. 

Kiras studie beskriver arbetet som användning av mänskliga resurser. Arbetsmiljöarbete enligt 

henne handlar mycket om att skapa förutsättningar för att återhämta dessa resurser. Detta 

synsätt är lösningsorienterat och fokuserar på styrkor och förmågor hos individer. Till skillnad 

från det systematiska arbetsmiljöarbetet som lägger vikt på organisationens problem och 
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risker i arbetet. I stället för att göra riskbedömningar menar Kira (2003) att det är mer 

fördelaktigt att undersöka vad som bidrar till det goda arbetet och vad som gör att 

medarbetare kan återskapa resurser i arbetet. Åteg, Hedlund och Pontén (2004) förklarar att 

för att kunna vara en attraktiv arbetsplats i dagens arbetsliv är det livsnödvändigt för företag 

att tillvarata och utveckla den mänskliga resursen. Genom att vara en attraktiv arbetsplats kan 

man som företag attrahera och behålla optimala medarbetare och kunder. Detta leder till att 

företagets kvalitet, produktivitet och lönsamhet ökar. Dock har Hedlund och Pontén (2006) 

även varit på träföretag och undersökt hur systematiskt arbetsmiljöarbete påverkar arbetets 

attraktivitet. Resultatet visade att arbetets sammantagna attraktivitet ökade då systematiskt 

arbetsmiljöarbete infördes.  

2.1.2 Främjande perspektiv - den mänskliga resursen 

Dagens arbetsliv är, som Kira (2003) beskriver, först och främst postbyråkratiskt. 

Tjänstesektorn och serviceorganisationer blir allt vanligare och industrier genomgår 

nedskärningar. De mänskliga resurserna är i centrum och de anställda och ledningen är 

beroende av varandra. Så här såg det inte ut i det byråkratiska samhället, under 

industrisamhället. I teorin övergick det byråkratiska samhället till det postbyråkratiska efter 

andra världskriget, men den byråkratiska organisationen lever delvis kvar. Begrepp som 

rationalitet och kontroll kännetecknar det byråkratiska synsättet.  I samband med att det 

postbyråkratiska samhället vuxit fram har nya teorier och metoder framkommit. Dessa 

handlar om hur man bör genomföra arbetsmiljöarbete med hänsyn till mänskliga resurser. 

Medarbetare ska vara motiverade, behålla hälsan och lära sig under arbetet, för att 

arbetsplatser ska kunna vara attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden. Under den 

byråkratiska tiden sågs människan som en utbytbar produkt som skulle styras och 

kontrolleras. Mänskliga resurser prioriterades inte högt. I det byråkratiska samhället 

åtgärdades arbetsolyckor när de skett, arbetsmiljöarbetet var därmed reaktivt och det 

arbetades inte proaktivt och förebyggande (Kira, 2003).   

Arbetsmiljöarbete med de mänskliga resurserna är nödvändigt i dagens arbetsliv. Arbetet 

förutsätter en mental eller fysisk ansträngning, vilket också kan beskrivas som mänskliga 

resurser. Mänskliga resurser används i arbetsprocessen och kan leda till olika resultat. Om 

dessa resurser återskapas kan individen utvecklas under arbetet. Om dessa endast konsumeras 

så urholkas dessa resurser och individen blir utbränd. Resurserna är kognitiva, emotionella 

och fysiska (Kira, 2003). Allvin m fl (1999) menar att dagens postindustriella arbetsliv har 

bidragit till att de mänskliga resurserna aldrig får tid till att återskapas, gränsen mellan arbete 

och fritid har suddats ut. Människan förväntas ständigt vara tillgänglig, uppdaterad samt vilja 

lära nytt och utvecklas hela tiden. Att man delegerat ut detta ansvar till medarbetare har lett 

till ett arbetsliv som är både fysiskt och psykiskt ohälsosamt. Kira (2003) anser dock att det 

finns sätt att bevara de mänskliga resurserna i det ”gränslösa arbetet”, där gränsen mellan 

fritid och arbetsliv suddats ut och se till att de inte blir uttömda. Detta genom att se till att 

resurserna återskapas under arbetets gång.  

Som tidigare nämnts fokuserade metoder och processer som kopplas till det byråkratiska 

samhället på problem i arbetsmiljöarbetet. I praktiken innebär detta att man gör 

riskbedömningar och ifrågasätter vad det finns för problem i organisationen 



11 
 

(Arbetsmiljöverket, 2003). Istället för att förklara vad som gör att människan blir utbränd, 

förklarar Kira (2003) i sina teorier när det är bra och när är medarbetarna motiverade.  

Antonovsky (1996) som är professor i medicinsk psykologi frågade sig vad som gör att 

människor förblir psykiskt friska trots stora ansträngningar, istället för att fokusera på varför 

människor mår psykiskt dåligt. Han gjorde undersökningar om kvinnor som överlevt i 

koncentrationslägren trots alla påfrestningar. Han kom fram till att det handlar om människans 

känsla av sammanhang som i sin tur beror på känslan av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Denna teori använder sig Kira (2003) av då hon förklarar varför vissa 

människor inte blir utbrända trots att de arbetar under gränslösa omständigheter. Hanterbarhet 

handlar om att man känner att man har resurser för att klara motgångar som omvärlden 

utsätter en för. Begriplighet innebär att man har en struktur och någorlunda kan förutsäga vad 

som kommer hända. Meningsfullhet handlar om att man upplever att de utmaningar man ställs 

inför är meningsfulla och värda att lägga energi på. Karaksek och Theorell (1990), Theorell 

(2003) samt Johnsson och Hall (1988) har i likhet med Kira (2003) forskat om vad som gör att 

människor upplever en god psykosocial arbetsmiljö. Karaksek och Theorell (1990) har 

därefter kommit fram till en modell som kallas krav, kontroll och stöd- modellen. Johnsson 

och Hall (1988) beskriver att denna modell visar att de medarbetare som riskerar att drabbas 

av ohälsa är de som känner höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd.  

Karaksek och Theorell (1990) förklarar att i begreppet krav ingår både psykiska och fysiska 

krav i arbetet. Arbetsmängd och tidspress är exempel på psykiska krav medan fysiska krav 

handlar om obekväma arbetspositioner och den ansträngning som krävs för att arbetsuppgiften 

ska utföras. De psykiska kraven inträffar exempelvis då arbetskraven är högre än 

egenkontrollen. Kontroll handlar om att kunna använda sin kompetens för att på ett bra sätt 

kunna hantera eller påverka sina arbetsuppgifter. Kompetensutveckling bidrar till kontroll 

eftersom kunskap och möjlighet att påverka arbetet ökar. Theorell (2003) menar att det finns 

två aspekter av arbetskontroll. Kontroll i arbetet är den första aspekten och handlar om de 

anställdas inflytande över vilka som ska anställas och vilka mål arbetsplatsen ska sträva efter. 

Den andra aspekten är kontroll över arbetet och handlar om inflytande över planering. 

Karaksek och Theorell (1990) förklarar att med hjälp av olika kombinationer av krav och 

kontroll kan fyra arbetstyper urskiljas. Dessa olika arbetstyper är aktiv, passiv, avspänd och 

spänd. Dessa beskrivs i modellen på sida 12 (Se figur 1). 
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Figur 1 Krav, kontroll och stödmodellen.    Källa: Egen 

Krav, kontrollmodellen har senare utvecklats och tagit med aspekten socialt stöd. Socialt stöd 

bidrar till att minska psykologiska stressfaktorer och ohälsa samt öka arbetsglädje, 

kunskapsutveckling och produktivitet. Det sociala stödet kommer från arbetskamrater, chefer, 

familj och vänner. Det finns två olika typer av socialt stöd. Dessa är emotionellt och 

instrumentellt stöd. Emotionellt stöd handlar om att få uppskattning och känsla av tillhörighet 

i arbetsgruppen. Instrumentellt stöd innebär att få bekräftelse och uppskattning för de 

arbetsuppgifter man utför. Detta bidrar till en känsla av delaktighet i arbetet (Karaksek och 

Theorell, 1990). 

2.2 Attraktivt arbete  

2.2.1 Medarbetares perspektiv 

Svenska Akademien (2006) beskriver att något är attraktivt om det har förmågan att locka till 

sig något eller någon. Medarbetare har förväntningar på arbetet som de utför och även på 

arbetsplatsen de arbetar på.  Dessa förväntningar ska uppfyllas för att medarbetaren ska känna 

sig motiverad och engagerad (Hedlund, 2007). Hedlunds (2007) avhandling ”Attraktivitetens 

dynamik” handlar om olika perspektiv på attraktivt arbete. Den baseras på fem delstudier som 

har resulterat i artiklar publicerade av Hedlund, Åteg, Sconfienza, Andersson, Rosén och 

Pontén. Avhandlingens viktigaste bidrag är en modell som baserar sig på delstudie 2 (Åteg, 

Hedlund och Pontén, 2004). Modellen innehåller kring 80 kvalitéer inom 22 dimensioner som 

bidrar till att göra arbetet attraktivt. De tre huvudfaktorerna är arbetsförhållanden, 

arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse. Dessa huvudfaktorer innehåller olika antal 

dimensioner, t ex attraktiva arbetsförhållanden innehåller arbetstid, ledarskap, lön, 

organisationen, relationer och social kontakt. Arbetsinnehåll innebär t ex arbetstakt, 

handlingsfrihet, tankearbete och variation. Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som 

status, stimulans, resultat och att vara eftertraktad. Dessutom innehåller varje dimension olika 

kvalitéer. Enligt Åteg, Hedlund och Pontén (2004) är modellen generaliserbar för attraktivt 

arbete, men kan inte i nuläget tillämpas på egenföretagare. Då en organisation ska arbeta med 

att öka attraktiviteten på en arbetsplats ur medarbetarperspektiv, kan organisationen enligt 

Åteg, Hedlund och Pontén (2004) börja med vilken gren som helst i trädet, eftersom alla 

grenar i trädet påverkar varandra. Detta beror på vad organisationen vill börja med att 
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fokusera på. Trädet är en ständigt pågående process som aldrig avslutas. Att bli medveten om 

grenarna kan leda till att arbetet i sig blir attraktivare för medarbetare eller så kan 

medvetenheten innebära motsatt effekt.  

 

Åteg, Hedlund och Pontén (2004) beskriver individens relation till sitt arbete. Enligt dem 

räcker det inte med en yttre uppskattning utan individen måste också känna en inre erkänsla. 

Olika kombinationer av dimensioner i författarnas modell kan öka möjligheten att individuella 

behov blir tillfredsställda, eftersom kombinationer tillsammans kan bli en ny dimension. 

Exempelvis kan en kombination av utökade avanceringsmöjligheter och förändrade 

arbetsuppgifter över tid ge mer variation och mångsidighet samt ökad självständighet och 

större inflytande, vilket även svarar mot behovet av en annan dimension -

framtidsförhoppningar.  

 

En attraktiv arbetsplats kan enligt Åteg och Hedlud (2011)  skapa ett gott rykte, vilket leder 

till att arbetsplatsen, inte bara lockar till sig kompetent personal, utan även lockar till sig fler 

kunder. Därmed ökar organisationens konkurrenskraft och lönsamhet. Att arbeta 

förebyggande med att tillvarata den mänskliga resursen och skapa en god arbetsmiljö är därför 

livsnödvändigt för företag. Åteg och Hedlunds (2011) studieresultat efterlyser flera studier för 

att en komplett bild av hur ett attraktivt arbete kan skapas. 

Stålgren Lind (2008) förklarar att det är viktigt att se en människovårdande organisation som 

en socialt konstruerad verklighet. Organisationen består av relationerna och samspelet mellan 

aktörerna i organisationens verksamhet. Organisationen lyfts på detta sätt upp, reproduceras 

och omformas av den ständigt pågående interaktionen mellan aktörerna. Stålgren Lind (2008) 

belyser att med hänsyn till detta räcker det inte med att utforma en modell eller karta med 

rutor och indelningar för att beskriva en organisations behov eller läge. Istället måste varje 

organisation för sig förändras och förstås inifrån och ut genom de människor som är 

verksamma i den. Detta motsäger Åteg, Hedlund och Ponténs (2011)  modell som sägs vara 

allmängiltig och generellt kunna användas i organisationer överallt.  

2.2.2 Organisationsperspektiv på attraktivt arbete 

Åteg och Hedlund (2011) har gjort en undersökning om vad som bidrar till ett attraktivt arbete 

ur medarbetares perspektiv. Till skillnad från denna teori belyser Knox och Freeman (2006) 

attraktivt arbete ur arbetsgivarens perspektiv samt vad en arbetsgivare bör tänka på för att 

skapa en attraktiv arbetsplats. Det handlar inte bara om att uppfylla medarbetares krav och 

förväntningar utan även se över kontexten. En organisation som befinner sig i en stor stad är 

attraktivare än en organisation som befinner sig i en liten stad. I branscher där det är brist på 

utbildade individer är det svårare att attrahera rätt kompetens trots att arbetsplatsen är attraktiv 

sett utifrån andra perspektiv.  

 

Knox och Freeman (2006) samt Ashworth och Kavaratzis (2009) har studerat förutsättningar 

för varumärkesarbetet när marknaden är global och när individer ser hela världen som sin 

möjliga framtida arbetsplats. Konkurrenter för arbetsgivare är därför inte bara organisationer i 

ett specifikt land, utan i hela världen. Dessutom finns en tendens att ”supertalanger” i 

organisationer väljer att starta eget, för att kunna styra sitt eget arbete och vara flexibla. Detta 
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gör att det är svårt att behålla de mest kompetenta i organisationen. Tendensen är att dagens 

medarbetare anser sig vara kunder till arbetsgivaren som kan välja mellan olika alternativ. De 

har krav på arbetsgivaren som de vill ska uppfyllas och uppfyller inte arbetsgivaren dessa, kan 

de lätt byta arbetsplats. Organisationer, arbetsgivare men även orter och städer måste därför 

ha strategier för hur de ska attrahera, rekrytera, behålla och avveckla personal, för att kunna 

vara en attraktiv arbetsplats (Knox & Freeman, 2006, Ashworth & Kavaratzis, 2009).  Rampl 

(2014) menar att förklaringen till varför vissa arbetsplatser anses attraktivare ur 

varumärkesperspektiv som även Knox och Freeman (2006) belyser, har att göra med 

associationer. Hon har studerat faktorer som har hög status när man associerar till företagens 

eller organisationens varumärke. Rampl (2014) kallar dessa associationer för first-choice 

brand (FCBe). Hennes slutsats är att arbetsinnehåll och arbetskultur kopplade till varumärken 

har störst betydelse. Faktorerna måste dock upplevas emotionellt. När det sker kommer dessa 

faktorer före lön, möjlighet att avancera i arbetet och placering av sin anställning. Det mest 

avgörande för om en arbetsplats är attraktiv beror därmed på vilka associationer människor 

har till arbetsplatsens varumärke.  

 

En aspekt i attraktiva arbeten är skillnaden mellan privata och offentliga arbetsplatsalternativ. 

Rodwell och Demir (2013) har studerat denna aspekt inom hälsovården i Australien. De 

beskriver att i Australien har det pågått ett så kallat Magnet-program där man identifierat 

miljöfaktorer som påverkar arbetsplatsens attraktivitet. Med hjälp av dessa faktorer har 

författarna studerat sjuksköterskornas rankning av olika typer av sjukhus i tre olika sektorer. 

Dessa sektorer är offentlig, privat och tredje icke vinstgivande sektor (t ex kooperativ). 

Resultatet är att det inte finns någon skillnad mellan dessa sektorer i Australien. Sektorerna 

rankas lika. Dock menar författarna att studier i USA pekar åt annat håll. Det finns nationella 

skillnader.  

