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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort hjärtligt tack till alla involverade som gjort det möjligt för oss att 
genomföra vår studie. Ett stort tack till samtliga enhetschefer som ställt upp på intervjuer och 
delat med sig av sina erfarenheter. Det har varit inspirerande och lärorikt att få inblick i er 
vardag.  
 
Vi vill även tacka vår handledare, Jonas Westman, som gett oss vägledning, stöd samt goda 
råd under studiens gång.  
 
Tack! 
 
Borås, januari 2017 
 
 
Johanna Ohlsson  Tamara Katinic   
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Sammanfattning 
Vår studie baseras på enhetschefers upplevda arbetssituation. Offentliga verksamheter ska 
verkställa politiskt fattade beslut och därigenom tjäna allmännas intresse. Enhetschefer i den 
offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkt mellan olika intressenter och ska tillgodose 
olika intressenters behov.   
 
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för enhetschefers upplevda arbetssituation utifrån 
krav-kontroll-stödmodellen. Med stöd från tidigare forskning vill vi få en ökad förståelse för 
om arbetssituationen upplevs som stressanden för enhetschefer i den offentliga sektorn. 
Studien syftar också till att försöka förstå enhetschefernas upplevelser i relation till 
organisatoriska faktorer av olika styrningsförfaranden såsom mål- och resultatstyrning som 
präglar den offentliga sektorn till följd av New Public Management. Offentliga verksamheter 
är strikt styrda av budget samt tvingas vara kostnadseffektiva i sitt utförande, det har visats i 
vår studie vara en tänkbar faktor till en upplevd stressad arbetssituation för enhetschefer i den 
offentliga sektorn. 
 
Studiens resultat grundas på tidigare forskning, teorier, samt genom kvalitativ metod där 
tillvägagångssättet har varit intervjuer med sju kommunala enhetschefer. Vi kan generellt se 
att det kan bli problematiskt för enhetscheferna att skapa jämvikt mellan ekonomiska riktlinjer 
som sätts upp av politiker i samband med att tjäna allmännas intresse, som kan medföra 
upplevd stressad arbetssituation. Vårt resultat visar att enhetschefer har höga krav samt högt 
beslutsutrymme att planera sitt dagliga arbete. Decentralisering genom New Public 
Management har lett till ökad arbetsbelastning för enhetscheferna vilket har genererat 
administrativt arbete som är ett ytterligare krav på enhetschefen. Grad av stöd varierar för 
våra respondenter. Enhetschefer med delat chefskap har högsta graden av stöd, både 
socioemotionellt och instrumentellt.  
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1 INLEDNING 
Stress har blivit en del av vardagen och ett hot mot folkhälsan, inte enbart i Sverige utan i hela 
västvärlden. På arbetsplatser ska allt gå i snabbare tempo och det blir svårt att hänga med när 
kraven ökar samtidigt som det ständigt skärs ner på resurser. Tendensen av att tiden inte 
räcker till är en känsla som är alltmer vanlig i dagens samhälle (SvD Näringsliv, 2012). Under 
de senaste femtio åren har arbetslivet förändrats drastiskt på grund av tjänstesektorns 
expansion. Mellanchefer i offentlig sektor har svårt att avgränsa arbete från fritid och många 
tar med sig arbetet hem i tankarna, vilket är indikation på högt tempo samt hög 
arbetsbelastning vilket påverkar hälsan. En orsak är att mellanchefer i offentlig sektor inte har 
tydligt formulerade mål och krav på vad de förväntas uppnå och göra (Løkke, 2014), som 
resulterar i känslan av att tiden inte räcker till som hänger ihop med en stressad arbetsmiljö 
(Björklund m.fl. 2013). Arbetsmiljöverket (2016) framhåller två huvudfaktorer som kan 
utlösa arbetsrelaterad stress; hög arbetsbelastning samt brist i det sociala samspelet på 
arbetsplatsen. För att minska potentiell risk för arbetsrelaterad stress är det viktigt att skapa 
jämvikt mellan krav och resurser som erhålls för att uppnå kraven (Arbetsmiljöverket, 2016).  
 
Förvaltningar i Sverige har som primär uppgift att verkställa politiskt fattade beslut och 
därigenom tjäna allmänhetens intressen. Med början under 1980-talet har den offentliga 
sektorns sätt att styras förändrats. Reformer i offentlig sektor som genomfördes var bland 
annat genom avreglering och privatisering som syftade till att skapa ett mer företagsliknande 
klimat (Holmberg & Henning, 2003). Jämfört med den privata sektorn måste kommunala 
chefer förhålla sig till politiska utspel och beslut (Hagström, 1990:23), samtidigt som 
kommunala chefer styrs av olika regler och policys. Vidare framhåller Hagström (1990) att 
mellanchefer i den offentliga sektorn befinner sig i en skärningspunkt mellan olika intressen 
och motstridiga förväntningar. Uppifrån riktas resultatstyrning och krav på effektivitet och 
offentliga chefer tenderar att betrakta sig som ansvariga gentemot överordnade (Hagström, 
1990:25). Samtidigt kommer krav nerifrån på förståelse och bekräftelse från underordnad 
personal. I och med att offentliga chefer arbetar under en betydande tidspress från 
överordnade blir rollen som kontrollant och regeltillämpare viktiga i chefsrollen gentemot 
underordnade vilket kan medföra en stressande arbetssituation. Hagström (1990) menar att 
stress hos mellanchefer bland annat påverkas av meningsskiljaktigheter mellan mellanchefer 
och deras överordnade, samt meningsmotsättningarna mellan chefer och underordnade 
(Hagström, 1990:23ff). 
 
Mellanchefer i offentlig sektor har huvudansvaret för att produktionen ska fungera och för att 
information uppåt och nedåt i verksamheten ska kunna samverka. De utgör länken mellan den 
strategiska ledningen och den operativa kärnan i verksamheten. Mellanchefer i den offentliga 
sektorns utmaning handlar inte endast om att vara “stötdämpare” mellan ledning och 
verksamhet. Verksamheten innefattar både myndighetsutövning och servicefunktioner samt 
att tjäna allmänhetens intressen, vilket kan innebära att mellanchefer ställs inför motstridiga 
krav och behov (Holmberg & Henning, 2003). Att vara mellanchef i offentlig sektor innebär 
även att ta hänsyn till många fler intressenter; skattebetalare, politiker och samhället i stort, 
jämförelse med mellanchefer i den privata sektorn (Christiansen m.fl. 2012:145). 
Mellanchefer i den offentliga sektorn är således mer klämda i sin arbetssituation i jämförelse 
med mellanchefer i den privata sektorn. Chefsuppdrag på mellannivå i den offentliga sektorn 
präglas av hög komplexitet och därmed en stressad arbetssituation. Samtidigt är mellanchefers 
arbete centralt för den offentliga sektorns funktionssätt och möjlighet att implementera 
samhällspolitiska mål. Om inte mellanchefer mår bra i sin yrkesroll, kommer dem inte kunna 
utföra sitt jobb. Detta slår tillslut tillbaka på oss medborgare, därför är det relevant och 
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intressant att undersöka mellanchefers upplevda arbetssituation i den offentliga sektorn utifrån 
relationen mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen. För att avgränsa omfattningen på 
vår studie har vi valt att inrikta oss på kommunala enhetschefers upplevda arbetssituation från 
olika förvaltningar i samma kommun.   