 

Tidigare studier som presenterats förklarar att om arbetet är attraktivt kan arbetsgivare behålla 

medarbetare. Colton och Roberts (2006) har dock upptäckt en fallgrop i denna hypotes då de 

studerat hur man kan behålla personal inom människovårdande yrken. Problematiken är att 

många individer ser arbetet som tillfälligt eftersom kompetensutvecklingsmöjligheter saknas 

samt att kompetens inte behövs i stor grad. Slutsatsen av studien visar att 

arbetstillfredsställelse inte nödvändigtvis behöver betyda att medarbetare stannar på sina 

arbeten. Andra faktorer som låg status, för lite övning och utbildning, svårigheter att anpassa 

sig till förändringar i arbetsgruppen kan vara orsaker till korta anställningar även om 

medarbetare annars trivs relativt bra. En annan faktor Colton och Roberts (2006) tar upp som 

kan påverka hög personalomsättning, är att personalen inom omsorgen möter olika former av 

beteenden t ex vårdtagares aggressioner som kan vara svåra att hantera och tar energi.  

2.2.3 Ledarskapets utmaningar i dagens organisationer  

Det finns många definitioner av ledarskap, definitionen nedan beskriver skillnaden mellan 

chefskap och ledarskap, vilket är relevant i förhållande till olika organisationers sätt att 

praktiskt utöva ledarskap.   

Ledarskap – ”det formella ledarskapet förutsätter att uppgifter ska lösas och att mål ska nås. 

En skiljelinje, mellan ledarskap (att få folk med sig) och chefskap/administration (att ha 
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ansvar för att uppgifter löses och resultat uppnås) är omöjlig att dra i formella 

organisationer”( Nationalencyklopedin, 2006).  

I samband med samhällets utveckling av arbetsmiljö och attraktivt arbete har nya krav börjat 

ställas på ledare och chefer i organisationer. Stålgren Lind (2008) beskriver att under senare år 

har ett förändringsarbete påbörjats inom många organisationer. Nya organisationsformer som 

fokuserar på horisontell organisering, process och kundorientering, arbetsgrupper som team 

och styrning genom idéer och visioner har börjat implementeras. De nya 

organisationsformerna går att se som motsatser till de gamla som var mer hierarkiskt 

organiserade, funktionsorienterade och regelstyrda. Medarbetare var specialister och 

verksamhetens produktion stod i fokus. I de nya organisationsformerna som är 

processorienterade får medarbetare, kunder och framförallt chefer andra roller. Ledarskapet 

karaktäriseras av ett mer utvecklingsinriktat ledarskap där chefen ska vara som en coach för 

medarbetarna. När ledarskapet utövas på detta sätt blir arbetsgruppen självständig eftersom 

chefen inte utövar samma detaljstyrning av gruppens arbete som tidigare.  

Stålgren Lind (2008) beskriver vidare att i många organisationer införs en process- och 

teamorientering samtidigt som delar av den funktionella organisationen behålls. Detta har 

skapat problem för enhetschefer i kommuner då ledarskapet blir svårt att förverkliga parallellt 

med det omfattande administrativa arbetet som kvarstår och förväntas av ledaren på grund av 

den ”gamla” ledarrollen. Stålgren Lind (2008) förklarar vidare att i människovårdande 

organisationer är det svårt att mäta resultat och effektivitet. Personliga uppfattningar, 

värderingar och mänskliga brister får betydelse för hur organisationen utför sitt uppdrag. 

Dessutom är målsättningarna ofta vaga och tvetydiga.  

Bergman och Lundström (2004) skriver i sin artikel ”Det sociala arbetets viktigaste resurs?” 

om personaltillgångar i 100 svenska kommuner. De menar att det är kommunens ansvar att 

socialnämndens enhetschefer får de resurser de behöver för att utföra arbetet. Dock räcker 

budgeten oftast inte. Enhetscheferna på äldreomsorgen prioriteras inte, trots att de enligt 

samhällets argument är en legitim målgrupp. Detta beror delvis på att behovet av resurser är 

svåra att visa upp i form av siffror. Det är svårt att föra personalbokslut och räkna på alla 

subjektiva aspekter som kostar, vilket inte görs i tillräckligt stor utsträckning. Finns det inte 

bevisat i budgeten att resurserna behövs, glöms de lätt bort och prioriteras inte. Detta beror på 

att investeringen ses som en för hög kostnad. Politikerna tenderar att lägga upp samma budget 

som tidigare år och tar därmed inte hänsyn till att förhållandena har förändrats. Buchan (2010) 

har för sin del studerat vad en hög personalomsättning kan kosta. Han menar att 

personalomsättningens höga kostnader kan vara en överraskning för beslutsfattare samt 

ledningen och rekommenderar därför att ledningen bildar en arbetsgrupp för att ta reda på 

dessa kostnader. Det kan leda till att man inspireras att tillsammans identifiera faktorer som 

motverkar hög personalomsättning och bejakar stabilitet.  

Kira (2003) menar, som tidigare beskrivits att det är av vikt att se över de mänskliga 

resurserna då man utövar ledarskap och ge medarbetare de förutsättningar de behöver. Rydell, 

Andersson och Hedlund (2013) har undersökt om det går att ändra en ledningens uppfattning 

av den mänskliga resursen och därmed skapa en attraktivare arbetsplats. Studien handlar om 

en metod som man kan använda för att göra ett arbete mer attraktivt. Metoden kallas 
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fokusgrupper och innebär att individer tillsammans i grupp definierar mål och 

tillvägagångssätt för att förbättra en situation. Syftet med studien var att undersöka om denna 

metod var framgångsrik när man ville ändra ledningens uppfattning om vikten av de 

mänskliga resurserna på den attraktiva arbetsplatsen. I artikeln beskrivs Vosniadous (1994) 

teori om lärnivåer.  Det finns tre olika typer av lärnivåer. Dessa är ”enrichment”, ”revision” 

och ”change of framework theory”. I den första nivån får individen ny information som 

bygger på individens tidigare kunskap. I den andra nivån granskar individen sina kunskaper 

på grund av att den nya informationen inte överensstämmer med tidigare erfarenheter och 

övertygelser. I den tredje nivån ändras individens hela världsbild när den nya informationen 

sammanflätas med vardagserfarenheter och många års bekräftelse. I studien av Rydell, 

Andersson och Hedlund (2013) blev resultatet att mer än hälften av ledarna upplevde att 

fokusgruppmetoden bidrog till lärande på den första och andra nivån. Några ledare menade att 

metoden exakt hade bekräftat deras tankar. Den typen av lärande kan ha betydelse när man 

beslutar om mänskliga resurser på arbetsplatsen, i och med att det förstärker ledningens 

aktuella antagande. Tre ledare i studien bekräftade till viss grad den tredje nivåns lärande.  

2.3 Sammanfattning av teorier 

Slutligen kan det konstateras att det finns modeller och mallar som man kan använda sig av i 

utformandet och skapandet av en god arbetsmiljö samt en attraktiv arbetsplats (Kira, 2003) 

(Åteg, Hedlund och Pontén, 2004) . Skapandet av en god arbetsmiljö handlar till stor del om 

att få medarbetaren att uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i arbetet (Kira, 

2003). Faktorer som påverkar arbetets attraktivitet ur medarbetarens perspektiv är 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden (Åteg, Hedlund och Pontén, 

2004).  

Dock är det omöjligt att säga någonting generellt om människovårdande organisationer 

eftersom dessa påverkas av interaktionen människor emellan. Eftersom dessa varierar från 

arbete till arbete är det enligt Stålgren Lind (2008) omöjligt att skapa en modell som 

överensstämmer med alla människovårdande organisationer. 

 Ur organisationsperspektiv påverkar faktorer som associationer till varumärke, arbetsplatsens 

ort samt den yttre kontexten arbetets attraktivitet. Dessa faktorer är mer betydelsefulla för 

arbetets attraktivitet än arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden (Rampl, 2014, Knox & 

Freeman, 2006, Ashworth & Kavaratzis, 2009).   

I skapandet av en god arbetsplats är det viktigt att ledningen investerar i personalen och 

förstår vikten av att lägga resurser på medarbetarna. I många organisationer saknar ledningen 

insikt i vikten av att tillvarata den mänskliga resursen vilket skapar hög personalomsättning 

och problematik (Bergman och Lundström, 2004). För att ändra ledningens uppfattning om t 

ex den mänskliga resursen kan metoden fokusgrupper användas. Denna metod kan resultera i 

att ledningen uppnår lärande och får nya insikter i organisationens situation och problematik 

(Rydell, Andersson och Hedlund, 2013).  

Problematiken kring ledningens insikt över vikten av att tillvarata den mänskliga resursen har 

studerats av t ex Bergman och Lundström (2004) och Rydell, Andersson och Hedlund (2013). 

Bergman och Lundström har studerat fenomenet ur ekonomiskorganisatoriskt perspektiv. De 
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senare har studerat metoden fokusgrupper, och kom med ett förslag på en metod som kan 

användas för att öka ledningens kunskap och ändra dess uppfattning om den mänskliga 

resursen. 

2.4 Teoridiskussion  

Scientific Management, Human Relations och Socioteknik är tre paradigm som har gett 

upphov till dagens arbetsvetenskapliga idéinriktningar (Kira, 2003) och (Hedlund, 2007). I 

början av 1900-talet, då Scientific Management utvecklades, genomsyrades idéerna av 

ekonomiska behov. Det fanns gott om arbetskraft, så anställning i sig var attraktiv. 

Motiverande faktor var lönen. Produktivitet var den viktigaste faktorn även för Human 

Relations, men insikten för sociala faktorers betydelse för produktiviteten samt vikten av att 

studera arbetets attraktivitet växte fram. Under 1950-talet utvecklades sociotekniken som 

fokuserade på arbetstillfredsställelse och dess betydelse för högre produktivitet (Hedlund 

2007). Studier av Kira (2003), Åteg, Hedlund, Pontén (2004), Karaksek och Theorell (1990) 

ger vidare kunskap om det attraktiva arbetet. Det har skapats modeller och mallar som man 

kan använda sig av i utformandet av en god arbetsmiljö samt en attraktiv arbetsplats. Exempel 

på faktorer som skapar en god arbetsmiljö enligt Kiras (2003) studier handlar till stor del om 

att få medarbetaren att uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i arbetet. 

Faktorer som påverkar arbetets attraktivitet ur medarbetarens perspektiv är t ex arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden (Åteg, Hedlund och Pontén, 2004). Karaksek 

och Theorell belyser däremot arbetet med hjälp av faktorerna krav och kontroll. 

Teoridelen som belyser det attraktiva arbetet ur organisationsperspektiv handlar om 

associationer till varumärken. Faktorer som arbetsplatsens ort samt den yttre kontexten i 

övrigt har studerats av exempelvis Rampl (2014) Knox & Freeman (2006) samt Ashworth & 

Kavaratzis (2009). Resultat av dessa studier kan ses som kritik mot den Sociotekniska 

traditionen, eftersom varumärke anses har större betydelse för arbetets attraktivitet än t ex 

arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden. 

Det finns även andra kritiska röster till modell som skulle kunna överensstämma med alla 

människovårdande organisationer. Det är omöjligt att säga något generellt om 

människovårdande organisationer eftersom dessa påverkas av interaktionen mellan människor 

emellan. (Stålgren Lind, 2008). Det finns även faktorer utanför attraktivitet området som 

påverkar hur man kan behålla personal inom människovårdande yrken (Colton och Roberts, 

2006). Allvin m fl (1999) för sin del skriver om risker med det attraktiva arbetet.  
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3 Metod  

3.1 Avgränsningar och förförståelse 

Syftet med denna undersökning är att beskriva arbetsförhållanden för enhetschefer i den 

sociala sektorn inom mindre kommuner i Sverige och belysa hur dessa skulle kunna förbättras 

för att göra arbetet attraktivare.  

Innan man gör ett metodval är det av vikt att klargöra syftet med undersökningen och ”VAD” 

det är man vill undersöka. Är forskaren inte säker på vad som avses undersökas, kan inget 

genomtänkt metodval genomföras. Detta kan bidra till validitet. Validitet handlar om hur 

giltig en studie är, och om forskaren undersökt det som avsågs att undersöka. Hög validitet 

ger hög generaliserbarhet (Yin, 2013).  

En undersökning kan göras både med deskriptiv och normativt syfte. Deskriptivt handlar om 

att ett sammanhang ska beskrivas och normativt handlar om en beskrivning om hur något bör 

vara (Nationalencyklopedin, 1996). Vårt syfte är därför delvis deskriptivt och delvis 

normativt. Delen att beskriva hur arbetsförhållanden för enhetschefer är innebär en deskriptiv 

ansats och att belysa hur dessa skulle kunna förbättras är en normativ ansats. 

Vår utgångspunkt är att arbetsmiljön och ledarskapet i organisationen påverkar arbetets 

attraktivitet och därmed personalomsättningen. Andra studier som gjorts i området visar att 

personalomsättningen bland enhetschefer är hög (SCB, 2015, Akademikerbloggen, 2012). 

Med kvantitativa data har ett samband bevisats mellan personalomsättningen och problem. 

Detta är vår utgångspunkt, dock har vi samtidigt en ambition att med hjälp av kvalitativa 

studier, observationer och iakttagelser förstå verkligheten bakom personalomsättningen.  

3.2 Perspektiv och kunskapssyn 

Två huvudperspektiv i den vetenskapliga forskningen, till och med huvudmotsättningar enligt 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009), är positivism och hermeneutik. I denna studie har vi 

valt att utgå från hermeneutiken. Hermeneutiken påstår att det inte finns någon sann 

verklighet, människan är en del av verkligheten och påverkar och påverkas ständigt av den. 

Därför är det svårt att säga något generellt om ett fenomen eftersom varje situation och 

människa påverkas av kontexten. Verkligheten är komplex (Nationalencyklopedin, 1996). 

Eftersom vi har detta perspektiv, kommer vi att använda oss av kvalitativ 

undersökningsmetod, intervjuer och fokusgrupper för att få fram subjektiv fakta om den 

komplexa världen vi befinner oss i.  

Den hermeneutiska undersökningen kan jämföras med en cirkulär rörelse som utvecklas när 

individen möter nya erfarenheter och idéer. Detta leder till ny förståelse och nya tolkningar. 

Den cirkulära rörelsen är inte sluten utan kan tänkas vara en spiral som ständigt förändras. 

Hermeneutikern söker samband mellan människans föreställningar och företeelser i världen. 

Den positivistiska forskningen däremot är intresserad av strukturer och kausala 

förklaringsmodeller (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009). 

I vår undersökning utgår vi från ett generellt problem: hög personalomsättning visar på ett 

samband med en dålig arbetsmiljö. En dålig arbetsmiljö där medarbetare inte trivs. Då 

medarbetarna inte trivs väljer de att söka sig till andra arbetsplatser och slutar efter en kort 
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period. Vilket i sin tur leder till en hög personalomsättning. Ur ett positivistiskt perspektiv 

skulle detta vara en sanning, eftersom organisationen bevisligen har ett problem, som syns 

med hjälp av siffror. Ur ett hermeneutiskt perspektiv är situationen en annan. Hermeneutiken 

påstår att det inte finns någon sanning. Genom att visa upp siffror och statistik kan man bevisa 

att det finns ett problem. Exempelvis att kostnader för personalomsättningen i en organisation 

är hög. För att kunna förklara vad detta beror på räcker det inte med statistik och siffror. Det 

krävs långa intervjuer, observationer och iakttagelser för att förstå verkligheten (Bjereld 

Demker och Hinnfors, 2009).  

3.3 Kvalitativ metod/fallstudie 

Ett problem med undersökningen kan dock vara: Hur ska man utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv kunna komma fram till en normativ förklaring om hur något bör vara, då det inte 

finns någon sanning att utgå från och varje situation är den andra olik?  

För att beskriva hur situationen för enhetschefer är och hur denna skulle kunna förbättras 

behöver kvalitativa data samlas in. Hur enhetschefer upplever sin situation och hur de själva 

anser att den skulle kunna förbättras är något subjektivt. Då syftet är att ta reda på subjektiva 

upplevelser och känslor rekommenderas en kvalitativ undersökningsmetod. Vår ambition är 

att med hjälp av kvalitativa data beskriva arbetsförhållanden för enhetschefer och belysa hur 

dessa skulle kunna förbättras (Kvale, 2009). 

Ett vanligt tillvägagångssätt då man gör en kvalitativ datainsamling är att använda sig av 

fallstudier. Syftet med en fallstudie är att beskriva, förklara och förstå stora företeelser, 

organisationer eller system. En fallstudie fokuserar på en eller några få förekomster av ett 

specifikt fenomen. Avsikten är att göra en djupgående redogörelse för händelser, 

förhållanden, erfarenheter eller processer som finns i detta särskilda fenomen. 

Utgångspunkten vid en fallstudie är att endast använda sig av en enhet. Fördelar med detta är 

att man kan skaffa sig insikter som man inte skulle kunna få med hjälp av en masstudie. 

Ambitionen är att redogöra för det generella genom att undersöka det enskilda. Dock kan det 

vara svårt att bevisa fallets trovärdighet, då man endast undersökt en enhet. Forskaren måste 

därför enligt honom tydligt påvisa att fallet liknar fall av samma typ (Denscombe, 2009).  

Dock är det ett grundläggande fel som många forskare gör när de försöker generalisera en 

fallstudie via urvalet. All forskning, även den kvantitativa utgår från enskilda studier och inte 

statistiska generaliseringar. Både kvalitativa och kvantitativa studier följer en analytisk 

generaliseringsprocess. De insamlade resultaten, t ex våra intervjusvar generaliseras till 

bredare teorier, och varje svar kan användas för att förstärka de andra. Enligt Yin kan 

analytisk generalisering skapa vetenskapligt värde även om man inte gör statistiska 

generaliseringar. I denna studie är vår ambition att använda en analysmetod med tematisk 

kodning, utveckla begreppsliga påstående eller teorier av dessa och på så sätt utveckla 

analytisk generaliseringsprocess (Yin, 2013). 

Under en fallstudie undersöks verkligheten som är subjektivt och komplex. Under sådana 

förhållanden kan tilliten bli ett problem, vilket kan leda till ett etiskt dilemma. Forskaren 

måste få tillträde till miljöer, människor och till och med känslor som är relevanta för fallet. 

Det kan också vara svårt att uppnå avsikten med undersökningen, då människorna i fallet lätt 
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påverkas av forskarens närvaro och medvetenheten om att undersökningen görs, vilket kan 

påverka reliabiliteten. I fallstudier får forskare chans att ägna sig åt finesser i invecklade 

sociala situationer. Det ger forskaren en möjlighet att upptäcka förhållanden och processer 

som en annan typ av undersökning inte skulle föra med sig. Fallstudier ger forskaren 

möjlighet att använda flera olika metoder, vilket ger ännu större chans att noggrant undersöka 

den komplexa verkligheten (Denscombe, 2009).  

3.4 Semistrukturerade intervjuer 

För att få fram subjektiv, djup data om hur enhetscheferna upplever sin situation valde vi att 

vid fallstudier använda oss av intervjuer som metod. 

King (2004) förklarar att det är av vikt att vara strukturerad då man förbereder och genomför 

intervjuer till en undersökning för att få fram det materialet man vill och för att undvika 

felkällor. Samtidigt säger Denscombe (2009) att det är av vikt att vara flexibel och öppen för 

den intervjuade för att samtalet ska bli avslappnat, för att ingen viktig information ska gå 

förlorad. Därför valde vi i denna undersökning att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Detta ökar djupet på intervjun, till skillnad från om man som intervjuare använder 

sig av en strukturerad intervju och är noggrann med att få med alla frågor i ordning. Fördelar 

med att använda intervjuer som metod är att de genererar djupgående och detaljerade data, 

ämnet kan utforskas, frågor och undersökningsområden följas upp under en lång period. 

Forskaren får möjlighet att ta del av värdefulla insikter som respondenterna bidrar med. 

Intervjuerna kräver ingen större utrustning, endast konversationsfärdigheter och möjligtvis 

diktafon. Intervjun kan anpassas efter respondenten, denne har möjlighet att styra samtalet så 

att de mest centrala delarna kommer med. Det är lätt att vara flexibel och utveckla samt 

justera undersökningens inriktning under intervjun. Eftersom intervjuerna är inbokade och 

planerade redan på förhand är svarsfrekvensen hög. Direktkontakten under intervjun gör att 

data bekräftas, vilket ökar validiteten. Intervjun kan vara givande för respondenten, då denne 

får ett personligt inslag i metoden. Problemet med intervjuer kan vara att de är tidskrävande: 

de tar lång tid att genomföra, sammanställa och analysera. Dataanalysen kan bli problematisk, 

då frågorna varit öppna och inte genererat standardiserade svar. Det är svårt att uppnå 

objektivitet i en intervju, då respondenten lätt påverkas av intervjuaren och medvetenheten om 

att en undersökning görs. Kontextens påverkan på situationen har en negativ effekt på 

tillförlitligheten. Den insamlade data som uppkommer beskriver vad människor säger snarare 

än vad de gör i praktiken. Det som sägs i teorin överensstämmer inte alltid med det som görs i 

praktiken. Intervjusituationen kan bidra till hämningar för respondenten då bandspelare eller 

videokamera används. De personliga inslagen för intervjuaren har sina risker. En ofinkänslig 

intervju kan innebära risker för privatlivet och vara stötande för respondenten, vilket kan bli 

en risk för integriteten. Kostnaderna för intervjuarens tid och resor kan bli relativt höga vid 

intervjuer då respondenterna i vissa fall är geografiskt utspridda (Denscombe, 2009).  

3.5 Fokusgrupp 

Att undersöka enhetschefernas upplevelse av sin situation och beskriva denna, gick att göra 

med hjälp av individuella intervjuer. Dock var det svårt, att med hjälp av intervjuer komma 

fram till idéer om hur situationen skulle kunna förbättras, vilket var det andra syftet med 
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denna undersökning. För att åstadkomma sådana idéer bör åsikter och tankar från individer 

fyllas på och ifrågasättas (Denscombe, 2009) 

En individuell intervju begränsar de antal ståndpunkter och uppfattningar som är befintliga för 

forskaren. En lösning på detta problem är att genomföra en gruppintervju. Gruppintervjun 

inkluderar fler deltagare och interaktionen mellan människor kan generera idéer som en 

individ inte ensam skulle åstadkommit. En individs åsikter ifrågasätts och kritiseras av andra, 

vilket leder till kunskap, lärande och idéer på en högre nivå (Denscombe, 2009). Därför valde 

vi att även i denna undersökning ha en gruppintervju. Vi valde att använda oss av en typ av 

gruppdiskussion som kan liknas vid fokusgrupper. Fokusgrupper är speciellt bra för att ta 

tillvara gruppdynamiken. De består av en liten grupp människor som samlats ihop av 

moderatorn (forskaren). Dock kan en problematik här vara att alla inte vågar kritisera 

varandra och säga sina åsikter, speciellt inte om man är kollegor. Därför kompletterar de ovan 

beskrivna enskilda intervjuerna fokusgruppen. Vid individuella intervjuer riskerar ingen att 

falla för grupptryck. Moderatorns roll i en fokusgrupp är att skapa en trivsam atmosfär för 

diskussionen, introducera stimulans, hålla diskussionen på rätt spår, uppmuntra alla deltagare 

att medverka samt se till att det inte blir några hånande ord eller hot (Denscombe, 2009). 

3.6 Bakgrundsfakta 

För att genomföra en fallundersökning kontaktade vi Orsa Kommun. Det är en liten kommun i 

Mellansverige, med 6800 invånare och 500 anställda. Arbetstillfällena i kommunen finns först 

och främst inom den offentliga sektorn, men även turistnäringen samt skogs- och 

verkstadsindustrin har betydelse. Personalchefen på Orsa kommun beskrev att kommunen haft 

problem med den höga personalomsättningen under de senaste åren, undersökningarna som 

gjorts visar att personalomsättningen låg på 30 % 2014. Inom vård och omsorg som vi har valt 

att undersöka har personalomsättningen legat på 100 procent under de två senaste åren, då 

samtliga chefer har bytts ut under denna period. Personalchefen berättade även att han 

upplever att det finns en vi och dem känsla bland chefer och medarbetare, vilket är negativt 

för kommunen. Medarbetarundersökningar som gjorts visar att 64 % av Orsa kommuns 

arbetstagare ändå är stolta över sin arbetsplats och 61 % skulle rekommendera Orsa kommun 

till andra. För att öka arbetets attraktivitet och minska personalomsättningen på 

enhetscheferna i kommunen har ledarskapsutbildningar införts (Personalchefen i Orsa 

kommun, 2015-02-23).  

3.7 Genomförande 

Studien började med att Orsa kommuns personalchef kontaktades och intervjuades för att få 

bakgrunds information om organisationen och enhetscheferna (se intervjuguide, bilaga 1). 

Med hjälp av personalchefen kontaktades två enhetschefer som hade slutat i kommunen och 

tre enhetschefer som fortfarande var anställda av kommunen.  

Inriktningen av undersökningen är mot socialförvaltningens äldreomsorgs enhetschefer. Fem 

enhetschefer kontaktades via e-post och telefon, där det informerades om att deltagandet var 

frivilligt och materialet skulle behandlas anonymt. 

Vi valde att dela upp intervjun i fyra teman (se intervjuguide, bilaga 2). Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, enligt Denscombe (2009), ville vi säkerställa att få fram det 
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material som var relevant till undersökningen. Vi började med att skapa en lista med ämnen 

och därefter skrev ner stickfrågor. Ämnena valde vi ut efter att ha gjort en teorigenomgång i 

ämnesområdet, vilket gav oss en förförståelse om vad som möjligtvis skulle kunna vara 

relevant. Dessa ämnen finns även i trädets olika grenar. Under intervjun hade vi olika roller: 

en agerade observatör och en ställde intervjufrågorna. Intervjuaren började med att ställa en 

öppen fråga kring ämnet och lät sedan respondenten tala fritt om ämnet. Därefter ställdes 

följdfrågor om de ämnen som behövde kompletteras. Stickfrågorna hamnade därmed i 

”oordning” utefter vad respondenten valde att belysa för stunden. För att kontexten skulle 

påverka så lite som möjligt under intervjuns gång, valde vi att sitta på respondenternas egna 

arbetsrum. Detta ansåg vi skulle skapa trygghet och minska hämningar. Respondenterna fick 

veta att deras uppgifter skulle vara anonyma och att vi inte skulle utelämna några namn. Dock 

ansåg vi att risken ändå var stor att respondenterna under den individuella intervjun inte skulle 

vara öppna med all information. Orsa kommun är en liten kommun, vilket gör det lätt att 

identifiera vem som är vem och vad som har blivit sagt under intervjun. Därför kompletterade 

vi de individuella intervjuerna med en fokusgrupp. I denna kunde respondenterna känna sig 

mer anonyma, då resultatet beskriver en hel grupps åsikter, idéer och tankar. 

Fokusgrupp: Vår fokusgrupp bestod av de tre enhetschefer som arbetade kvar i 

organisationen. Syftet var att undersöka attityder, uppfattningar, känslor och idéer. 

Fokusgruppen fokuserar på något som gruppdeltagarna är kunniga i. Vår fokusgrupps fokus 

var attraktivt arbete. Vikten i en fokusgrupp läggs vid interaktionen inom gruppen. Nackdelar 

med fokusgrupp kan vara att alla inte kommer till tals och endast enskilda idéer kommer fram. 

Därför var vi noga med att gå efter en turordning i början för att alla skulle ha chans att 

naturligt få säga sitt utan att behöva överrösta någon annan. 

Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberades dessa. Efter det kodades och 

kategoriserades materialet enligt beskrivningen i stycket datainsamling och analys, se nedan.  

Ambition att hitta olika synsätt på fenomen kallar Yin (2013) för konkurrerande förklaringar. 

Forskare ökar en undersöknings validitet genom att leta efter dessa, eftersom de har en 

möjlighet att motsäga forskarens egen förförståelse. Ett antagande vi hade i undersökningen 

var att de enhetschefer som avgått skulle generera svar som överensstämde med vår 

förförståelse av fenomenet, medan de som arbetar för tillfället skulle komma med ett mer 

positivt resonemang. Vår förförståelse och teoretiska utgångspunkt påstår att ledarskap och 

arbetsmiljö påverkar arbetets attraktivitet. Vår förförståelse påstår också att enhetschefsyrket 

inte är ett attraktivt arbete, då personalomsättningen tyder på detta. 

För att inte styra in respondenterna i vårt spår och påverka dem av vårt perspektiv och vår 

kunskapssyn på fenomenet, ställde vi därför öppna frågor om arbetsmiljö, ledarskap och 

attraktivt arbete i stort samt intervjuade enhetschefer med olika bakgrund. Vi undvek att t ex 

utrycka oss att situationen i sig är ett problem eller att fråga ”vad anser du om den höga 

personalomsättningen?”. Eftersom sådana frågor skulle leda in respondenterna i vår 

förförståelse och därmed minska validiteten radikalt. 
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3.8 Forskningsetik 

Denscombe (2009) beskriver att det finns tre principer som är av vikt att tänka på då det gäller 

forskningsetik. Det handlar om att man ska ha respekt för deltagarnas rättigheter och 

värdigheter, se till att deltagarna inte mår dåligt av att medverka i forskningsprojektet samt att 

genomföra forskningen på ett sätt som är ärligt och som respekterar de medverkades 

integritet. För att undvika att deltagarna skulle lida någon fysisk eller psykisk skada utförde vi 

intervjuerna på platser där de kände sig hemmastadda. Vi ställde öppna frågor och var noga 

med att informera deltagarna om att de inte behövde svara, kunde avbryta intervjun när de 

ville samt var anonyma. Dock insåg vi att det finns risker med våra intervjuer: när man 

intervjuar individer om deras upplevelser och känslor finns det alltid en risk att de kommer till 

nya insikter om sig själva och om sin situation. Dessutom var det problematiskt att påstå att 

respondenterna var anonyma, då det finns bara ett fåtal enhetschefer inom äldreomsorgen på 

kommunen, vilket gör det lätt att identifiera respondenterna.  

För att undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar, var vi tydliga och ärliga 

med att tala om vad som var vårt syfte och att materialet kommer att visas upp för högre 

chefer i organisationen.  

3.9 Datainsamling och analys 

Yin (2013) beskriver att tillvägagångssätt antingen kan vara induktiva eller deduktiva. Vid 

den induktiva datainsamlingen leder insamlad data till begrepp, medan det vid deduktiva 

processer är tvärtom. Där har man redan innan datainsamlingen gjort i ordning begrepp eller 

kategorier som sedan är utgångspunkten i datainsamlingen. Eftersom vi hade en teoretisk 

förförståelse i vår studie valde vi att till en början vara deduktiva i vårt tillvägagångssätt. Vi 

utformade kategorier och begrepp för att säkerställa att datainsamlingen skulle bli relevant i 

förhållande till vårt syfte. Yin (2013) beskriver att fördelarna med det deduktiva 

tillvägagångssättet är att det gör forskaren säkrare vid datainsamlingen samt att sannolikheten 

för att det insamlade materialet är relevant ökar. Nackdelarna är dock att nya insikter om de 

händelser man studerar osynliggörs och glöms bort. För att inte gå miste om nya insikter och 

för att se till att respondenterna skulle ha möjlighet att komma fram till dessa valde vi att 

endast utforma några få öppna frågor, samt ett antal underfrågor till varje ämne.  