1.1 Bakgrund 
Förvaltningspolitik som tillämpas idag i offentlig sektor omfattas av paraplybegreppet New 
Public Management, NPM1, som ska efterlikna den privata sektorns sätt att styra genom olika 
medel. Ett av de vanligaste medlen är mål- och resultatstyrning, som inte endast inneburit 
krav på måluppfyllelse. Det har även inneburit att mellanchefer i den offentliga sektorn måste 
ta hänsyn till redan befintliga regler och policys som genomsyrar sektorn. Detta har resulterat 
i att chefskapet i den offentliga sektorn kännetecknas av komplexitet. Kombinationen leder till 
motstridiga styrsignaler för mellanchefer, vilket i sin tur leder till målkonflikter som kan 
kategoriseras i två typer. Den första är att mellanchefer i offentlig sektor har ett stort antal 
intressenter att ta hänsyn till (Holmberg & Henning, 2003), vilket gör att målen för 
mellanchefer är näst intill ohållbara att följa utan att få en stressad arbetsmiljö. Den andra 
målkonflikten är att verksamheter i offentlig sektor har olika demokrativärden att ta hänsyn 
till och försöka sträva efter för att alla medborgare ska bemötas på ett likvärdigt sätt 
(Holmberg & Henning, 2003). Dessa värden kan exempelvis vara rättvisa, likvärdighet, logik 
samt objektivitet. Problematiken för att uppnå dessa värden kan vara orimliga eftersom 
byråkratin präglas av många regler och komplicerade system (Thylefors, 2016:31).  
 
NPM i offentliga verksamheter har medfört ökad decentralisering gällande chefskap. Till följd 
har det inneburit mer autonomi samt flexibilitet i chefsrollen, vilket är en karaktäriserad 
egenskap för NPM. Decentralisering innebär ökat ansvar i vissa specifika områden, 
exempelvis ökat ansvar för administrativa uppgifter och budgetansvar. Kontroll och styrning 
som offentliga verksamheter har över sig har inte integrerats med NPM som i fokus betonar 
flexibilitet och frihet (Christiansen m.fl. 2005:158). Detta gör att NPM och ledarskapet i 
offentliga organisationer krockar i verkligheten. Byråkratisk ledning präglade offentliga 
verksamheter innan NPM implementerades. Det avser att ledarskapet utgick från lagar och 
policys samt att ledningen skulle visa lojalitet gentemot kollektiva intressen och 
organisationens ramar (Christiansen m.fl. 2005:130). Historiskt sett var det vanligt att 
personal som arbetat länge och berikat sig på kunskap inom sitt område fick företräde att bli 
chef, så kallat anciennitetsprincipen (Christiansen m.fl. 2005:56).  
 
Den byråkratiska ledningen inom offentliga organisationer avvecklas genom NPM och det går 
mot en mer professionell ledning. Professionell ledningstyp lägger vikt på att den som leder är 
kunnig inom ledarskap snarare än av den specifika verksamheten och professionen i sig 
(Christensen m.fl. 2005:130). En enhetschef inom hemtjänsten behöver således inte ha 
bakgrund som undersköterska eller sjuksköterska, det väsentligaste är att enhetschefen har ett 
kompetent ledarskap. Professionell ledningstyp betonar även att ledaren har en relevant 
ledarutbildning samt ska kunna förmedla budskap vad gäller organisationens mål både inom 
och utanför organisationen (Christensen m.fl. 2005:130).  
 
Christensen m.fl. (2005) belyser vidare att utformningen av ledarskap i offentlig sektor 
påverkar utfallet i samhället. Beroende på vilka resurser offentliga verksamheter får och hur 
de förbrukas påverkas medborgarna. Offentliga verksamheter utmärks genom att 
målkonflikter existerar och det är nödvändigt för ledarna att tolka problematiken samt 

                                                 
1 Hädanefter använder vi förkortningen NPM när vi skriver om New Public Management  
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prioritera rätt utifrån medborgarnas krav. Detta eftersom den grundläggande basen för 
offentligt beslutsfattande ska ske utifrån att besluten är representativa, det vill säga utgå från 
medborgarnas krav och intressen. Att hitta lösningar och att prioritera rätt är däremot inte 
alltid oproblematiskt. Beslutsfattare i en offentlig verksamhet har begränsad tid och kan inte 
uppmärksamma alla problem som existerar. Detta resulterar i någon form av gallring som kan 
medföra att viktiga frågor bortprioriteras (Christensen m.fl. 2005:22). När implementering 
sker, exempelvis i välfärden som sjukvård och skola, är det viktigt att ledarskapet fungerar 
och att de går i enlighet med medborgarnas önskemål. Om ledarskapet i organisationen inte 
fungerar kan det slå tillbaka mot hela samhället och därmed demokratin. Detta på grund av att 
ledarskapet i offentlig sektor är centralt eftersom det utgör länken mellan politisk och 
strategisk nivå, samt implementering och realiserande av politiskt fattade beslut i den 
operativa verksamheten. Förändringarna som skett till följd av NPM har bland annat inneburit 
nytt synsätt och krav på ledarskapet (Almqvist, 2012), vilket kan ha påverkat relationen 
mellan krav, kontroll och stöd i mellanchefers arbetssituation. Det är därför centralt att belysa 
kommunala enhetschefers arbetssituation i relation till organisatoriska faktorer av olika 
styrningsförfaranden, eftersom enhetschefer fungerar som en länk mellan politisk, strategisk 
nivå och implementering och realiserande av beslut i den lokala, operativa verksamheten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syfte med vår studie är att undersöka hur arbetssituationen upplevs för mellanchefer i 
offentlig sektor, utifrån relationen mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen. Studien 
syftar också till att försöka förstå mellanchefernas upplevelser i relation till organisatoriska 
faktorer av olika styrningsförfaranden såsom mål- och resultatstyrning som präglar den 
offentliga sektorn. Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar:  
 

- Hur upplever mellanchefer i offentlig sektor relationen mellan krav, kontroll och stöd i 
sin arbetssituation? 

- Hur upplever mellanchefer i offentlig sektor att organisatoriska faktorer, såsom det 
offentliga uppdraget och mål- och resultatstyrning till följd av NPM, påverkar 
relationen mellan krav, kontroll och stöd? 

1.3 Begreppspreciseringar 
Chef, ledare, chefskap och ledarskap är väl använda begrepp som kan definieras på olika sätt. 
I denna studie definieras chef och ledare på följande sätt:  
 
Chef: Chef är en person som har en formell makt och har underordnade som genom olika 
redskap ska uppfylla krav som chefen ställer. Chefen kan genom den formella makten utöva 
sitt ledarskap (Hagström, 1990:53). Kärnan ligger i att chefskap avser att uppnå goda resultat 
som ligger i linje för chefens formella ansvarsområde (Hagström, 1990:61).  
 
Ledare: Ledare är en informell roll som bygger på relationer. Det är en person som har följare 
genom att verkställa medvetet ledarskap som inte syftar på våld, hot eller tvång. En ledare har 
förmågan att leda andra individer i enlighet med egna syften (Hagström, 1990:53). Ledaren är 
en person som har auktoritet, legitim makt (Christensen, 2012:142). 
 
Mellanchef: Det finns olika nivåer av chefspositioner (Thylefors, 2016:137). Högsta nivåns 
chefer hanterar i första hand strategiska uppgifter som innefattar planering, integrering och 
samordning av verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. Alla chefer mellan högsta 
ledningen och den operativa personalen räknas till mellanchefer (Hagström, 2003). Chefer på 
mellannivå tolkar och konkretiserar de givna målen och förväntas förmedla dessa mål på ett 
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begripligt sätt till sina medarbetare. Utöver detta förväntas mellanchefer skapa förutsättningar 
för det operativa arbetet för personalen (Thylefors, 2016:136). Mellanchefer som har 
huvudansvaret för att produktionen ska fungera, för informationen uppåt och nedåt i 
verksamheten samt utgör länken mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan 
såsom enhetschefer och skolledare, de omnämns första linjens chefer (Thylefors, 2016). Det 
som gör positionen som enhetschef mer komplex än de andra chefspositionerna är att första 
linjens chefer måste hantera både operativa frågor som strategiska frågor, både kortsiktigt och 
långsiktigt (Thylefors, 2016:134f). Enhetschefer är således i en mer pressad position 
jämförelse med andra chefspositioner i och med att enhetschefen utgör länken mellan 
ledningen och den operativa personalen. Därför är denna kategori av chefers upplevelser 
studien utforskar.  
 
Personal/Medarbetare/Underställda: Avser i undersökningen den grupp enhetschefen 
ansvarar för. 
 

2 TIDIGARE FORSKNING 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning och är uppdelat i två delar. Första delen belyser 
vad tidigare forskning har kommit fram till kring upplevd stressad arbetssituation som 
mellanchef. Den andra delen belyser tidigare forskning kring organisatoriska aspekter som 
präglar verksamheten i offentlig sektor. 

2.1 Upplevd stressad arbetssituation som mellanchef 
Björklund m.fl. (2013) har forskat på risken för dålig hälsa och arbetsrelaterad stress bland 
chefer på olika ledningsnivåer inom den offentliga sektorn. Forskningen är genomförd i 
Sverige genom en enkätundersökning i olika kommuner och landsting. Björklund m.fl. (2013) 
menar att hög arbetsrelaterad stress inte endast är resultatet av arbetsförhållanden i 
verksamheten utan påverkas även av andra individuella faktorer som chefer har i uppdrag att 
utföra. Kombinationen av individuella faktorer (såsom arbetsrelationer) och situationsfaktorer 
(såsom rekrytering och hantering av administrativa uppgifter) är viktiga faktorer att poängtera 
i vår studie. Dessa faktorer kan enligt Björklund m.fl. (2013) vara relaterade till mellanchefers 
upplevda nivå av kontroll. Chefer med lägre befattning upplever låg grad av kontroll på 
arbetsplatsen, som beror på att de har oklara mål och hög arbetsbelastning, samtidigt som de 
har litet handlingsutrymme (Björklund m.fl. 2013).  
 
Vidare understryker Björklund m.fl. (2013) att chefer på lägre nivå har en högre risk att 
drabbas av dålig hälsa i jämförelse med chefer på högre nivå. Forskarna understryker att 
högre chefer ofta har mer kontroll än sina underordnade chefer vilket har en skyddande effekt 
på hälsotillståndet (Björklund m.fl. 2013). Organisationer i offentlig sektor bör fokusera på att 
utveckla individer i sina chefsroller och samtidigt stärka förutsättningarna som gör det möjligt 
för mellanchefer att uppleva mindre stress och på så sätt generera en mer hälsosam 
arbetsmiljö. Genom att ge mellanchefer mer stöd i sitt arbete underlättar detta 
kommunikationen mellan samtliga led. Björklund m.fl. (2013) menar att stödprogram med 
tydliga budskap i samband med beslutsfattande leder till att kommunikationen mellan 
överordnade och personal underlättas (Björklund m.fl. 2013). 
 
Løkke (2014) framhåller i likhet med Björklund m.fl. (2013) att en chef måste ha 
handlingsutrymme på arbetsplatsen för att kunna vara produktiv och förmedla ett gott 
ledarskap till sina anställda. Løkke (2014) har genom enkätundersökning i Danmark 
undersökt olika faktorer till varför mellanchefer i offentlig sektor upplever sin arbetssituation 
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som stressad. Mellanchefers arbetssituation präglas av krav som är psykiska snarare än 
fysiska. Som ett resultat av detta kan inte chefen alltid ha stort handlingsutrymme på 
arbetsplatsen vilket medför att chefen brister i sin roll. Höga psykiska krav kan således 
innebära att chefen inte har kraft till att utföra de tilltänkta fysiska arbetsuppgifterna. Løkke 
(2014) hänvisar till tidigare forskning som påpekar att chefer inom privat sektor uppfattar sin 
arbetssituation som mer intensiv och i regel arbetar fler arbetstimmar i jämförelse med chefer 
inom den offentliga sektorn. En tänkbar slutsats kan vara att chefer i den offentliga sektorn är 
mindre stressade än chefer inom den privata. Det finns däremot inget empiriskt belägg för 
detta. Tvärtemot menar Løkke (2014) att chefer inom offentliga verksamheter tenderar att 
uppleva högre grad av arbetsbelastning, som är en potentiell orsak till stress. Det är inte 
antalet timmar eller intensiteten i arbetet som påverkar stress, utan kärnan ligger i att chefer 
inom offentlig sektor upplever sig mer klämda mellan olika intressenter (Løkke, 2014). Att 
uppfånga och prioritera olika intressenters önskemål är den största distinktionen mellan chefer 
i den offentliga sektorn gentemot chefer i den privata sektorn. Detta är huvudorsaken till att 
chefer i offentlig sektor känner sig mer stressade än chefer inom den privata sektorn (Løkke, 
2014). 
 
I likhet med Björklund m.fl. (2013), identifierar Thylefors (2016:246) och Løkke (2014) 
betydelsen av socialt stöd, som kan uppdelas i socioemotionellt stöd och instrumentellt stöd, 
för att eliminera stress kopplat till chefsuppdraget. En faktor till att mellanchefer känner sig 
stressade är att det inte finns tydliga gränser på vad som förväntas av chefer (Løkke 2014). 
Eftersom mellanchefer har många intressenter att ta hänsyn till hamnar de i situationer där 
förväntningarna ställs från olika håll. Dessa förväntningar resulterar i att mellancheferna 
hamnar i en rollkonflikt, eftersom förväntningar kan stå i motsättning till varandra. Största 
problematiken enligt Løkke (2014) är att chefer måste göra avvägningar mellan politiska 
beslut och förväntningar de har från deras överordnade chefer. Thylefors (2016:246) 
understryker vikten av socialt stöd enhetschefer får i sitt arbete. Det finns en kultur som visar 
att socioemotionellt stöd från överordnade chefer är uppmuntrande och att de ger vägledning i 
chefsrollen. Det är dock mer förekommande att enhetschefer söker instrumentellt stöd i det 
dagliga arbetet vad gäller administration och personalfrågor. Det administrativa stödet har 
sorterats bort i takt med NPM som inneburit decentralisering av många arbetsuppgifter 
(Thylefors, 2016:246). Vetenskapliga undersökningar visar även på att få stöd på sin 
arbetsplats från chefer och arbetskamrater minskar risken för sjukdom (Thylefors, 2016:246).  
 