Även King (1998) utgår från det deduktiva tillvägagångssättet när han förespråkar 

strukturerade intervjuer och beskriver en metod med tematisk kodning i boken Using 

templates in the thematic analysis of texts. Enligt King (1998) är tematisk kodning en 

kvalitativ metod som innebär att materialet tolkas utifrån en mall. Material som skapas t ex 

under intervjuer, kodas sedan utifrån mallen, mallen är dock inte statisk utan kan även justeras 

utifrån materialet. Om intervjuerna t ex ger upplysningar som inte täcks av mallen, kan mallen 

förändras.  

Mallen som vi hade under intervjuerna bestod av fyra teman, arbetsmiljö, ledarskap, attraktivt 

arbete och krav, kontroll och stödmodellen. Efter att ha gjort intervjuerna uppkom nya teman 

utifrån gemensamma nämnare som alla respondenter i samtliga intervjuer valt att beröra. Det 

är en fördel att inte vara för detaljerad, därför valde vi att begränsa oss för fyra koder. Dock är 

metoden med tematisk kodning är en flexibel metod som även kan kombineras med andra 
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metoder. Vi valde att kombinera denna metod med metoden fokusgrupper, där vi kodade 

resultatet separat, med kodningen av intervjuresultaten (King, 1998). 

Mallen i vår undersökning i fokusgruppen var ett så kallat Träd som har skapats av Hedlund 

(2007). Efter att ha genomfört fokusgruppen analyserades intervjusvaren utifrån 

analysmodellen Trädet. Nya teman uppkom under studien. Dessa nya teman gjordes utifrån 

gemensamma nämnare som alla respondenter i samtliga intervjuer valt att beröra. Kodningen i 

mallen, i vår undersökning Trädet, ska ske på olika nivåer där den översta nivån är 

övergripande teman som sedan delas in i underkategorier. I trädet består den översta nivån av 

arbetsförhållanden. Det är inte en fördel att vara för detaljerad, då kan översikten försvinna 

(Yin, 2013). Därför har, i motsats till trädets detaljerade struktur, begränsat oss till tio koder. 

Ryan och Bernand (2003) beskriver intressanta sätt och möjligheter att finna teman. De 

skriver t ex om att titta på saknad data. Vad är det som saknas i materialet, vad har inte tagits 

upp och nämnts? Vad finns inte närvarande? De menar också att teman kan sökas i 

respondenternas pauser, röstläge och fraser. För att bearbeta intervjumaterial efter kodningen 

har vi använt oss av metoden som Ryan och Bernard kallar för ”Cutting and sorting” (2003). 

Vi har identifierat och kodat teman av betydelse och sedan sorterat i olika ”högar” teman som 

passar ihop. Efter att vi hade identifierat relevanta teman utvecklade vi begreppsliga 

påståenden av dem enligt Yins beskrivning (2013), och analyserade möjligheter att tillämpa 

samma begrepp och teori på liknande situationer där dessa begrepp kunde vara relevanta. En 

annan analysmetod skulle kunna vara en narrativ analys enligt Kvale (2009), då fokus läggs 

på historia, texters mening och språkliga form.  

3.10 Metoddiskussion 

3.10.1 Validitet 

Yin (2013) beskriver att validitet handlar om hur giltig en studie är. Har forskaren undersökt 

det som avsågs att undersöka? Det är av vikt att komma ihåg att varje studie innehåller många 

olika påståenden som både kan vara giltiga och ogiltiga. En studie är alltså inte antingen valid 

eller icke valid, utan kan vara bådadera i olika grad. En forskares uppgift är att inta åtgärder 

för att stärka en studies validitet. Målet är att validera så många påståenden i en studie som 

möjligt. För att öka studiens validitet valde vi att använda oss av användbara strategier som 

Joseph Maxwell (2009) skriver om. Vi valde att ha ett långvarigt förhållande till fältet, 

respondenterna intervjuades lång tid vid fler en ett tillfälle, vi hade e-postkontakt med dessa 

för att kunna komma med följdfrågor och tydliggöra vad som menats under intervjuerna. Allt 

detta för att få en djup och fullständig förståelse av situationen. Vi valde att intervjua både 

enhetschefer som är verksamma idag, men även enhetschefer som avgått, för att få fler olika 

perspektiv på situationen. Dessa alternativa tolkningar ökar validiteten. Eftersom de ska 

beskriva samma fenomen ur olika perspektiv. De som arbetar som enhetschefer under 

intervjutillfället har möjligtvis mer behov av att mörklägga och dölja vissa aspekter, medan de 

som slutat inte har något att ”förlora”. Däremot har de som arbetar som enhetschefer under 

intervjutillfället mer ”färsk” data om hur de ser på situationen. Att få ta del av båda dessa 

förklaringar ökar validiteten.  
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3.10.2 Reliabilitet 

När bestämmandet av metodval görs är det viktigt att analysera både för och nackdelar med 

tillvägagångssättet och vilka möjligheter och problem metoden kan tänkas medföra. Hur man 

mäter något kallas i forskningsvärden för reliabilitet (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). För 

att kunna nå hög reliabilitet och för att komma fram till det man avser och uppnår syftet med 

undersökningen, är det viktigt att man använder rätt material, metod och urval.   

Hur hade studiens reliabilitet påverkats om huvudperspektivet hade varit positivism i stället 

för hermeneutik? 

Det största problemet med hermeneutik är att man inte kan göra exakta mätningar och att 

forskaren påverkar kontexten i undersökningen då man är en del i den (Yin, 2013). Hade 

positivism varit utgångspunkter hade studien kunnat uppnå högre reliabilitet då vi inte 

påverkat deltagarna i undersökningen och resultatet på samma sätt om vi gjort en 

enkätundersökning. Vi hade då använt oss av kvantitativ metod och resultatet hade kunnat 

mätas med kvantitativa data och redovisas med statistik. Förmodligen hade kommuners 

kommunledningar och ekonomiavdelningar haft lättare att ta till sig resultatet.  

Då vår undersökning handlar om mänskligt beteende och känslomässiga upplevelser ansåg vi 

ändå att hermeneutik var lämpligt perspektiv, i alla fall som första studie. Det vore dock 

intressant att göra en studie där positivism var utgångspunkten. Eller göra en 

metodkombination och kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Å andra sidan är det svårt 

att göra en metodkombination, då man har helt olika syn på verkligheten vid de olika 

perspektiven. Vid utformandet av ett kvantitativt resultat, vill man komma fram till en 

sanning, medan man vid en kvalitativ utgångspunkt anser att verkligheten ser olika ut för 

olika individer och påverkas av kontext, värderingar och inte går att förklaras objektivt. Dock 

är det är omöjligt att vara objektiv oavsett om man använder kvalitativ eller kvantitativ metod, 

kontexten påverkar alltid en undersökning (Yin, 2013) 

I vår studie har vi analyserat resultatet enligt en begreppsanalys (Yin, 2013). En annan 

möjlighet hade varit att göra undersökningen i en generaliserbar ”genomsnittskommun”, 

enligt Descombe (2009). Då hade det varit försvarbart att samla även kvantitativa data, och 

göra statistiska analyser utöver de kvalitativa datainsamlingar och begreppsanalyser som 

gjordes under studien. Den typen av större studier kan vara att föredra i nationella 

sammanhang, t ex när Socialstyrelsen eller kommuner gör framtidsanalyser, där statistiska 

underlag viktiga. I den här studiens ramar hade det inte varit möjligt. Vår undersökning 

handlar om enskilda människors och gruppers perspektiv och därför kunde en kommun, 

vilken som helst väljas, och generaliseringen gjordes med hjälp av begreppsanalyser, enligt 

Yin (2013). Istället för att generalisera fallet till liknande populationer.  

Studien analysmetod var, som nämnts ovan begreppsanalys. Begreppen/teman var i stor 

utsträckning bestämda i förväg, enligt den deduktiva datainsamlingen (Yin, 2013). När nya, 

oväntade och överraskande begrepp identifierades, lades de till i de insamlade data för att öka 

studiens reliabilitet. I stället för en begreppsanalys hade resultatet kunnat analyseras t ex 

enligt narrativ analys (Kvale, 2009). Narrativ analys fokuserar på texters mening och 

språkliga form, den följer respondentens episoder och historia. En narrativ analysmetod hade 



26 
 

säkert gett studien intressanta infallsvinklar. Vi anser dock att reliabilitet blir högre med hjälp 

av generalisering under begreppsanalys. 

Två grundläggande kategorier inom alla forskning är normativ forskning och deskriptiv 

forskning. Normativ forskning diskuterar och utvecklar teser enligt ”hur något bör vara”. 

Deskriptiv forskning däremot beskriver ”hur något är” (Nationalencyklopedin, 1996). All 

kvalitativ forskning lutar sig mot sitt råmaterial, även vår studie. Därför är studien deskriptiv. 

Dock hade vi några antaganden i början av studien ”hur förhållanden bör vara”. Det är ett 

normativt förhållningssätt, men under studien närmade vi oss mer och mer till de faktiska 

förhållandena och till den deskriptiva forskningen. 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att belysa fenomenet ur ett 

personalvetenskapligt, sociologiskt, individuellt och till mestadels nordiskt perspektiv. 

Undersökningen hade möjligtvis även kunnat göras ur organisatoriskt och ekonomiskt 

perspektiv, frågan hade kunnat beskrivas med, t ex fenomenet New Public management som 

utgångspunkt.  

Den teoretiska utgångspunkten av personalarbete hör till Scientific Management och Human 

Relations som utvecklades i början av 1900-talet. Idén var hög produktivitet och att mänskliga 

resurser skulle tillvaratas för ekonomiska behov. Ur dessa idéer vidareutvecklades 

Sociotekniken i början av 1950-talet. Fokus flyttades från individens arbete till gruppens 

arbete. Målet var ökad attraktivitet, vilket skulle leda till mer flexibla arbetsplatser och 

organisationer, vilket i sin tur skulle påverka produktiviteten (Hedlund, 2007). Senare studier 

av Kira (2003), Hedlund m fl (2007) som systematiskt har ökat kunskapen om arbetsmiljö och 

arbetets attraktivitet hör till den sociotekniska traditionen. Eftersom vi i denna undersökning 

ville besvara frågeställningarna som handlar just om arbetsmiljö och arbetes attraktivitet, 

valde vi även att utgå från detta perspektiv.  

4 Resultat/Analys 

4.1 Fokusgruppens perspektiv på arbetssituationen 

”Orsa kommun har haft den bästa äldrevården i Sverige, detta är något vi ska återställa” 

(Respondent). 

Alla respondenter som i dagsläget arbetar på Orsa kommun, anser att kommunen är en 

attraktiv arbetsplats. Bland de respondenter som valt att avgå, finns det dock delade meningar. 

På kommunen märktes det att respondenterna tänker lösningsorienterat, de hade inga 

svårigheter med att identifiera vad som fungerar och är bra samt hur det kan förbättras. En 

respondent uttryckte sig även såsom: ”Det är viktigt att inte fastna i en negativ spiral av allt 

som kommer upp i media utan fokusera på sina eldsjälar och se det som är bra, annars blir 

det aldrig bättre”(Respondent).  

Precis som respondenterna beskriver menar även Kira (2003) att det är fördelaktigt att tänka 

lösningsorienterat i arbetet med att förbättra arbetsmiljö och därmed arbetets attraktivitet. 

Istället för att fokusera på vad det finns för problem i organisationen rekommenderas att se 
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vad det finns för positiva aspekter och fokusera på hur dessa kan behållas och förbättras (Kira, 

2003).  

4.1.1 Faktorer som påverkar arbetets attraktivitet 

Samtliga respondenter som arbetar i organisationen menar att ledarskapet, relationerna och 

lönen mest påverkar arbetsförhållandena på en arbetsplats. Vidare menar respondenterna att 

för att kunna uppleva god arbetstillfredsställelse krävs stimulans, erkänsla och att resultat 

uppnås. Handlingsfrihet, tankearbete och variation påverkar mest arbetsinnehållet. Det är 

viktigt att alla dessa faktorer uppfylls för att arbetet ska bli attraktivt.  

Respondenterna berättar att lönen är en viktig drivkraft för att medarbetare ska vilja engagera 

och entusiasmera sig i arbetet, och att de ska trivas och utvecklas. Respondenterna förklarar 

vidare att handlingsfriheten är hög på Orsa kommun, vilket ökar arbetets attraktivitet. Dock 

hämmas handlingsfriheten av att man måste hantera ekonomin som det ständigt skärs ner på. 

Detta påverkar även stimulansen på arbetstillfredsställelsen, då man inte kan förverkliga sina 

visioner i arbetet, då allt ständigt förändras, förnyas och görs om.  

I Orsa kommun skulle företagets rutiner, arbetstider, resultat och arbetstakten behöva 

förbättras. Respondenterna förklarar att det finns brister i rutiner, struktur och processer i 

organisationen. Tiden till arbetet räcker inte till, saker blir aldrig klara, vilket gör att det kan 

upplevas att man inte får något resultat.  

Det ovannämnda överensstämmer med Åteg, Hedlund och Ponténs (2004) modell om 

kvalitéer som påverkar arbetets attraktivitet. De tar upp lön, ledarskap och relationer som tre 

av de viktigaste faktorerna. Respondenternas beskrivning om vad som påverkar att arbetet 

upplevs positivt kan kopplas till tre faktorer som enligt Kira (2003) och Antonovsky (1996) 

har störst betydelse för den psykiska arbetsmiljön: känslan av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Åteg, Hedlund och Pontén (2004) förklarar att genom att bli medveten om 

vilka faktorer som påverkar arbetets attraktivitet kan arbetet i sig bli attraktivare, men 

medvetenheten kan även tillföra motsatt effekt. Under fokusgruppen märktes det att de 

nyanställda respondenterna fick nya insikter i sitt arbete. Under de individuella intervjuerna 

beskrev de arbetet med affirmativa och positiva termer medan det i fokusgruppen kom upp 

fler omvända och negativa kommenterar om arbetssituationen. 

4.1.2 Förändringar i organisationen 

Respondenterna berättade under fokusgruppen att det på kommunen för tillfället sker en 

omorganisering. Detta är enligt respondenterna både positivt och negativt för arbetets 

attraktivitet. De flesta enhetschefer är nyanställda, vilket gör att gruppen just nu genomgår en 

rollsökningsfas. Ledarskap och organisationen ovanför har ändrats. Eftersom det sker så 

mycket förändringar upplever även de enhetschefer i organisationen som arbetat en längre tid, 

att de är nyanställda. Respondenterna förklarar att dessa förändringar i organisationen upplevs 

som både positiva och negativa. Det positiva är att i samband med förändringar sker det 

lärande i organisationen. Det finns även hopp bland respondenterna om att organisationen ska 

förbättras och utvecklas, vilket även det ökar attraktiviteten. Det negativa är dock att arbetet 

blir rörigt, svårt att kontrollera samt att förändringar tar mycket energi.  
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Respondenterna som är nya i organisationen, har kommit för att stanna, utveckla och förbättra 

verksamheten. En av dem utrycker sina tankar om framtiden så här:  

”Det finns en ständig törst efter en kontinuitet och stabilitet i organisationen” (Respondent) 

Rydell, Andersson och Hedlund (2013) undersökte i en studie om det gick att ändra 

ledningens syn på den mänskliga resursen med hjälp av en fokusgrupp samt om denna 

fokusgrupp ledde till lärande på de olika läronivåerna. De kom fram till att fokusgruppen 

kunde få ledningen att ändra sitt synsätt samt bidra till lärande på nivå ett och två. I vår 

fokusgrupp upplevde vi att respondenterna redan i början hade en modern syn på den 

mänskliga resursen. Därför ändrades inte respondenternas synsätt speciellt mycket enligt oss. 

Dock kan det ifrågasättas vad högre ledning har för syn på den mänskliga resursen. Intressant 

vore att genomföra en fokusgrupp med dessa.  

4.2 Arbetssituationen för enhetschefer 

Respondenterna berättade under de individuella intervjuerna att enhetschefsyrket innebär både 

arbete med människor, budgetansvar och miljöansvar. Detta gör att enhetschefer måste ha 

”många bollar i luften samtidigt”, de måste lära sig att prioritera, sålla bort eller delegera det 

som går.  