Av deltagande chefer i undersökningen upplever 42 procent att de är stressade (Løkke, 2014).  
Två förslag läggs fram för att reducera stress hos mellanchefer. Det förstnämnda är att minska 
chefers arbetsbörda genom att exempelvis delegera ut mer ansvar och arbetsuppgifter åt sina 
underställda. Detta underlättar chefers arbetsbelastning samtidigt som möjligheterna utvidgas 
för de anställda eftersom de får större inflytande i arbetet. Det andra förslaget är att 
mellanchefer i samband med minskningen av arbetsbelastningen även ska öka sitt 
beslutsutrymme och inflytande av att själva bestämma sin arbetsdag. Dessa två förslag ska gå 
parallellt ihop. Løkke (2014) understryker dock svårigheten för mellanchefer i offentlig sektor 
att genomföra dessa förändringar. En orsak till problematiken grundar sig i att det inte finns 
tillräckligt med ekonomiska incitament för att det ska kunna genomföras, samtidigt som det 
ska genomföras, sker det sjukskrivningar och nyrekryteringar som är dyrt. Exempelvis kan 
medarbetarna i offentliga verksamheter ha tillräckligt omfattande arbetsuppgifter vilket 
medför att de inte kan ta sig an fler arbetsuppgifter. Detta skulle innebära att det måste 
anställas personal för att chefen ska kunna avlastas, men att ekonomiska incitament saknas i 
offentlig sektor. Ytterligare en viktig aspekt som anses vara hjälpsam för att bidra till 
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minskningen av stress framhäver är att chefen inte ska styras mellan olika intressenter 
eftersom det resulterar i dilemman i det dagliga arbetet (Løkke, 2014). 

2.2 Organisatoriska aspekter som präglar verksamheten i offentlig 
sektor 

En styrnings- och ledningsfilosofi som har använts som organisationsmodell för att 
effektivisera den offentliga sektorn är NPM (Holmberg & Henning, 2003). NPM innefattar 
idéer som är lånade från den privata sektorns metoder att styra organisationer, förändringarna 
som skett har bland annat inneburit nya förutsättningar och krav på ledarskapet (Almqvist, 
2012). Styrning enligt NPM framhåller standardiserade processer, måluppfyllelse, uppföljning 
och utvärderingar (Lind & Ivarsson Westerberg, 2011). Ett återkommande resultat är att 
mellanchefer i den offentliga sektorn till följd av den nya reformen har upplevt sig mer 
klämda mellan verksamhetens behov nedifrån och organisationens styrning uppifrån 
(Holmberg & Henning, 2003; Kankkunen m.fl. 2014). Ökade krav på effektivitet och på en 
transparent verksamhet innebär att cheferna kan uppleva det svårt att följa budgetkrav och 
samtidigt verkställa och stödja medarbetarnas behov (Kankkunen m.fl. 2014).  
 
Kankkunen m.fl. (2014) har genomfört en kvalitativ forskningsstudie i Sverige och menar att 
innan implementering av NPM i den offentliga sektorn var chefernas roll mindre 
kontrollerande och mer administrativ. Detta på grund av decentralisering av arbetsuppgifter, 
samt ökade krav genom mål- och resultatstyrning (Kankkunen m.fl. 2014). Samtidigt finns 
fortfarande förväntningar på mellancheferna att närvara och ge expertstöd i verksamheten, 
och de förväntas ha viss kompetens och kunskap inom området för verksamheten. Denna 
målkonflikt har växt till följd av NPM och leder till att verksamheterna ska var 
kostnadseffektiva. Det leder till två typer av svårhanterliga målkonflikter i arbetet 
(Kankkunen m.fl. 2014). Den första målkonflikten handlar om att organisationens tydliga 
styrning minskar chefernas möjlighet att ha fokus på medarbetarna på enheten. Dessa tydliga 
styrningar handlar bland annat handlar om måluppfyllelse, uppföljning och standardiserade 
processer, och att mellanchefer ska ha expertstöd i verksamheten (Kankkunen m.fl. 2014). 
Den andra målkonflikten handlar om att mellanchefer hamnar mellan organisationens 
ekonomiska styrning och verksamhetsspecifika normer, värderingar och policys (Kankkunen 
m.fl. 2014). Exempelvis inom äldreomsorg som har professionell etik och uppdrag att vårda 
samtidigt som verksamheten har krav på kostnadseffektivitet.   
 
En problematik som uppstår genom mål- och resultatstyrning i offentlig sektor är att mål inte i 
alla avseenden är lätta att utforma och formulera, eftersom mål till stor del handlar om grad av 
kvalitét. Christensen m.fl. (2005) hävdar även att decentraliseringen har en direkt inverkan på 
målen. I den traditionella staten stod fokus på mål som var sektors- och samhällsrelaterade i 
fokus. Med NPM har visionen förändras, övergripande politiska mål har mindre omfång och 
istället läggs större fokus på ekonomiska budgetmål (Christensen m.fl. 2005:114f). 
Problematik som kan uppstå genom mål- och resultatstyrning är vilken part som tar på sig 
ansvaret för resultaten av de uppsatta målen (Christensen m.fl. 2005:187f). Risken finns att 
politiker tar åt sig äran av bra resultat, och vid dåliga resultat skyller politiker på 
organisationerna. Detta ger en spänning mellan autonomi och kontroll i NPM. 
Organisationerna har genom autonomi ökad frihet och självständighet, men är samtidigt 
styrda och kontrollerade av överordnade genom uppföljning av resultatmål. Dilemmat ligger i 
att skapa jämvikt mellan kontroll och frihet i organisationerna (Christensen m.fl. 2005:187f). 
Detta innebär således att mellanchefer i offentlig sektor indirekt blir påverkade av 
ekonomiska riktlinjer som politiker sätter upp. Den ökade friheten och självständigheten 
begränsas på grund av uppföljningen av resultatmålen. I praktiken innebär det att 
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mellancheferna har kontroll att bestämma sitt dagliga upplägg, som ska syfta till att uppnå 
kraven som är uppsatta högre upp i hierarkin (Christensen m.fl. 2005).  
 
Verbeeten och Spékle (2015) har genomfört en empirisk studie i Nederländerna för att 
utvärdera NPM med inriktning på effektiv hantering av kontroll ”effective management 
control” inom offentlig sektor. Denna studie är relevant att koppla till vår undersökning då 
NPM har betydelse för mellanchefers kontroll i offentlig sektor. Verbeeten och Spékle (2015) 
visar på att ekonomisk styrning kan ha haft negativ inverkan på den offentliga sektorns 
utförande. Verbeeten och Spékle (2015) finner endast svagt stöd för de antagna fördelarna 
med NPM i offentlig sektor. För det första tyder resultatet i studien på att regler och lagar ger 
vägledning för hur offentliga verksamheter ska bedrivas, vilket motsäger NPM där 
avregleringar står i fokus. För det andra har decentralisering en negativ effekt i den offentliga 
sektorn eftersom det har inneburit högre kostnader samt ökat beroende mellan olika 
organisationer. Detta på grund av att organisationer inte utbyter information med varandra 
som innan implementering av NPM. Vidare menar Verbeeten och Spékle (2015) att NPM 
medför att man bortser från komplexiteten i den offentliga sektorn och att man förbiser 
betydelsen av regleringar. De som är kritiska mot NPM menar Verbeeten och Spékle (2015) 
måste utvärdera effekterna av reformen. Det behövs mer forskning på området och forskarna i 
studien understryker att NPM för effektiv ekonomisk styrning har tagits för givet inom den 
offentliga sektorn. NPM leder inte automatiskt till ekonomisk och organisatorisk effektivitet.  
 
Verbeeten och Spékle (2015) betonar att framtida reformer i den offentliga sektorn bör 
överväga en bredare uppsättning av styrsystem och mätsystem, för att underlätta 
beslutsfattande. Intern styrning är inte endast ekonomiska mål, utan det handlar även om 
uppsättning av organisatoriska mål, inklusive politiska och ideologiska mål. Nuvarande fokus 
på effektivitet är inte tillräckligt för att fånga viktiga syften inom den offentliga sektorn menar 
Verbeeten och Spékle (2015). En underförstådd föreställning om NPM är en vision att 
offentlig sektor har suveränitet gällande policyutformning. I verkligheten krävs det dock 
engagemang från samtliga intressenter och ett allmänt intresse för policyutformning 
(Verbeeten & Spékle, 2015). Att hitta balans mellan ledande föreställningar om resultat å ena 
sidan och de demokratiska värderingar som kräver rättssäkerhet å andra sidan är den största 
utmaningen för den offentliga sektorn. En väl fungerande offentlig sektor kräver omfattande 
reglering i syfte att samordna och för att upprätta kontroll (Verbeeten & Spékle, 2015).  
 
Trots att Verbeeten och Spékle (2015) menar att det finns få fördelar med NPM i offentlig 
sektor understryker Almqvist (2004) det svårt att säga om NPM i offentlig sektor blivit ett 
misslyckande eller inte. Vissa delar har gått bättre än andra att implementera NPM från privat 
till offentlig sektor (Almqvist, 2004). Rombach (1991) hävdar att det finns tre huvudpunkter 
som ska uppfyllas för att resultatstyrning ska utspela sig effektivt. Det första elementet är att 
samtliga i en verksamhet ska känna till målen som är uppsatta. Det andra elementet är att 
målen ska vara tydligt formulerade och att samtliga ska vara engagerade, såväl chefer som 
anställda ska vara med och formulera mål. Organisatoriska mål ska integreras med 
medarbetarnas mål. Det sista elementet är att resultat ska kunna tolkas och utvärderas 
effektivt. Vidare menar Rombach (1991) att resultatstyrning är svårt att genomföra i offentlig 
sektor. Detta på grund av att målen inom offentlig sektor anses vara oklara, medarbetarna har 
inget inflytande av att påverka målen som är fastställda av politiker, samt att 
belöningssystemen är otydliga eftersom den operativa verksamheten är komplex. Det kan 
handla om att bemöta brukare, eller att verksamheten har pedagogiska uppdrag (Rombach, 
1991). NPM är inte en renodlad teori, utan anses vara en sammansättning av olika 
ingredienser som verksamheter själva utser och tolkar på olika sätt (Almqvist, 2004). 
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3 TEORIANKNYTNING  
Detta kapitel redogör för teorier som är till hjälp att förstå vår insamlade empiri om 
enhetschefers upplevda arbetssituation. Den första delen behandlar New Public Management 
och är relevant i vår studie eftersom arbetssituationen för enhetschefer har förändrats i takt 
med implementering av NPM. Som komplement redogör den andra delen för krav-kontroll-
stödmodellen. Teorin om krav-kontroll-stödmodellen är relevant att applicera i vår 
undersökning då NPM innebär mer krav på arbetsplatsen i den offentliga sektorn. 

3.1 New Public Management 
De mest väsentliga åtgärderna som NPM medfört inom offentlig sektor är mål- och 
resultatstyrning, decentralisering, marknadsinriktning, avreglering, konkurrens och 
effektivitet (Christensen m.fl. 2005:159). Effektivitet kan omfatta olika dimensioner, bland 
annat beslutseffektivitet, kostnadseffektivitet och resursutnyttjande (Christensen m.fl. 
2005:117). Idéerna NPM ska eftersträva är att erhålla mer ur resurserna utan att det ska ha en 
inverkan på måluppfyllelsen eller kvalitén (Thylefors, 2016:45).  
 
För att effektivisera den offentliga sektorn används mål- och resultatstyrning, som är en 
styrmodell inom NPM. Fokus inom denna styrform ligger på kostnadseffektivitet. Kärnan i 
mål- och resultatstyrning ligger i att kunna styra de anställda genom verksamhetens 
resultatmål. Det betydelsefulla är att verksamheten uppnår resultatmål som sätts upp och inte 
vilket tillvägagångssätt som använts för att uppnå dessa mål (Agevall, 2005). 
Statsförvaltningens mål- och resultatstyrning utgår från rationalistiska idéer där politiker ska 
formulera mål och tilldela förvaltningen resurser. Målen som politiker utformar ska avspegla 
medborgarnas önskemål och behov, därefter ska förvaltningen förverkliga målen och 
rapportera uppnådda resultat till överordnade politiker, som i nästa steg formulerar nya mål 
(Lind & Ivarsson, 2011). Resultatstyrning innebär en strängare finansiell kontroll (Almqvist, 
2012), som handlar om att få mer värde för varenda krona som bekostas i verksamheten. Vid 
användning av mål-resultatstyrning är det vanligt med olika incitament som ska motivera de 
anställda, som exempelvis individuella löner och bonusar (Agevall, 2005). För mellanchefer i 
den offentliga sektorn kan denna styrform påverka det dagliga arbetet eftersom det är 
betydelsefullt att nå resultatmålen för att erhålla bonus eller högre löner. Budgeten kan 
således vara en ekonomisk morot för chefen (Agevall, 2005). 
 
Ny ekonomisk organisationsteori omfattar bland annat Principal-agent-teori och Public 
Choice-teori. Principal-agent-teorin grundas i relationen mellan två aktörer likt ett kontrakt; 
principal och agent (Berlin & Kastberg, 2011:58f) som i vår studie kan liknas med relationen 
mellan politiker och medborgare. Användandet av ett tydligt utformat kontrakt inom offentlig 
sektor ger politiker ”principal” och medborgare som kund ”agent” ett gemensamt intresse. 
Detta kontrakt ska hålla tillbaka egenintresset från medborgarens (agentens) sida. 
Organisationer och individer motiveras enligt Principal-agent-teorin av egenintresset, att alla 
aktörer är nyttomaximerande (Berlin & Kastberg, 2011:58f).  
 
Public Choice-teorin innebär att organisationens intresse berör egna enskilda intressen, som 
samtidigt kan strida mot medborgarnas allmänna intressen (Berlin & Kastberg, 2011). 
Politiska aktörer är rationella enligt Public Choice-teorin och försöker maximera sin egennytta 
som i sin tur påverkar politikernas beslutsfattande. Detta kan utspela sig genom att politiker 
går efter att fatta beslut som ska generera så många röster som möjligt för att behålla makten i 
kommunen. Politiker kan gynna dessa grupper för att erhålla majoriteten av rösterna, och på 
detta sätt agerar politiker sannolikt, likt företag, att de fattar beslut som gynnar deras egna 
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intressen. När egenintresset står i fokus kan viktiga frågor bortprioriteras i politiken, i syfte att 
erhålla flest antal röster, som kan strida mot medborgarnas allmänna intressen (Berlin & 
Kastberg, 2011). 
 