Det handlar om att kombinera behov och krav från medarbetare, brukare och chefer ovanifrån. 

Denna kombination upplever vissa respondenter som svårhanterlig. Respondenterna förklarar 

att det känns att man är klämd från olika håll. Som chef vill man tillfredsställa alla och göra så 

många som möjligt nöjda, vilket är svårt i denna situation.  

Hur en enhetschef uppfattar sin arbetssituation beror enligt respondenterna på vad man har för 

bakgrund, ålder, tidigare erfarenheter både från arbets- och privatlivet samt om personliga 

egenskaper. Samtliga respondenter menar att arbetsbelastningen är hög, dock kan den variera 

i vissa perioder. En enhetschef som valt att sluta menar att enhetschefsyrket i sig inte är 

oattraktivt, men det passade inte respondentens personlighet, vilket gjorde att personen valde 

att sluta. Enligt den respondenten handlar enhetschefsyrket mycket om budgetering, 

administration och inte lika mycket om människor, vilket respondenten tyckte var oattraktivt.  

 

Colton och Roberts (2006) såg den här problematiken när de skrev att det inte alltid beror på 

hur attraktivt arbete är i sig, om personalen slutar. Det kan bero på andra saker som t ex att det 

inte finns kompetensutvecklingsmöjligheter, att medarbetaren har svårigheter att anpassa sig i 

arbetssituationen eller arbetsgruppen, även om hen annars trivs relativt bra.  

4.2.1 Arbetsbeskrivning 

Enhetschefer har personalansvar, vilket innebär exempelvis arbetsmiljöansvar, 

rehabiliteringsansvar samt ekonomiskt ansvar. Det handlar om att följa lagar och 

förordningar. En tydlig arbetsbeskrivning på vad en enhetschef gör finns inte. Detta beror 

enligt respondenterna på att arbetsuppgifterna är varierande och skiftande. Det är inte tydligt 

och enkelt att vara enhetschef.  

Eftersom det är människor man arbetar med ser arbetsdagar olika ut och arbetet är 

oförutsägbart. Respondenterna beskriver att det är svårt att hinna med allt man ska. Det är 
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svårt att prioritera och skapa rutiner i arbetet, då de hela tiden inträffar oförutsägbara saker. 

En respondent beskriver att det är svårt att hinna med att se alla, gå på djupet och försöka 

arbeta med alla, då personalgrupperna är så stora. Rekommenderat är att en chef ska ha 20-25 

anställda. På Orsa kommun har enhetschefer 40-45 anställda att ansvara för.  

 

Stålgren Lind (2008) diskuterar den här komplexa verkligheten i människovårdande 

organisationer, som består av relationer och samspel mellan aktörerna i organisationens 

verksamhet. Hon tror inte på allmängiltiga lösningar utan anser att varje organisation för sig 

måste förstås inifrån och ut genom de människor som är verksamma i den. Förbättringar 

enligt Stålgren Lind skulle kräva analyser och förbättringsförslag av HR-funktionen. 

4.2.2 Upplevelse och förväntningar  

Respondenterna anser att för kunna klara av belastningen i enhetschefsyrket, krävs det stöd 

både i form av handledning och feedback men också stöd från medarbetare, chefer och 

ledningen ovanifrån.  Personalchefen i Orsa kommun berättar att det är viktigt att det finns 

stöd för enhetscheferna så att dessa ska kunna klara av sitt uppdrag. Finns det inget stöd 

kommer enhetscheferna inte att utveckla sig och inte våga vara chefer då arbetet ofta är svårt 

och komplext. Detta stöd saknas i organisationen. Det stöd organisationen har i dagsläget är 

ledarskapsutbildningar. Då omsättningen av enhetschefer är hög, ger denna 

ledarskapsutbildning inget resultat, eftersom de utbildade enhetscheferna slutar en kort tid där 

efter. Detta gör att ledarskapsutbildningen bara blir en kostnad för organisationen, vilket är 

problematiskt 

 

Alla respondenter anser att arbetet som enhetschef är roligt och framförallt att man väljer det 

för att det är en utmaning. Det är roligt att få vara med och utveckla verksamheten för att det 

ska bli bättre. Alla är medvetna om att arbetet inte är en enkel uppgift och styrs av lagar som 

ska följas. En respondent påpekar att om en kollega är sjuk får man gå in och täcka upp för 

dennes ansvarsområde med, vilket skapar dubbelarbete. Det är svårt att sätta in vikarier för 

enhetschefer då man inte vet hur länge den ordinarie är borta, och det är även svårt att skola in 

vikarier som ska vara där under en kortare period. Då är det bättre att någon annan går in och 

tar det för stunden. 

 

”Vore arbetet enkelt hade ju vem som helst varit enhetschef, i princip”(Respondent) 

Stödet som respondenterna efterlyser skulle förmodligen öka deras känsla av sammanhang, 

som enligt Kira (2003) och Antonovsky (1996) har avgörande betydelse för arbetets 

attraktivitet och psykiska arbetsmiljön. Inom den här uppsatsen ramar har vi inte studerat 

mentorskapets betydelse övrigt. Det finns dock personalvetenskapliga studier inom ämnet. 

Karaksek och Theorell (1990) påtalar vikten av socialt stöd medverkar till att minska 

psykologiska stressfaktorer och ohälsa samt öka arbetsglädje, kunskapsutveckling och 

produktivitet. Stöd handlar om att få uppskattning och känsla av tillhörighet i arbetsgruppen 

men även att få bekräftelse och uppskattning för de arbetsuppgifter man utför. Detta bidrar till 

en känsla av delaktighet i arbetet som kan stämma överens med Kira (2003) och Antonovsky 

(1996) syn på ett sammanhang. 
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4.3 Struktur/ordning och reda 

4.3.1 Otydlighet och brister 

Personalchefen anser att det finns brister i organisationen då personalomsättningen är hög. 

Den höga omsättningen leder till otydlighet i organisationen och arbetsfördelningen, eftersom 

nyanställda oftast inte vet vad det får göra i sitt mandat.  De har inte heller kompetens att klara 

av sin arbetsuppgift till en början. Dessutom går högre chefer in och gör enhetschefernas 

uppgifter. Det saknas förtroende cheferna emellan, och högre chefer är rädda att 

enhetscheferna bryter mot regler och lagar. Detta upplevs som kränkande av enhetscheferna, 

eftersom de upplever att ledningen inte har tillit för att de ska klara av sina arbetsuppgifter. 

 

Alla respondenter anser att det finns brister vad gäller struktur/ordning och reda för 

enhetschefer på Orsa kommun. Samtliga förklarar att det saknas en arbetsbeskrivning på vad 

som ska göras. Detta leder till oklarhet i vad som ska göras och vem som ska göra vad. Vissa 

påpekar att det är oklart vad man har för mandat som enhetschef, vilket leder till stress, 

osäkerhet och brister i arbetsfördelning. Bristen på strukturen påverkar även andra aspekter i 

arbetet negativt.  

En respondent påpekar att bristen på struktur leder till att enhetschefer får ansvar för vissa 

arbetsområden och uppgifter som de egentligen inte har befogenhet till. Då exempelvis en 

verksamhetsförändring ska göras läggs ansvar på enhetschefer trots att detta egentligen borde 

ligga på verksamhetschefen. Respondenten förklarar vidare att högre chefer ovanför 

enhetscheferna saknar relevant utbildning och att det inte räcker med exempelvis en 

sjuksköterskeutbildning för att vara chef. Det krävs mer kunskap om bland annat ledarskap, 

vilket alla chefer på Orsa kommun inte har. Ledningen drar igång projekt och förändringar 

som aldrig hinner stanna upp eller förankras i organisationen, vilket leder till att det blir svårt 

att som enhetschef veta, vad man ska prioritera och vad som bör sållas bort. En respondent 

förklarar att det skulle behövas inriktningar på vad man ska koncentrera sig på inom arbetet 

annars försöker en enhetschef göra för många arbetsuppgifter samtidigt, vilket gör arbetet 

oattraktivt.  

Vissa respondenter menar att det saknades en inskolning då de kom som nya. Redan vid 

inskolningen menar respondenterna att de skulle behövt tydliggöras för vad som är ens 

uppgifter och inte.  Problematiken här är dock att det inte fanns någon i arbetsgruppen som 

skulle kunna hålla i inskolningen då samtliga enhetschefer vid den situationen var nyanställda.  

 

Både enhetscheferna och personalchefen har en gemensam bild över brister i organisationens 

arbetsfördelning, då detta leder till förvirring bland cheferna. Dock anser personalchefen att 

personalomsättningen är den bidragande faktorn till förvirringen. Hedlund (2007)  förklarar 

att medarbetare har förväntningar på arbetet som de utför och även på arbetsplatsen de arbetar 

på.  Dessa förväntningar ska uppfyllas för att medarbetaren ska känna sig motiverad och 

engagerad. Då respondenterna kommer som ny till arbetsplatsen får den först instruktioner 

över vad den ska göra och inte göra. Då högre chef senare kommer och bryter mot 

instruktionerna och inte låter enhetschefen göra sina uppgifter som den hade förväntat sig att 

få göra upplever enhetschefen att dennes förväntningar om arbetet inte uppfyllts. Detta leder i 
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sin tur till besvikelse över arbetet och respondenten känner sig omotiverad och o engagerad 

till att stanna kvar och arbetet blir oattraktivt. Eftersom arbetsuppgifterna inte stämmer 

överens med vad som en gång hade kommits överens om. Genom att skapa en övergripande 

arbetsbeskrivning över arbetet kan misstolkning minimeras och tydlighet skapas samt 

attraktiviteten för enhetscheferna. Det blir lättare att attrahera och behålla kompetent personal.  

4.3.2 Arbetsfördelningen 

Den ostrukturerade situationen i arbetet leder till att en del enhetschefer arbetar för mycket 

och bränner ut sig. Andra blir osäkra i vad som ska prioriteras och vad de har för mandat. 

Detta leder till en känsla av att aldrig vara tillräcklig. Samtliga respondenter menar att 

belastningen för enhetschefer är hög och att denna blir ännu högre, då de är osäkra vad de har 

för mandat. Dessutom påverkas belastningen av den höga omsättningen, då nya anställda 

ständigt ska läras upp och skolas in. Gemenskapen hinner aldrig infinna sig och en respondent 

som valt att avgå upplevde arbetet som väldigt ensamt. Hen förklarar vidare att hen arbetade 

på Orsa kommun i lite över två år och under den tiden var det tretton enhetschefer som 

avgick. Då respondenten själv slutade efter ca två år var hen den som arbetat där längst i 

gruppen.  

 

Samtliga respondenter menar att det finns utvecklingsmöjligheter i organisationen vad gäller 

att förbättra strukturen och arbetsfördelningen. Vissa ser det som en spännande utmaning att 

få vara med och utveckla och förbättra organisationen medan andra anser att detta påverkat 

arbetets attraktivitet negativt och har därför valt att avgå.  

 

Respondenterna beskriver vidare att det är svårt att räcka till och vara tillgänglig för 

medarbetarna, då de har så mycket administrativa uppgifter som måste skötas på sidan om. 

Dessa administrativa uppgifter beskriver respondenterna som tidstjuvar. De förklarar att det 

borde gå att delegera ut vissa administrativa uppgifter till andra, exempelvis till en assistent 

eller någon duktig medarbetare. Detta skulle kunna minska omsättningen på enhetschefer och 

öka trivseln i rollen. Enhetschefen skulle få mer kontroll och hinna med mer. 

Karaksek och Theorell (1990) förklarar kraven på arbetet handlar om arbetsmängd, tidspress 

och den ansträngning som krävs för att arbetsuppgiften ska utföras. Kraven går att hantera så 

länge kontroll existerar. Kontroll handlar även om att kunna använda sin kompetens på ett bra 

sätt för att kunna hantera eller påverka sina arbetsuppgifter samt planera dessa. 

Förändringarna som sker i Orsa kommun bidrar till en psykisk påfrestning hos enhetscheferna 

då det sker rollsökning i grupperna och respondenterna förklarar att de känner att de inte har 

kontroll och är osäkra. Dessa psykiska påfrestningar klarar de av genom att de upplever 

meningsfullhet då de ser fram emot att få vara med och utveckla verksamheten samt en 

begriplighet i varför förändringen görs, eftersom arbetssituationen kommer att bli bättre. 

Dessa känslor är enligt Kira (2003) de viktigaste orsakerna till varför människor inte blir 

utbrända under påfrestande förhållanden. De respondenter däremot som valt att avgå upplevde 

dessa förändringar icke hanterbara och obegripliga och stod därför inte ut med den psykiska 

påfrestningen som förändringarna bidrog till. 
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4.3.3 Personalomsättning 

En del respondenter menar att den ostrukturerade situationen leder till en hög 

personalomsättning. Enhetschefer vill inte arbeta kvar på grund av det oklara mandatet. 

Saknaden av en arbetsbeskrivning och tydlighet i arbetet leder till stress och hög belastning 

som gör att man väljer att sluta.  

Andra respondenter menar att det tvärtom, är den höga personalomsättningen som leder till 

den ostrukturerade situationen och oklarheterna i arbetet. När man kommer som ny till en 

arbetsplats är det till en början oklarheter i vad man har för mandat och inte, samt vad ens 

arbetsuppgifter handlar om. Den höga omsättningen gör att enhetscheferna i kommunen aldrig 

hinner att komma in i arbetet och skapa struktur och rutiner över sitt arbete. Respondenterna 

menar att det inte räcker med en introduktion och en arbetsbeskrivning för att det ska bli 

struktur och tydlighet, det krävs även att man själv arbetar kvar, får erfarenheter och lär av 

sina misstag.  

En respondent förklarar att anledningen till saknaden av en arbetsbeskrivning är att 

arbetsuppgifterna är vaga och svåra att beskriva. Arbetet i sig är väldigt oförutsägbart, 

eftersom det är människor man arbetar med. Det är flera kontrollstationer som man ska gå 

igenom, personal, lokaler, utrustning, allt ifrån förkläden, plasthandskar till handsprit. Har 

man t ex inte beställt material eller om någon blir sjuk är det skarpt läge, då måste man kunna 

lösa saker snabbt. Detta är något man måste vara förberedd på då man går in i yrket som 

enhetschef, det finns inte tydliga direktiv för allt.  

”Jag brukar jämföra med mitt tidigare jobb inom försvaret. I tjugofem år har jag tränat på 

hur jag ska agera om det blir krig. Nu när jag började som enhetschef inom vården är det 

faktiskt krig varje dag, det är skarpt läge” (Respondent)  

4.4 Utmaningar och utveckling 

4.4.1 Yrkesrollen 

Alla respondenter förklarar att de ser enhetschefsyrket som ett attraktivt yrke. Anledningen till 

att de sökte sig till yrkesrollen var för att de ville testa en ny utmaning och vara med och 

utveckla verksamheten. 

 

De anser att det är roligt att se andra människor växa och utvecklas. Enhetschefsrollen är en 

chefsroll men det är skillnad på att vara chef och ledare. En chefsroll blir man anställd till, 

men ledare blir man utvald till av sina medarbetare. Detta gör enhetschefsyrket till ett 

attraktivt yrke, att få vara både chef och därmed chans till att bli en förtroendevald ledare. 

Enligt respondenterna skall en bra ledare vara lyhörd och lyssnande stödperson som ser alla 

sina medarbetare. Det är viktigt, att alla känner sig sedda, även om alla inte kan få som de vill. 

En respondent beskriver att hen brukar komma till arbetet klockan sju på morgonen då 

nattpatrullen går av och dagpersonalen börjar. Detta för att kunna ta del av vad som händer, 

hur det går och visa sitt stöd. En bra ledare ska vara synlig för sina anställda och finnas 

tillgänglig.  