Ny ledningsteori grundar sig i taylorismen där vikten är att konstruera organisationsformer 
som är effektiviserade i samband med arbetstekniker. Taylorismen ska kompletteras med den 
byråkratiska organisationsformen som består av tydlig arbetsfördelning, tydlig hierarki samt 
rutiner (Christensen m.fl. 2005:33). När dessa två faktorer kombineras leder det till att 
mellanchefer upplever mindre grad av kontroll, trots ökad autonomi och flexibilitet. Detta 
eftersom effektivt resursutnyttjande och företagsmässig frihet pekar i en riktning mot ökad 
autonomi för offentliga organisationer, medan det i motsatt riktning pekar hänsyn till styrning 
och kontroll för ledningen. Ansvaren decentraliseras samtidigt som beslut om mål- och 
resultatstyrning ligger på central nivå hos politiker. Decentralisering är ett verktyg för 
effektivisering, som innebär en förskjutning av ansvar i verksamheten (Almqvist, 2012). Det 
innebär även en kortare beslutskedja som kan vara ett medel till besparing (Almqvist, 2012). I 
mellanchefers arbetssituation innebär decentraliseringen mer administrativa arbetsuppgifter 
som tidigare skötts av enskilda administratörer. NPM drar därmed ledningen i offentlig sektor 
åt olika håll genom vissa överordnade reformidéer (Christensen m.fl. 2005:159). Genom 
NPM blir det mer fokus på resultat vilket har lett till mer disciplin och sparsamhet samt försök 
till att uppnå mätbara mål, och den offentliga sektorn har blivit mer konkurrensutsatt 
(Christensen m.fl. 2005).  

3.2 Krav-kontroll-stödmodellen 
Teorin om krav-kontroll-stödmodellen är relevant att applicera i vår undersökning då NPM 
innebär mer krav på arbetsplatsen i den offentliga sektorn. Ju längre ner i en chefshierarki 
man kommer i en organisation förstärks upplevelser av krav från olika håll. Kontroll och 
inflytande i arbetet är viktigt för att kunna hantera stress. Modellen kan användas för att 
kartlägga faktorer som påverkar arbetstagarens upplevelse av sin arbetssituation. Tre 
dimensioner tas i beaktande i krav-kontroll-stödmodellen på arbetsplatsen: individens 
kravnivå̊, individens kontroll över sin arbetssituation samt graden av socialt stöd. Theorell 
(2012) betonar att relationen mellan dessa faktorer har betydelse för arbetstagarens stress och 
hälsa. Modellen (figur 1) visar sambandet mellan höga och låga krav i relation till möjligheten 
att kontrollera sitt arbete. Med kontroll på arbete avses om individen har handlingsutrymme 
och möjligheter att påverka sitt arbete.  
 
Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell behandlar relationen mellan yttre psykiska 
krav och de möjligheter till beslutsutrymme eller kontroll och socialt stöd som individen får i 
sin miljö, vilket är en intressant koppling att ta hänsyn till i vår studie. Dels utifrån 
individnivå som enhetschef och dels utifrån de organisatoriska förändringar som skett genom 
NPM. Relationen mellan yttre psykiska krav kan teoretiskt delas i fyra renodlade situationer 
(se figur 1); avspänd-, aktiv-, passiv- samt spänd situation.  
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Figur 1: Karasek & Theorells Krav-kontroll-stödmodell (Baserad på Theorell 2003:35) 
 
Den avspända situationen innebär stort beslutsutrymme och relativt låga krav. Detta ger en 
avspänd arbetssituation som i samband med högt stöd ses som idealt (Karasek & Theorell 
1990:36). Kombination av höga krav, stort beslutsutrymme och högt socialt stöd anses likaså 
vara utvecklande. Att både uppleva stort beslutsutrymme och högt stöd blir i denna situation 
som en stötdämpare i förhållande till de höga kraven som ställs. Beslutsutrymmet och högt 
stöd i arbetet blir som en buffert mot de höga krav som ställs. Denna situation kallas således 
bufferthypotesen (Thylefors, 2016:173). Den passiva situationen har både lågt krav och lågt 
beslutsutrymme. Denna situation begränsar utmaningar och bidrar till en trög arbetssituation 
som förhindrar medarbetare och chefer från att testa sina idéer. Det i sin tur leder till bristande 
motivation och kompetensreduktion (Karasek & Theorell 1990:36f).  
 
Den aktiva situationen har högt krav samt högt beslutsutrymme. Denna grupp visar sig vara 
den mest aktiva gruppen även på sin fritid trots de höga arbetskraven, därav kallar Karasek 
och Theorell (1990) denna situation för aktiv. Karasek och Theorell (1990) menar vidare att 
denna aktiva situation över tid riskerar leda till negativ psykologisk påfrestning (Karasek & 
Theorell 1990:35f). En spänd situation uppstår vid höga krav och litet beslutsutrymme. 
Påfrestningen och bristen på kontroll ökar risken för sjukdom och i längden kan dessa i 
grunden negativa erfarenheter leda till aggressivitet och socialt tillbakadragande (Karasek & 
Theorell 1990:32f). Den “iso-spända” situationen innebär en kraftig ökad risk för sjukdom, 
och innebär avsaknad av stöd på arbetsplatsen. Socialt stöd och socialt nätverk har stor 
betydelse för hälsan (Theorell, 2012). Vid frånvaro av möjligheter till kontroll och avsaknad 
av socialt stöd kan det ge en negativ belastning, och utge en risk för ohälsa på arbetsplatsen 
(Thylefors, 2016:173).  
 
Karaseks och Theorells (1990) modell framhåller vidare betydelsen av socialt stöd. 
Ömsesidigt stöd och positiv social interaktion mellan ledning, chef och kollegor har positiv 
effekt på arbetsrelaterad hälsa. För att få en gynnsam psykosocial arbetsmiljö är en väl 
fungerande interaktion mellan medarbetare och sociala relationer viktiga på arbetsplatsen. 
Socialt stöd kan verka som en buffert mot stress, vilket kan ha gynnsam effekt på hälsan.  
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Det sociala stödet kan uppdelas i två kategorier; socioemotionellt stöd som avser gott socialt 
nätverk och kamratskap, samt instrumentellt stöd, som avser stödet samt vägledningen 
mellanchefen får från övriga kollegor (Karasek & Theorell, 1990). Socioemotionellt stöd 
grundar sig i känslan om att vara omtyckt och ha förtroende för chefer samt fungerar som en 
buffert mot motstridiga krav som mellanchefer kan uppleva. Det föreställer stödet som 
hamnar på känslomässigt plan och innefattar bland annat social integration. Socioemotionellt 
stöd kan uppskattas genom organisatoriska kulturer som har effekt på samtliga medarbetare. 
Instrumentellt stöd handlar främst om att kunna avlasta varandra i arbetet, och att samarbeta i 
olika situationer. I fokus står materiella resurser som kan ges av övriga kollegor eller chefer. 
Instrumentellt stöd är viktigt för att minska arbetsrelaterad stress eftersom individen har 
möjlighet till avlastning. Vid en stressad arbetsmiljö med höga krav kan socialt stöd minska 
den negativ stress som i sådana situationer kan uppstå. Stöd i båda kategorier minimerar 
risken för individen att utveckla stressymptom (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Enligt krav-kontroll-stödmodellen kan beslut fattas och motstridiga krav hanteras, om man i 
sin arbetssituation upplever att man får stöd från sin chef och/eller från sina kollegor (Karasek 
& Theorell, 1990). Vid brist på stöd i arbetet kan det bli tvärtom att enkla krav som ställs kan 
anses vara stressande. Karasek och Theorell (1990) menar att det handlar om att hitta en 
balans på arbetsplatsen mellan krav, kontroll och stöd där individen i arbetet har en hanterbar 
kravnivå, med ett bra stöd som är tillgängligt i organisationen. Desto mer egen kontroll, 
beslutsutrymme och handlingsutrymme som ges i arbetet, desto bättre hanteras psykiska krav. 
Relationen mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen är intressant att studera i vår studie 
då detta är ett sätt att förstå enhetschefernas upplevda arbetssituation. Vi kommer applicera 
krav-kontroll-stödmodellen och NPM i vår diskussion eftersom det råder samband mellan 
dessa två teorier vad gäller mellanchefers upplevda arbetssituation i offentlig sektor. 
 