33 
 

I samband med samhällets utveckling av arbetsmiljö och attraktivt arbete har nya krav börjat 

ställas på ledare och chefer i organisationer. Stålgren Lind (2008) beskriver att ledarskapet 

karaktäriseras av ett mer utvecklingsinriktat ledarskap där chefen ska vara som en coach för 

medarbetarna. När ledarskapet utövas på detta sätt blir arbetsgruppen självständig eftersom 

chefen inte utövar samma detaljstyrning av gruppens arbete som tidigare. 

4.4.2 Förbättra och stanna i verksamheten 

Respondenterna förklarar att de märker av på medarbetarna att de är oroliga över den höga 

personalomsättningen. De vill få slut på den, och skapa en trygghet och stabilitet.  

 

”De frågar om jag trivs och om jag kommer stanna”(Respondent) 

Den höga omsättningen är något respondenterna också vill få slut på. De har kommit för att 

utveckla, förbättra och stanna i verksamheten. 

 En respondent beskriver att när denne arbetar för att förbättra verksamheten börjar hen med 

att se över vad det finns för missnöje bland medarbetare och brukare. Ett vanligt missnöje 

bland medarbetare inom äldrevården är att de måste arbeta delade turer. Detta är något som 

Orsa kommun arbetat bort helt. Inga vårdbiträden eller undersköterskor på Orsa kommun 

arbetar delade turer. 

Ett missnöje bland brukare och vårdtagare i Orsa kommun idag är att de kommer så många 

olika från personalen varje dag. Under en vecka beräknas en vårdtagare få vård av fjorton 

olika ansikten. Respondenten förklarar att detta är något som hen försöker arbeta bort på Orsa 

kommun. För att lyckas med detta handlar det att se över, vad man har för resurser och 

möjligheter, men framför allt handlar det om att se över frågan: 

”Hur har andra kommuner gått tillväga för att lösa problemet?”(Respondent) 

Respondenten förklarar vidare att hen hittat en annan kommun i Södra Sverige som lyckats få 

ner antalet ansikten hos vårdtagare med hjälp av en ändring på arbetsplatsen. Nu är 

utmaningen att se över om Orsa kommun har samma möjlighet att genomföra denna ändring.  

 

Respondenterna berättar att Orsa kommun haft Sveriges bästa äldrevård för några år sedan. På 

de senaste åren har det blivit sämre, men nu är utmaningen att ändra trenden och bli bäst igen. 

Detta är en rolig utmaning och respondenterna menar att det är viktigt att inte vara negativ i 

arbetet, utan tänka positivt och försöka se möjligheter. Ofta på möten får man höra att det ska: 

”spara, spara sparas”. Respondenterna förklarar att då man lyckats komma på hur man ska 

kunna göra förbättringar inom de ramar som finns kan nya sparkrav göra att det under en 

period känns jobbigt och att man blir uppgiven. Dock gäller det ändå att fortsätta kämpa och 

hitta nya lösningar med de möjligheter och resurser man har.  

Respondenterna får stöd av Bergman och Lundström (2004) som menar att resursbrist och 

otillräcklig budget är den stora orsaken till att enhetschefernas arbete kan kännas nästintill 

omöjligt inom äldreomsorgen i Sverige. Åteg, Hedlund och Pontén (2004) beskriver 

individens relation till sitt arbete. Enligt dem räcker det inte med en yttre uppskattning utan 

individen måste också känna en inre erkänsla. Olika kombinationer av dimensioner i 
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författarnas modell kan öka möjligheten att individuella behov blir tillfredsställda, eftersom 

kombinationer tillsammans kan bli en ny dimension. Författarna ger ett exempel, en 

kombination av utökade avanceringsmöjligheter och förändrade arbetsuppgifter över tid kan 

ge mer variation och mångsidighet samt ökad självständighet och större inflytande, vilket 

även svarar mot behovet av en annan dimension - framtidsförhoppningar. 

4.4.3 Medias påverkan på organisationen  

Samtliga respondenter menar att media ger en felaktig bild av arbetssituationen på 

äldreomsorgen. Det är alltid de dåliga exemplen som tas upp i media och situationen 

framställs sämre än vad den egentligen är.  

 

En respondent förklarar att hen nyligen såg en bild på en blåslagen kvinna i en dagstidning 

där rubriken var ”dagens äldrevård”. Hen förklarar att i detta läge tror man som läsare att det 

är personalen som slagit henne. Läste man vidare kom det fram att det var den äldre kvinnan 

som velat gå upp ur sängen själv, utan att ringa på personalen och därefter ramlat. Det var 

därför hon hade blåmärken över hela ansiktet. Respondenten förklarar vidare att här handlar 

det inte om resurser som det alltid talas om. Det hade inte spelat någon roll om det funnits 

tjugo undersköterskor på plats om vårdtagaren inte ringer på hjälp.  

Respondenterna förklarar att det finns resurser för enhetschefer i Orsa kommun att klara 

arbetssituationen. Ibland är ändå belastningen hög och det skulle behövas stöd, t ex en 

assistent i vissa fall. Rekommenderat är att ha 20-25 anställda under sig som enhetschef. På 

Orsa kommun är siffran 40-45, vilket respondenterna förklarar att är en belastning. Politikerna 

i Orsa kommun prioriterar ändå äldreomsorgen i många frågor och har imponerat på 

respondenterna i många frågor.  

”Den dagen arbetet inte bidrar mig något finns jag inte kvar, man vill kunna driva” 

(Respondent)  

4.5 Organisationens betydelse för arbetets attraktivitet  

4.5.1 Faktorer för attraktivt arbete 

Samtliga respondenter förklarar att det som gör att vissa enhetschefer upplever sitt yrke som 

oattraktivt och väljer att sluta beror på faktorer som rör organisationen och inte själva rollen 

och arbetsuppgifterna som enhetschef.  

En respondent menar att det är mer attraktivt att vara enhetschef i en annan kommun än Orsa. 

I kommuner där det är attraktivt att vara enhetschef får man stöd av chefer med rätt 

kompetens, sammanhållningen emellan enhetscheferna på kommunen är bra och samarbetet 

fungerar. Kommunen har ett bra ekonomiskt läge som gör att enhetscheferna har möjlighet att 

förverkliga sina visioner och arbeta med att förbättra och utveckla organisationen. 

Kontaktytorna är skapade så att det finns möjlighet att kommunicera och samarbeta. Då man 

gjort något bra eller dåligt får man feedback av sina chefer och medarbetare som gör att man 

kan utvecklas.  

Knox och Freeman (2006) beskriver att för att skapa en attraktiv arbetsplats handlar det inte 

bara om att uppfylla medarbetares krav utan även tänka på kontexten. En organisation som t 
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ex befinner sig i en stor stad är attraktivare än en organisation som befinner sig i en liten stad. 

Detta påstående stödjer dock inte respondenterna i Orsa kommun. De menar att det är andra 

faktorer som bidrar till arbetets attraktivitet än stadens storlek.  

4.5.2  Politikens betydelse 

En respondent förtydligar att det är politikerna som har det största ansvaret för 

arbetsmiljöförhållanden för enhetschefer eftersom organisationen är en offentlig sektor. Det är 

politikerna som lägger upp budgeten som avgör vad enhetscheferna har att röra sig med, vad 

de kan och inte kan göra.  

Trots att kommuner i Sverige styrs av samma regering skiljer sig politiken åt i olika 

kommuner. Detta gör att förhållanden för enhetschefer blir olika beroende på vilken kommun 

man arbetar i. Det som avgör hur arbetsförhållandena för enhetschefer handlar inte av om 

politik i sig, utifall kommunen är blå eller röd, utan snarare mer om den är stor eller liten. I 

stora kommuner är budgeten större och kontaktytorna fler. Olika röster och perspektiv kan 

komma fram lättare än i en liten, där kontakten med andra begränsas av storleken på 

kommunen. En respondent beskriver att hen kände sig ensam som enhetschef i Orsa kommun, 

socialisering skedde inte naturligt, då kontorsplatserna var avsides från varandra. Detta är 

något som enligt respondenten är mycket bättre på en större kommun, där hen arbetar nu. 

Till samma slutsats har Bergman och Lundström (2004) kommit när det gäller politikerna, 

dessa tenderar att lägga upp samma budget som tidigare år och tar därmed inte hänsyn till att 

förhållandena har förändrats. 

4.5.3 Uppbyggnad 

En respondent förklarar att arbetets attraktivitet handlar om hur organisationen är uppbyggd. 

För att enhetschefens roll ska bli så attraktiv som möjligt ska organisationen inte vara för platt 

eftersom detta skapar förvirring bland chefer på olika nivåer. Det blir oklart vem som ska göra 

vad och vad man har för mandat. I vissa fall drabbas man som enhetschef av att högre chefer 

lägger ansvarsuppgifter på en som man inte har befogenheter eller kompetens att klara av. 

Medan situationen i andra fall blir den motsatta, då högre chefer gör ens arbetsuppgifter och 

lägger enklare administrativa uppgifter på enhetschefen, vilket kan upplevas som kränkande. 

Detta leder till att man som enhetschef upplever att högre chefer inte litar på en och 

självkänslan och självförtroendet sänks. Detta är vanligt då man kommer som ny, medan 

exemplet ovan med det motsatta fallet ofta drabbar erfarna chefer.  

Nackdelar med en för platt organisation är något som respondenterna är väl medvetna om, 

men de poängterar även att det är viktigt att en organisation inte heller är för hierarkisk. Detta 

leder till att utvecklingen hämmas och att man känner som att man sitter fast i ett bås. 

Respondenterna förtydligar att det som gör enhetschefsyrket attraktivt just är 

utvecklingsmöjligheter och utmaningar och därför är det viktigt att organisationen gör det 

möjligt för enhetscheferna att få det. 

4.5.4 Problematiken med delaktighet och kommunikation i organisationen  

Personalchefen säger att en problematik i organisationen är brister i kommunikationen. Högre 

chefer förmedlar inte neråt vad de vill, vilket leder till förvirring. Det finns en ”vi och dem” 
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känsla i organisationen. Personalchefen beskriver att medarbetare pekar på kommunhuset och 

säger: ”De där på kommunen, har bestämt ”(Respondent). 

 

Detta tyder på att de inte känner sig delaktiga i organisationen. Personalchefen förklarar att 

det optimala skulle vara att alla arbetstagare i kommunen upplevde att de är vi tillsammans 

och inte vi och dem. Uppdelningen skapar missnöje och bidrar till negativ marknadsföring för 

Orsa kommun. Alla medarbetare skulle behöva uppleva ett sammanhang och känna att de står 

för alla beslut som tas i kommunen. Det skulle skapa motivation och vilja att förbättra 

verksamheten och därmed skulle arbetsresultaten förbättras. Ledningen skulle förtydliga 

varför förändringarna sker och det skulle vara begripligt vilka fördelar förändringarna 

genererar.  Alla skulle förstå meningen med besluten ledningen tar och därefter känna att de 

har stöd att hantera förändringarna som inträffar. Detta skulle skapa motivation hos 

medarbetarna.  

 

Personalchefen kommer här till ämnen marknadsföring, varumärke och associationer som 

Rampl har studerat. Enligt henne har arbetsinnehåll och arbetskultur kopplade till varumärken 

störst betydelse för om en arbetsplats är attraktiv (Rampl, 2014). 

4.5.5 Personalomsättning 

En faktor som respondenterna nämner är viktigt för att enhetschefsyrket ska vara attraktivt är 

personalomsättningen på enhetschefer i organisationen. Ju högre omsättning det är på 

enhetschefer i kommunen desto mer oattraktivt är det att arbeta som enhetschef där.  

Personalchefen beskriver vikten av att göra arbetet mer trivsamt för enhetscheferna så att 

dessa inte vill byta arbetsgivare. Dock nämner han även att konkurrensen kommer öka då 

pensionsavgångarna ökar, vilket även leder till en naturlig avgång av cheferna. Det kan både 

vara en fördel och nackdel med personalomsättning, genom att rekrytera nya chefer kan 

organisationen få nya synpunkter och erfarenheter som bidrar till organisationens utveckling. 

Det är mångfald och kontinuitet organisationen är utefter inte enfald och in kontinuitet.      

 

Personalchefen förklarar att har organisationen en och samma chef under en lång tid blir 

medarbetare och kollegor trygga. Då vet man hur chefen tänker och beter sig, oavsett om 

chefen blir arg eller något annat. Då en ny chef börjar, blir det en förvirrande period, både för 

medarbetare, kollegor runtomkring samt för chefen själv. Detta gör att det skapas otrygghet, 

obalans stress och andra påfrestningar. 

En respondent förklarar att enhetschefsyrket i vissa kommuner ses som ett mellansteg i 

karriären. Detta gör att omsättningen på enhetschefer blir hög eftersom många väljer att 

klättra högre, efter att ha arbetat som det i några år. Dock är detta inte svaret på varför 

omsättningen är så hög i alla kommuner i Sverige. Exempelvis i Orsa kommun beror inte 

omsättningen på att chefer klättrat högre, respondenterna menar att detta mer berör större 

kommuner eftersom karriärvägmöjligheterna internt i organisationen där är större.  

 

”Byts chefer ofta ut i en organisation skapas turbulens och en negativ spiral drabbar 

organisationen som pågår kontinuerligt.” (Respondent) 
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Även Colton och Roberts (2006) berättar att det finns andra faktorer som kan leda till korta 

anställningar fast medarbetarna trivs relativt bra i organisationen. Det kan vara exempelvis låg 

status, för lite övning och utbildning eller svårigheter att anpassa sig i förändringar i 

arbetsgruppen. Förutom detta anser Knox och Freeman (2006) samt Ashworth och Kavaratzis 

(2009) att dagens medarbetare är kunder till arbetsgivare som kan välja mellan olika 

alternativ, då konkurrensen av de kompetenta medarbetarna finns i hela värden. Medarbetare 

har krav på sin arbetsgivare och uppfylls inte detta kan personen lätt byta arbetsplats. 

4.5.6 Platsens betydelse 

Trots att respondenterna förklarar att enhetschefsyrkets attraktivitet skiljer sig åt beroende på 

vilken organisation man arbetar i har man som enhetschef inte alltid möjlighet att välja 

organisation då man söker arbete. Detta kan bero på att man söker sig till en organisation som 

är placerad nära ens släkt och vänner. Det geografiska läget betyder mer för individen då man 

söker arbete än organisationens struktur och ekonomiska situation. Dock menar en respondent 

att hen delvis sökte sig till Orsa på grund av att hen föredrog Orsas ledarskapssyn framför 

andra organisationers.  

 

Rodwell och Demir (2013) kom till en annan slutsats i Australien då de studerade rankning av 

organisationstyper inom människovårdande verksamhet. Då menar att organisationstypen inte 

har betydelse. Dock är de medvetna att studier i USA pekar åt annat håll, och att det finns 

nationella skillnader. 

4.6 Sammanfattning av resultatet 

Under insamlingen av data har det framkommit att en viktig faktor i arbetet är stödet. Stödet 

har en stor betydelse för arbetets attraktivitet enligt respondenterna. Hur bra stöd man som 

medarbetare får från andra medarbetare, chefer och organisationen med mera påverkar delvis 

om man vill stanna kvar i arbetet och utvecklas eller väljer att sluta. Både enhetscheferna och 

personalchefen anser att det är viktigt med stöd för att kunna klara av uppdraget som chef.  

Empirin och teorin beskriver tre olika begrepp som stöd påverkas av och resulterar i. Dessa är 

struktur/ordning och reda, utveckling/utmaningar och organisationens betydelse.   

4.6.1 Struktur/ordning och reda 

Struktur samt ordning och reda är ett stöd eftersom detta leder till en känsla av kontroll som 

även Karaksek och Theorell (1990) förklarar är en viktig faktor i krav, kontroll och stöd 

modellen. Strukturen gör att man känner sig trygg och kan hantera de arbetsuppgifter som 

man blir befogad. Det ger tydlighet över vad och hur man ska utföra sina arbetsuppgifter.  

Kira (2003) förklarar begreppet hanterbarhet. Hanterbarhet handlar mycket om struktur och 

även det är en form av stöd. Finns det struktur och ordning och reda på arbetet får man en 

känsla av kontroll vilket gör arbetet attraktivt. Respondenterna nämner framförallt att stödet 

inom struktur/ordning och reda delen brister i Orsa kommun. Arbetsfördelningen och 

arbetsbelastningen skulle kunna bli bättre med hjälp av en arbetsbeskrivning samt en assistent 

för att förbättra arbetssituationen.  
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4.6.2 Utveckling/utmaningar  

Utveckling och utmaningar är det som gör ett arbete attraktivt enligt respondenterna. I 

samband med samhällets utveckling av arbetsmiljö och attraktivt arbete har nya krav börjat 

ställas på ledare och chefer i organisationer. Stålgren Lind (2008) beskriver att ledarskapet 

karaktäriseras av ett mer utvecklingsinriktat ledarskap där chefen ska vara som en coach för 

medarbetarna. När ledarskapet utövas på detta sätt blir arbetsgruppen självständig eftersom 

chefen inte utövar samma detaljstyrning av gruppens arbete som tidigare. Detta är en form av 

stöd som bidrar till att medarbetarna får chans att utveckla och förbättra verksamheten samt 

vill stanna på arbetsplatsen. Respondenterna förklarar att de känner sig säkra i yrkesrollen 

med en ledare som uppmuntrar till eget arbete och arbetet blir därmed mer attraktivt. 

Respondenterna förklarar också att hur väl man lyckas med att klara av utvecklingar och 

utmaningar i arbetet påverkas av stödet. Får man stöd kan man utvecklas i sin yrkesroll, få 

energi att utnyttja resurser på ett bra sätt samt vill stanna och vara med och förbättra 

organisationen, vilket sänder ut positiva signaler till media. Detta är även något Kira (2003) 

beskriver som återhämtandet av resurser.  

4.6.3 Organisationens betydelse 

Karaksek och Theorell (1990) påpekar stödet som en viktig central del i sin modell. Stödet 

kan enligt respondenterna komma från olika håll, politikerna som har budgetansvaret kan 

påverka vilka resurser de vill investera i, detta är en form av ekonomiskt stöd, vilket även 

Bergman och Lundström (2004) påtalar. Placeringen av kommunen har en viktig betydelse då 

respondenterna nämner att det är viktigt att vara nära familj och vänner. Att ha närhet till nära 

och kära kan också ses som ett stöd vilket går att koppla till Allvin m fl (1999) teorier om 

vikten av gränsen mellan arbete och fritid.  

Kox och Freeman (2006) beskriver för att skapa en attraktiv arbetsplats handlar det inte bara 

om att uppfylla medarbetares krav utan även tänka på kontexten. Organisations placering, 

uppbyggnad och hur hög personalomsättningen är påverkar individens upplevelse av stöd, 

vilket gör intryck på den inre kontrollen hos individer.  

 

För att illustrera sammanfattningen av resultatet har vi tagit fram en modell, se figur 2.  

Denna modell (figur 2) visar hur stödet är centralt för de olika delarna i skapandet av en 

attraktiv arbetsplats ur ett medarbetarperspektiv.  
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Figur 2 visar faktorer som påverkar arbetssituationen och attraktiviteten för enhetscheferna. Källa:Egen         

                                 

5 Diskussion  

5.1 Beskrivning av situationen  

Vi citerade personalchefen i inledningen med avseende på att Orsa kommun har ett problem 

med den stora personalomsättningen av enhetschefer. Efter denna studie kan det konstateras 

att det finns många orsakssamband som påverkar arbetets attraktivitet och därmed den höga 

omsättningen.  

Arbetssituationen för enhetschefer är enligt respondenterna turbulent, förändringar planeras 

utan att realiseras och ny personal måste ständigt introduceras och läras upp. Det är oklart 

vem som ska göra vad och vad man som enhetschef har för mandat. Detta beror enligt 

respondenterna delvis på att enhetscheferna aldrig hinner bli trygga i sin roll, då omsättningen 

är så hög samt på dålig kommunikation i verksamheten. Den höga personalomsättningen 

drabbar enligt respondenterna enhetschefernas arbetssituation. Hög personalomsättning i 

organisationen skapar förvirring, stress och påverkar individens hälsa och välmående. Detta 

påverkar individerna i organisationen negativt, vilket gör att de i sin tur väljer att lämna 

organisationen. Dock finns ett hopp om en stabil framtid i organisationen. Enhetscheferna 

som arbetar i organisationen i dagsläget har kommit för att stanna och förbättra verksamheten.  

Enhetschefsyrket är inte ett oattraktivt yrke enligt respondenterna. Yrket är stimulerande, 

utvecklande och respondenterna sökte sig till det, för att kunna vara med och påverka samt 

förbättra organisationen. Det är organisatoriska faktorer, som brist på resurser, tid och pengar 

som gör arbetssituationen övermäktig. Att det är oklart vad man ska göra har för mandat gör 

även situationen ohanterlig. Vilket leder till att visionerna om utveckling och förbättring inte 

realiseras i verkligheten i organisationen.  

Knox och Freeman (2006) samt Ashwort och Kavaratzis (2009) förklarar att en hög 

personalomsättning och en oattraktiv arbetsplats drabbar hela organisationens lönsamhet 
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negativt. Dagens medarbetare kan ses som kunder till arbetsgivaren då dessa kan välja mellan 

olika alternativ. Rampl (2014) förklarar även att en oattraktiv arbetsplats skapar negativa 

associationer hos människor, vilket gör det ännu svårare för organisationen att gå från att vara 

en oattraktiv arbetsplats till att bli en attraktiv arbetsplats. Har ett företag fått ett dåligt ryckte, 

drabbas organisationen av en negativ spiral dit färre kompetenta medarbetare söker sig, vilket 

leder till färre kunder, förbättringar, resurser och goda associationer. Detta leder till ännu färre 

kompetenta medarbetare och en dålig trend har startat. Alla faktorer som påverkar arbetets 

attraktivitet negativt, kan även påverka varandra positivt. Fler kompetenta medarbetare skapar 

fler kunder vilket leder till mer intäkter samt utveckling och förbättring i organisationen. För 

att illustrera termernas samband har vi gjort en modell. 

 

Figur 3 innehåller orsakssamband mellan olika faktorer och arbetets attraktivitet                                 Källa: Egen 

Ser man denna modell åt motsatt håll visar den hur färre kompetenta medarbetare leder till 

färre invånare och kunder och så vidare och slutligen skapar mer kostnader och en mindre 

attraktiv arbetsplats. Börjar man arbeta för att ändra spiralens negativa trend, vänder däremot 

riktningen och organisationen blir då istället mer attraktiv. Det vill säga fler kompetenta 

medarbetare skapar fler kunder vilket slutligen skapar en attraktivare arbetsplats. Åteg, 

Hedlund och Ponténs (2004) beskriver att det inte spelar någon roll i vilken ände 

organisationen börjar arbeta i, för att förbättra arbetsmiljön, eftersom alla faktorer påverkar 

varandra positivt och leder automatiskt till en förbättring. Var man börjar i denna modell 

spelar heller ingen roll, eftersom alla faktorer har ett samband och påverkar varandra. Det är 

viktigt att se till att spiralen går åt rätt riktning och inte hamnar i den negativa spiralen. Den 

positiva spiralen leder även till att storleken på organisationen ökar samt att goda 

associationer om kommunen bildas. Denna positiva spiral bidrar till en låg 

personalomsättning, medan den negativa spiralen bidrar till en hög personalomsättning, då 

organisationen blir oattraktiv. 

Jämförelsen av McDonald’s personalomsättning med enhetscheferna på Orsa kommun visade 

tydligt på problematiken i organisationen. Hög personalomsättning på McDonald’s är mer ett 

faktum, än ett problem. McDonald’s är ju trots den höga personalomsättningen, världsledande 

inom sin bransch. Detta på grund av att det inte ställs samma krav på medarbetares kompetens 

på McDonald’s som på enhetscheferna i Orsa kommun. Därför är det av vikt att komma ihåg 
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att en hög personalomsättning inte påverkar hela organisationens lönsamhet i alla avseenden 

såsom modellen ovan beskrivit. Denna modell går därmed inte att applicera på organisationer 

där medarbetare utför arbetsuppgifter som inte kräver hög kompetens, exempelvis 

McDonald’s (Lövqvist & Olsson, 2010). 

 

Denna modell går däremot att applicera på Orsa kommun. Utifrån resultatet kan det 

konstateras att kommunen hamnat i den negativa spiralen. Detta är något som skulle kunna 

ändras med hjälp av att minska personalomsättningen och därmed få mer kompetenta 

medarbetare i organisationen. Dock är det precis som respondenterna nämnde viktigt att 

beakta att personalomsättning alltid kommer ske av naturlig ruljangs då medarbetare går i 

pension eller flyttar av privata skäl, vilket organisationen inte kan påverka. Vi kommer vidare 

i diskussionen framlägga förbättringsförslag som organisationen kan använda sig av för att 

vända spiralen, minska personalomsättningen och därmed bli en mer attraktiv arbetsplats.  

5.2  Förbättringsförslag 

För att behålla de kompetenta medarbetare organisationen har gäller det att skapa goda 

arbetsförhållanden där medarbetarna trivs. Efter resultatanalysen kan det konstateras att 

respondenternas arbete skulle bli mer attraktivt och hanterbart med hjälp av vissa åtgärder.  

Dessa åtgärder har vi sammanfattat i en handlingsplan med beskrivning av hur åtgärderna i 

verkligheten skulle kunna implementeras i Orsa kommun. Framförallt skulle dessa åtgärder 

leda till en bättre arbetsmiljö och en attraktivare arbetsplats, vilket skulle bidra till den 

positiva spiralen och gynna hela organisationen positivt. Det skulle skapa lönsamhet, vilket i 

sin tur skulle leda till att den negativa spiralen skulle vända och arbetsplatsen skulle istället 

för att bli mer och mer oattraktiv, bli mer attraktiv.  

5.3 Implementering av åtgärderna 

Det kan vara problematiskt att motivera högre ledning att införa dessa åtgärder eftersom detta 

skulle kortsiktigt kosta organisationen mycket pengar. Vi anser att dessa investeringar skulle 

leda till en mindre personalomsättning och en bättre arbetssituation för enhetscheferna, vilket 

skulle löna sig ekonomiskt i längden. För att bevisa detta konkret har vi sammanställt 

kostnader för personalomsättningen för enhetscheferna. Vad det kostar att anställa en ny samt 

vad det kostar med inskolning av personal i verksamheten.  

Personalomsättningens kostnader kan vara en överraskning för ledningen och rekommenderar 

därför att ledningen bildar en arbetsgrupp för att ta reda på dessa kostnader. Detta skulle 

Handlingsplan  

Problem Orsak Åtgärder Klart 

datum 

Ansvarig Uppföljning 

Hög arbets- 

belastning 

 

För många 

uppgifter 

Assistent 31/12-

15 

Ledningen 31/1-15 

Dålig ordning 

och reda 

Otydlighet 

över vem som 

gör vad 

Arbets-

beskrivning 

30/09-

15 

Verksamhetschef 31/1-15 
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kunna leda till att man inspireras att tillsammans identifiera faktorer som motverkar hög 

personalomsättning och bejakar stabilitet (Buchan, 2010). 

I personalomsättningskalkylen (se bilaga 4) förklarar vi vad personalomsättningen kostar för 

kommunen för varje enhetschef som slutat och vad det kostar att investera i en ny. Vidare 

behandlas även sådana kostnader för kort samt långtidssjukfrånvaro. I resultatanalysen 

framkom det att arbetssituationen för enhetscheferna innehåller höga krav, låg kontroll och 

brist på stöd som enligt Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stödmodell leder 

detta till en spänd arbetssituation som är det värsta tänkbara för enhetscheferna. Enligt 

Johansson och Hall (1988) finns det risk att människor i sådan arbetssituation drabbas av 

ohälsa. Kira (2003) menar om man använder den mänskliga resursen på det ovannämnda 

sättet kan individer bli utbrända. Därför har vi valt att ta med sjukfrånvarokostnaderna i 

kalkylen för personalomsättningen. Vi vill, som Buschan (2010) påvisa vilka höga kostnader 

som personalomsättningen medför. En slags kostnad är sjukfrånvaro eftersom risken är hög 

att drabbas av ohälsa i denna arbetssituation. Dessa kostnader kan istället investeras i 

organisatoriska åtgärder som skapar en hanterbar arbetssituation för enhetschefer. Exempelvis 

kan kommunen anställa en assistent, som kan genomföra administrativa uppgifter, och 

därmed avlasta enhetscheferna. 

I kalkylen personalomsättning (Se bilaga 4) har vi beräknat kostnaderna för en 

enhetschefstjänst. Det beräknas vad en rekrytering kostar, samt inskolningstid på ett år. I 

beräkningarna har vi antagit att en ny som har rekryterats person behöver stöttning av en 

kollega under ett års tid till att börja med som mentor. Även för personer som har flera års 

erfarenhet av yrket och är självgående. För vidare information om uträkningar till kalkylen 

som lönekostnad och sjuklön se bilaga 4. 

Utifrån kalkylen (bilaga 4, personalomsättning) kan vi utläsa att personalomsättningen kostar 

organisationen minst 679 905 kr, att återbesätta en enhetschefstjänst. Dock ska vi beakta att vi 

inte tagit hänsyn till produktionsbortfall i vår kalkyl, som är en kostnad för organisationen. 

Kostnaden borde egentligen vara högre, för att återbesätta en tjänst än dem siffrorna vi fått 

fram. Vidare i kalkylen kan vi utläsa om en enhetschef ska rekryteras in för en person som är 

sjukskriven och därmed senare inte kommer tillbaka till sitt arbete kommer det att kosta 

organisationen mellan 767 241 till 834 121 kr för sjukskrivningen och personalomsättningen. 

Då sjukskrivningskostnader har medräknas från sjukdag 2 till dag 14, då sjukersättning 

betalas med 80 procent samt dag 15 till dag 90, då kommunen betalar 10 procent av 

lönekostnaden. Tack vare denna kalkyl kan vi utläsa att det är stora pengar som 

organisationen betalar bara på personalomsättningen. Dessa pengar skulle kunna investeras i 

insatser för att underlätta arbetet för enhetscheferna, vilket skulle göra arbetssituationen 

bättre. Personalchefen berättade att personalomsättningen inom vård och omsorg bland 

enhetscheferna låg på 100 procent. Detta betyder att under dessa två år har det omsatt fyra nya 

enhetschefer som innebär en kostnad på minst 2 719 620 kr (679 905 x 4) för organisationen. 

Detta skulle istället kunnat investeras i en assistent som kostar organisationen 608 028 kr om 

året. Se kalkylen för lönekostnaden för en assistent i bilaga 4. 

Investeringarna i en assistent skulle leda till att enhetscheferna skulle kunna delegera ut 

uppgifter till assistenten få avlastning samt hinna med sina arbetsuppgifter. Dock vet vi inte 
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om det behövs investeras i en eller två assistenter till kommunen, detta beror på hur mycket 

arbetsuppgifter enhetscheferna har som kan delegeras vidare till assistenten. Detta får 

organisationen själva undersöka, när en arbetsbeskrivning gjorts över hur mycket som kan 

delegeras ut till assistenten. Därefter kan de ta ett beslut över hur många assistenter som 

behövs anställas. Respondenterna nämnde även att ett annat problem i arbetet var att det var 

väldigt mycket möten som dessa skulle gå på. Dessa möten tog mycket tid. Med hjälp av 

assistenten skulle enhetscheferna få tid för dessa möten. Därmed skulle man inte behöva skära 

ned på dessa möten, vilket skulle vara fördelaktigt eftersom de behövs i verksamheten. De 

skapar tid för samverkan och utveckling i organisationen.  