4 METOD 
I följande kapitel beskrivs studiens genomförande. Här presenteras studiens 
tillväggagångsätt, val av urval, etiska överväganden vi tagit del av, samt studiens 
tillförlitlighet.  

4.1 Tillvägagångssätt  
Vår studie utgår från ett abduktivt perspektiv med en teoriprövande karaktär (Aspers, 
2011:99). I likhet med det deduktiva perspektivet har vi utgått från redan befintliga teorier 
(Bryman, 2012:26ff). I likhet med det induktiva perspektivet har vi varit öppna för att 
utveckla våra teoretiska utgångspunkter utifrån empirin under studiens gång (Aspers, 
2011:100) Utgångspunkten i en abduktiv ansats innebär således att analysen löpande rör sig 
mellan teori och empiri, i syftet att nå en vidare förståelse om hur mellanchefer i offentlig 
sektor upplever sin arbetssituation.  
 
Verktyget vi använt för vår datainsamling är kvalitativa forskningsintervjuer i form av en 
semistrukturerad intervju. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för mellanchefers 
arbetssituation och tillämpning av kvalitativ undersökning är därför ett lämpligt verktyg för 
vår studie (Justesen & Mik-Meyer, 2013). Semistrukturerade intervjuer grundar sig i att den 
som intervjuar har en intervjuguide som utgångspunkt och ger möjlighet till egna 
infallsvinklar och är inte lika låst som en enkätundersökning (Justesen & Mik-Meyer, 
2013:46). Samtidigt bidrar semistrukturerade intervjuer till mer fokus vilket gör det enklare 
att jämföra intervjusvaren. Semistrukturerad intervju har möjliggjort att våra intervjupersoner 
har kunnat uttrycka sin situation och sina åsikter med egna ord (Bryman, 2012).  
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Vår intervjuguide utgår från tidigare forskning och våra teorier (Se bilaga 1). Vi har fångat 
upp tre teman som består av 1. Arbetssituation, 2. Upplevd arbetssituation utifrån stöd, krav 
och kontroll samt 3. NPM, mål- och resultatstyrning. Utifrån våra tre teman har vi format vår 
intervjuguide, som har till syfte att se till att samtliga intervjupersoner får möta likartade 
teman som ger en viss säkerhet då det bidrar till en uppsättning intervjuer som är så pass 
strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra. Vi hade utöver vår förberedda 
intervjuguide haft utrymme för ändringar och följdfrågor då oplanerade ämnen kom på tal 
(Justesen och Mik-Meyer, 2013). Samtliga intervjuer bokades via mail och utfördes utspritt 
under en period på två veckor. Totalt har det genomförts sju intervjuer där varje enskild 
intervju pågick i ungefär 30 minuter.  
 
Efter ordagrann transkribering av samtliga intervjuer har vi fångat teman i vår empiri för 
vidare diskussion. Vi har använt oss av ett kodningssystem som innebär att materialet kodats 
för att på ett systematiskt sätt jämföra likartad information. Kodningen genomfördes genom 
att markera intressant och betydande information i materialet för att sedan söka efter 
gemensamma nämnare och mönster.  

4.2 Urval 
Valet av intervjupersoner har gjorts genom ett strategiskt urval, som grundar sig i teorier och 
tidigare forskning, utifrån kriteriet att samtliga intervjupersoner ska vara enhetschefer. För att 
begränsa urvalet ytterligare valde vi att endast kontakta kommunala enhetschefer från samma 
kommun. Att intervjua enhetschefer från olika förvaltningar var ett naturligt urval för vår 
studie. Vårt urval är inom området för det vi vill undersöka, vilket är ett krav för att uppnå 
hög validitet (Esaiasson m.fl. 2012). Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för 
arbetssituationen för enhetschefer, därför är urvalet naturligt för vår undersökning. För att 
kunna få en förståelse för den upplevda arbetssituationen utifrån krav, kontroll och stress ville 
vi få erfarenheter från olika förvaltningar.  
 
Vi sökte kontaktuppgifter för tänkbara intervjupersoner på kommunens hemsida, där vi fann 
kontaktuppgifter till samtliga respondenter. Vi vände oss direkt till de tilltänkta 
intervjupersonerna via mail där vi presenterade oss, samt presenterade studiens syfte. Vi fick 
kontakt med sju enhetschefer för intervju, från sociala omsorgsförvaltningen, 
arbetslivsförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen samt inom äldreomsorgen. Tre av våra 
intervjupersoner arbetar i samma förvaltning, övriga intervjupersoner arbetar på andra 
förvaltningar. Samtliga sju intervjupersoner ansvarar för olika avdelningar. 
Arbetslivserfarenhet som enhetschef varierar för våra respondenter, från sex månader till 20 
års erfarenhet. Underställda som enhetscheferna har varierar också i antal, från 7 till 52 
anställda (Se tabell 1). Fem av enhetscheferna har personal som arbetar dagtid och dessa fyra 
intervjupersoner ansvarar som ensam enhetschef för en grupp underställda. Två av 
enhetscheferna har personal som arbetar dygnet runt. Dessa två enhetschefer delar chefskapet 
över underställda tillsammans med en respektive två andra enhetschefer. Nedan är en 
sammanställning av respondenternas erfarenhet samt antalet underställd personal. 
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Tabell 1: Enhetschefernas arbetserfarenhet och antal underställda.  
 

Carin Robin Maria Anna Tomas Sofia Kim 

Arbetserfarenhet 20 år 1 år 8 år  5 år 10 år 6 mån 1 ½ år 

Antal underställda 52 st. 22 st. 35 st. 7 st. 28 st. 65 st. 32 st. 
Källa: Egen sammanställning 
Kommentar: Namn på våra intervjupersoner är fingerade 

4.3 Etiska överväganden 
För att försäkra oss om att intervjuerna gick till på ett etiskt korrekt sätt har vi tagit del av 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och etiska riktlinjer för forskare. Det 
grundläggande individskyddskravet har fyra allmänna huvudkrav på forskningen och det är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I förberedelsearbetet inför intervjuerna har vi övervägt de etiska 
sidorna av undersökningen. Informationskravet innebär att informera berörda om 
forskningens syfte, vilket vi efterföljt genom att presentera vårt syfte med undersökningen 
inför varje intervju (Esaiasson m.fl. 2012). På så sätt har våra intervjupersoner kunnat avgöra 
om de vill delta i vår undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie förekom det inga 
tveksamheter angående att medverka i undersökningen och samtliga intervjupersoner har haft 
samtycke inför deltagande i vår studie och har ställt upp frivilligt på intervju 
(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna inte ska kunna 
identifieras av utomstående och att uppgifter om personerna som deltagit i undersökning ska 
bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 
inför varje intervju informerat att intervjupersonen kommer vara anonym i vår studie 
(Esaiasson m.fl. 2012).  Av den anledning är samtliga intervjupersoner i studien anonyma, 
samt att de inspelade intervjuerna raderades efter att transkribering av intervjuerna avslutats. 
För att uppfylla nyttjandekravet i vår studie säkerställer vi inför våra respondenter att 
insamlad empiri endast används till vår undersökning och kommer inte spridas till någon 
annan (Vetenskapsrådet, 2002). Innan publicering av vår studie har vi erbjudit samtliga 
intervjupersoner att ta del av vår studie för att nyttjandekravet ska samtycka med våra 
intervjupersoner. 