En annan åtgärd som vi hade med i handlingsplanen var att Orsa kommun behöver genomföra 

är att skapa en arbetsbeskrivning. Denna arbetsbeskrivning skulle skapa struktur för 

enhetscheferna, vilket skulle göra arbetet mer hanterligt och begripligt. Kira (2003) nämner 

dessa faktorer som viktiga.  

Vi har tagit fram ett implementeringsschema över hur socialförvaltningen i kommunen kan 

utforma denna arbetsbeskrivning med hjälp av verksamhetschefen och enhetscheferna. 

Respondenterna förklarade att arbetsuppgifterna är diffusa och svåra att skriva ned på papper. 

Därför anser vi att det är viktigt att båda parter, enhetscheferna och verksamhetscheferna 

deltar för att det ska bli korrekt. Detta även för att kunna skriva ner information om 

arbetssituationen för att kunna skapa denna arbetsbeskrivning. Denna arbetsbeskrivning skulle 

underlätta introduktionen för de nyanställda enhetscheferna men också underlätta arbetet för 

de enhetschefer som arbetar. 

Schema över framtagandet av arbetsbeskrivning 

Planering Uppgift 

 

Verksamhetschefen skickar ut 

information om mötet alt. tar upp detta 

på APT 

 

Ber enhetscheferna kartlägga sina 

arbetsuppgifter som även skall kunna 

presenteras på mötet. 

 

MÖTE 1 

1 timmes möte med samtliga enhetschefer 

och verksamhetschef. 

 

Övergripande genomgång över 

arbetsuppgifter och mandatet. 

 

Verksamhetschefen  

 

Sammanställer informationen i ett dokument 

 

MÖTE 2 

2 timmes möte med samtliga enhetschefer 

och verksamhetschef. 

 

Sammanställning över vilka arbetsuppgifter 

som går att delegera ut. 

 

Verksamhetschef 

 

Fortsätter sammanställa informationen i 

dokumentet. 

MÖTE 3  
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5.4 Kunskapsgenereringsbidrag och begränsningar  

Vår studie om attraktivt arbete i offentlig sektor bland enhetschefer inom vård och omsorg ger 

en teoretisk sammanfattning av ämnet idag. Studiens syfte var att beskriva situationen för 

enhetschefer samt behandla olika faktorer som anses höja arbetets attraktivitet, både inom 

aktuella vetenskapliga teorier och i ett studieobjekt som var vårt praktiska exempel, Orsa 

kommun. Det viktigaste och kanske mest överraskande resultatet från studien är att 

enhetschefsyrket är ett attraktivt yrke. Den höga personalomsättningen beror först och främst 

inte på yrkets o-attraktivitet utan har organisatoriska orsaker. Det finns otydlighet i 

yrkesrollen, och även gränserna mellan olika yrkesroller är suddiga.  

Förutom teoretiska personalvetenskapliga exempel presenterar vi en praktisk handlingsplan 

för kommunen. En tydlig arbetsbeskrivning och administrativt stöd för enhetschefer 

efterlyses. En kalkyl för personalomsättning bifogas, se bilaga 4. Tidigare kunskapsbidrag i 

ämnet har belyst problematiken med arbetssituationen för enhetschefer. Det unika med denna 

studie är att konkreta åtgärder lyfts fram med hjälp av en praktisk handlingsplan. Kira (2003) 

beskriver att det är fördelaktigt att tänka lösningsfokuserat i arbetsmiljöarbete. Istället för att 

fokusera på problem, som tidigare forskning gjort menar hon att man ska ifrågasätta vad det 

finns för lösningar och hur dessa skulle kunna realiseras. Vårt kunskapsbidrag är 

lösningsorienterat, då vi kommer med praktiska förbättringsförslag, istället för att endast 

teoretiskt analysera arbetsmiljöproblem.  

Faktorer som kom upp i studien, men som vi inte ha kunnat behandla djupare inom den här 

uppsatsens ramar är lönen, mentorskapets betydelse och det organisatoriska perspektivet. I 

studien rankade respondenterna lönen högt, även om uppsatsen teoridel inte i första hand 

behandlade personalens ekonomiska krav. Saknaden av mentorskap och mentorskapets 

betydelse för arbetets attraktivitet och för att skapa en attraktiv arbetsplats nämndes flera 

gånger under intervjuerna. Vidare studier skulle kunna handla om vikten av mentorskap för 

nyanställda enhetschefer inom den offentliga sektorn. Detta är även en typ av stöd, vilket 

respondenterna påpekade, var en viktig faktor för ett attraktivt arbete, vilket även modellen 

(figur 2) påvisar.  

Respondenterna såg sitt arbete mångt och mycket ur ett organisatoriskt perspektiv, vilket vi 

inte hade som utgångspunkt i vår studie. De öppna frågorna vi ställde ledde in respondenterna 

till detta perspektiv. Vidare studier skulle kunna belysa organisationsstrukturens påverkan för 

arbetets attraktivitet. Våra modeller och uträkningar kan användas i Orsa kommun, men dessa 

kanske inte skulle vara lönsamma i andra kommuner. Bergman och Lundström (2004) nämner 

att det är viktigt att beakta var organisationen befinner sig och ta hänsyn till kontexten vid 

arbetet av organisationens attraktivitet. Möjligtvis kan Orsa kommun ses som en oattraktiv 

plats för många arbetstagare, vilket också påverkar dess attraktivitet oavsett om våra 

förbättringsförslag genomförs eller inte.  

2 timmes möte med samtliga enhetschefer 

och verksamhetschef. 

Genomgång av dokument, eventuella tankar 

och information som skall tilläggas. 
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Syftet med undersökningen var att ta fram förbättringsförslag om hur enhetschefsyrket skulle 

kunna bli mer attraktivt. I resultatet i denna rapport framkom det att en bättre struktur med 

hjälpa av en arbetsbeskrivning och mer stöd av en assistent skulle underlätta för 

enhetscheferna och göra arbetet mer attraktivt. Detta är förslag på resurser som skulle kunna 

förbättra enhetschefernas situation inom mindre kommuner i Sverige. Dock skulle dessa 

förändringar kanske inte påverka enhetschefsyrkets attraktivitet i allmänhet. Eftersom 

enhetschefernas arbetsförhållanden enligt Bergman och Lundström (2004) beror på faktorer 

som högre statlig ledning och politiker har kontroll över, som inte kan åtgärdas endast på 

organisatorisk nivå. Intressant vore vidare att undersöka hur högre statlig ledning anser att 

problematiken ska åtgärdas och även genomföra fokusgrupper med dessa. 

5.5 Slutsats 

Slutligen kan det konstateras att enhetschefsyrket i sig, inte är ett oattraktivt yrke inom mindre 

kommuner i Sverige. Det är organisatoriska förutsättningar som gör arbetssituationen 

övermäktig för enhetschefer vilket gör att de väljer att sluta. Hög personalomsättning leder till 

brist på kontinuitet och stabilitet, vilket leder till en organisatorisk negativ spiral. Denna spiral 

påverkar hela organisationens attraktivitet, lönsamhet och personalomsättning.  

För att skapa en bättre arbetssituation för enhetschefer kan organisationer skapa 

arbetsbeskrivningar, vilket ger struktur i arbetet. De bör även anställa assistenter för att 

underlätta den höga belastningen. Detta skulle gynna organisationer både ur hälsosynpunkt 

och ur ekonomiskt perspektiv. Hälsosynpunkten styrks av respondenterna och lönsamheten av 

våra uträkningar i de ekonomiska kalkylerna.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide personalchef 

 Vad anser du är viktigt att göra för att arbetet som enhetschef ska bli mer attraktivt?  

t ex för att attrahera, motivera och få dessa att stanna kvar och vilja utvecklas. 

 

 Är det svårt att rekrytera rätt kompetens till kommunen?  

 

 Vad anser du göra ett arbete attraktivt? 

 

 Vad anser du göra ett arbete oattraktivt? 

 

 Vad tror du enhetschefer anser göra jobbet attraktivt? 

 

 Vad tror du enhetschefer anser göra jobbet oattraktivt? 

 

 Hur har personalomsättningen sett ut under dem tre senaste åren? Överlag bland 

enhetschefer inom kommunen och specifikt inom den sociala sektorn - vård och 

omsorg. 

 

 Hur har ni tänkt jobba för att minska personalomsättningen? 

 

 Hur arbetar ni för att enhetscheferna ska trivas i sin roll? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide enhetschef 

 

           Bakgrunds information till metod 

 Kön  

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du jobbat som enhetschef inom Orsa kommun? 

 Har du jobbat tidigare som enhetschef? Hur länge? 

 Har du jobbat tidigare inom vård och omsorgen arbetet? 

 

Tema  

Attraktivt arbete 

 Hur upplever du din arbetssituation? 

 Vad anser du gör ett arbete attraktivt? 

 Vad anser du gör ett arbeta oattraktivt? 

 

Arbetsmiljö 

 Hur upplever du att din arbetsmiljö? 

 Anser du att det finns något som kan förbättra din arbetsmiljö? 

 Upplever du ditt arbete som hanterbart, och meningsfullt? 

 Anser du att din roll är tydlig? Vad du får eller inte göra i ditt mandat? 

 

Ledarskap 

 Hur ska man vara som ledare? 

 Hur upplever du din chefs ledarskap? 

 

Krav, kontroll och stöd modellen 

 Får du tillgång till dem resurserna och stöd du behöver? 

 Hur upplever du kraven i din roll som enhetschef? 

 Hur upplever du arbetsbelastningen på arbetet? 
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Bilaga 3 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

 

Enhetscheferna 

 

Respondent 1: Är en man som är 57 år. Har jobbat i över nio år som enhetschef inom 

offentligsektor, men bara en och en halv månad i Orsa kommun. Har även läst på högskola. 

Respondent 2: Är en kvinna som är 50 år. Har jobbat som enhetschef inom kommunen i tre år 

samt jobbat tidigare inom vården. Har läst en organisations och ledarskap utbildning med tre 

kurser på högskola. 

 

Respondent 3: Är en man som är 52 år. Har inte tidigare jobbat som enhetschef inom vård och 

omsorg, men har jobbar som chef tidigare och har en pedagogisk utbildning på högskolenivå.   

Respondent 4: Är en kvinna som är 56 år. Har inte tidigare jobbat som enhetschef utan har 

jobbat under ett vikariat. Har högskoleutbildning som lärare och arbetsterapeut samt 

erfarenhets från dessa två arbetsområdena.  

Respondent 5: Är en kvinna i 53 års ålder. Har jobbat som biståndshandläggare innan hon vart 

enhetschef, som enhetschef har hon jobbat i två och ett halvt år. Har läst utbildningen socialt 

stöd programmet liknar socionom programmet, men skillnaden var att utbildningen var 

inriktad på chef och ledarskapsfrågor, personalrehabilitering och förvaltningsekonomi sista 

terminen istället. 

Respondent 6: Personalchefen är en man i 62 års ålder. Har 22 års erfarenhets som 

personalchef, men jobbat i Orsa kommun i 3 år. Han har läst en högskoleutbildning internt 

inom försvaret som personalchef. 
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Bilaga 4  

Kalkyler över personalkostnader 

Dessa personalekonomiska kalkyler kommer från boken Personalekonomi idag som är 

skriven av Ulf Johansson och Anders Johrén (2012). Mer information om dessa kalkyler går 

det att läsa på sidorna 12-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indirekta kostnader är beroende av verksamheten och hur dessa definieras, oftast 30 till 100 procent av 

minimipriset. Vi har valt att i denna kalkyl beräkna på 30 procent. Indirekta kostnader kan vara sådant som 

lokalhyra, materialförbrukning, administration och utrustning. 

*Indirekta kostnader kvarstår eller hamnar på eventuell vikarie om sådan tas in och vikarierar.  

Kostnader för en assistent  

Lön 24 000 kr/mån 

Semester 2 880 kr/mån 

Sociala avgifter 12 096 kr/mån 

Kostnaden för en verksamhetschef, per arbetad timme/dag 

Lön 309 kr/tim (51 000kr/165 timmar) 

Semester + 37 kr/tim 

Sociala avgifter +156 kr/tim 

Minimipris 502 kr/tim 

Indirekta kostnader 151 kr/tim 

Total kostnad 653 kr/tim 

En arbetsdag 8 timmar 5224 kr/dag 

Kostnaden för en enhetschef, per arbetad timme/dag 

Lön 227 kr/tim (37 500kr/ 165 timmar) 

Semester + 27 kr/tim  (cirka 12 procent av lönen) 

Sociala avgifter + 114 kr/tim (cirka 45 procent x (lön+semester)) 

Minimipris 368 kr/tim (cirka 1 procent av månadslönen) 

Indirekta kostnader* +110 kr/tim (30 procent av minimipriset) 

Total kostnad 478 kr/tim 

En arbetsdag 8 timmar 3824 kr/dag 

Kostnader vid sjukskrivning för en enhetschef 

 Korttidssjukfrånvaro dag 2-14 

80 procent av lönen 

Långtidssjukfrånvaro från 15-90 

10 procent av lönen 

Lön 182 kr/tim 23 kr/tim 

Semester +27 kr/tim +27 kr/tim 

Sociala avgifter +94 kr/tim +23 kr/tim 

Summa 303 kr/tim 73 kr/tim 

Indirekta kostnader* +110 kr/tim +0-110 kr/tim 

Total kostnad 413 kr/tim 73-183 kr/tim 

En arbetsdag 8 timmar  3304 kr/dag 584-1464 kr/dag 
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Minimipris 38 976 kr/mån 

Indirekta kostnader 11 693 kr/mån 

Total kostnad  50 669 kr/mån 

Kostnad per år 608 028 kr/år 

 

Beräkning av kostnader för personalomsättning 

Aktivitet Antal/procent X Tidsenhet X 

Kostnad/enhet 

= Kostnad 

ÅTERBESÄTTNING AV 

EN TJÄNST 

    

Rekrytering     

Annonskostnad 1 st  x 10 000kr = 10 000 kr 

Rekryteringstid (tid för 

diskussion om urval, 

intervjuer, referenser m.m) 

3 personer väljs 

ut i urvalet. 

Samt 1 

verksamhetschef 

+ 3 fackliga 

medverkar i 

processen 

Verksamhetschef 

45 tim 

 

Fackliga 

24x3=72 

x653 kr/tim 

 

 

x478 kr/tim 

= 29 385 kr 

 

 

= 34 416 kr 

Totalt 

= 63 801 kr 

 

Introduktion     

Deltagartid Ny personal 40 tim x 478 kr/tim = 19 120 kr 

Övriga 

introduktionskostnader 

Personal som 

undervisar  

40 tim x 478 kr/tim = 19 120 kr  

Inskolning     

Minskad effektivitet för 

nyanställd 

35 procent 58 tim/mån x 12 

mån = 696 tim/år 

x 478kr/tim 332 688 

kr/år 

Minskad effektivitet för 

handledare/annan person 

25 procent 41 tim/mån x 12 

mån = 492 tim/år 

x 478kr/tim 235 176 

kr/år 

 Summa återbesättningskostnader  = 679 905 kr 

AVVECKLING AV EN 

TJÄNST 

    

Sjuklön dag 2-14  13 dagar x 3304 kr/dag = 42 952 kr 

Sjuklön dag 15-90  76 dagar x 584-1464 

kr/dag 

= 44 384 – 

 111 264 kr 

 Summa avveckling av en tjänst 87 336 - 154 216 kr 

 

SUMMA KOSTNADER FÖR PERSONALOMSÄTTNING FÖR EN TJÄNST 

Återbesättnings- plus 

avvecklingskostnader 

Summa återbesättningskostnad = 679 905 kr 

 Summa avvecklingskostnad = 87 336 – 

154 216 kr 

 Summa kostnad för en 

personalomsättning 

767 241 – 

834 121 kr 
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