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Trovärdighet, intern validitet, handlar om överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och 
observationer som ingår i studien (Esaiasson m.fl. 2012:62). För att en studie ska uppnå 
validitet avser det att studien undersöker det den avser undersöka (Esaiasson m.fl. 2012:57). 
Vi har försökt öka validiteten i vår undersökning genom att vi båda två varit närvarande på 
samtliga intervjutillfällen, samt att samtliga intervjuer har spelats in. Vi har direkt efter varje 
intervjutillfälle diskuterat intervjuerna sinsemellan, för att sedan göra transkribering i direkt 
anslutning till intervjutillfällena. För att inte missa viktiga detaljer samt för att undvika 
misstolkningar vid intervjupersonernas budskap har vi båda transkriberat varje inspelad 
intervju enskilt.  
 
Det krävs koherens och konsistens i studien, att allt ska hänga samman genom hela 
forskningsprocessen. För att skapa koherens och trovärdighet, intern validitet, i vår studie har 
vi säkerställt överensstämmelsen mellan vårt resultat, de teoretiska begrepp och tidigare 
forskning som används. För att en studie ska uppnå hög validitet ska studien även ha extern 
validitet(Bryman, 2008:354). Vi har försökt uppnå extern validitet genom att intervjua 
enhetschefer från olika förvaltningar för att kunna dra tydliga slutsatser om upplevd 
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arbetssituation för enhetschefer i offentlig sektor. Det är svårt att uppnå extern validitet och 
göra en statistisk generalisering då det är ett begränsat urval vi utgår ifrån (Bryman, 
2008:352). Vårt syfte är dock att få en djupare förståelse för arbetssituationen för 
mellanchefer, och det har vi gjort genom en analytisk generalisering. Analytisk generalisering 
bygger på påståendelogik och genom argumentering och specificering av sina påståenden kan 
forskaren lägga fram sitt generaliseringsanspråk som lämnar riktigheten att bedöma 
generaliserbarheten i anspråket till läsaren (Esaiasson m.fl. 2012:161). 
 
Reliabilitet avser att forskaren mäter på ett tillförlitligt sätt och undersökningen har pålitlighet 
(Bryman, 2008:354). Vi har försökt att uppnå hög reliabilitet genom vår intervjuguide som är 
utformad utefter studiens syfte och frågeställningar. Alla respondenter har fått möjlighet att 
besvara identiska frågor som vi i efterhand jämfört med varandra. För att ytterligare öka 
reliabiliteten i vår studie har vi frågat intervjupersonerna i slutet av varje intervju om 
intervjupersonerna önskat tillägga något utöver det vi pratat om under intervjuns gång. 
Intervjupersonerna fick möjlighet att framföra ytterligare information eller göra eventuella 
förtydliganden för att undvika missförstånd. Reliabilitet handlar även om att studien ska 
möjliggöra extern bedömning, i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras (Bryman, 
2008:352). Vi har försökt att vara transparenta och tydligt förklarat vårt tillvägagångssätt. 
Detta gör det möjligt att kunna replikera vår undersökning. Vår intervjuguide är utformad på 
det sättet att den kan tillämpas även i andra verksamheter och områden och detta är ytterligare 
ett sätt att öka transparensen och därigenom reliabiliteten.  
 

5 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet, vilket tagits fram genom intervjuer 
med kommunala enhetschefer för att kunna besvara vårt syfte samt våra frågeställningar. 
Empirin är uppdelad i tre teman; Arbetssituation, Krav, kontroll och stöd, samt Mål- och 
resultatstyrning.  

5.1 Arbetssituation 
Sammantaget uppger respondenterna att de arbetar mer än ordinarie arbetstid på 40 timmar i 
veckan. Carin och Maria utmärker sig och beskriver att de nästan har 100 timmar i flex, vilket 
innebär att de har övertid på 100 timmar utöver deras ordinarie arbetstid.  
 

“Jag arbetar alldeles på tok för mycket[...]självklart är det inte så att  
tiden alltid räcker till om man ska jobba normala arbetstider.” 

Carin 
 
Carin arbetar utöver registrerade flextimmar även på helger, vid ej instämplad arbetstid och 
hemifrån, vilket bidrar till att Carin inte riktigt vet hur många timmar hon arbetar i snitt. Anna 
med sju underställda upplever sig få tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt. Detta gäller även för Tomas och Kim som sällan jobbar över 40 timmar 
i veckan. En fördel som Tomas beskrev var att underordnad personal är legitimerad och 
jobbar dagtid. Tomas menar att legitimerad personal inte är lika beroende av hjälp från 
närmsta chef, och arbetar därmed mer självständigt i jämförelse med olegitimerad personal 
som han har tidigare erfarenheter av.  
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Tomas har under två år arbetat på en annan verksamhet som enhetschef med personal som 
arbetar dygnet runt, och beskriver vidare att han inte behöver vara tillgänglig på kvällar eller 
på helger på samma sätt som jämförelsevis enhetschefer som arbetar på äldreboenden som har 
personal som jobbar dygnet runt.  
 
Sofia och Kim arbetar kontorstid, med personal som arbetar dygnet runt. Det som utmärker 
dessa två intervjupersoner är att dem delar på underordnad personal på två respektive tre 
enhetschefer. Sofia arbetar i snitt 45 timmar i veckan och förklarar att enhetscheferna hjälps åt 
med arbetsuppgifter och kan plocka ut sina flextimmar när dem jobbat övertid. Att ha dygnet-
runt personal menar Sofia inte påverkar antalet arbetstimmar. Tillsammans med sin kollega 
försöker Sofia styra verksamheten genom tydliga rutiner. 
 
Enhetscheferna har delade åsikter vad gäller antalet underställda. Tre av respondenterna anser 
sig ha ett rimligt antal underställda. Anna och Tomas beskriver antalet medarbetare som 
absolut rimligt, och Anna beskriver att det har ett bra gäng på arbetsplatsen. Kim som har 
delat chefskap med två andra enhetschefer på 32 underställda anser antalet anställda som 
rimligt. Sofia som också har ett delat chefskap med en kollega på 65 underställda, menar att 
antalet är för många för att kunna se till varje individ. Dock känner inte Sofia någon stress 
över antalet underställda.  
 
Sammantaget kan vi se ett mönster med de tre respondenter som arbetar på samma 
organisation. Dessa enhetschefer uppger att de ska få ytterligare en enhetschef i respektive 
enhet inom en snar framtid, eftersom antalet underställda de har är för många i nuläget. Robin 
exempelvis driver två verksamheter som ska delas på två enhetschefer genom en 
omorganisation, exakt när detta blir är inte fastställt. 

 
    “... det är inte så att det inte funkar, men det är lite i det mesta laget så att säga” 

Robin 
 
Arbetssituationen med antalet underställda beskrivs vara på gränsen till för många som läget 
är nu med två verksamheter innan omorganisationen genomförs. Robin menar att arbetstiden 
inte riktigt räcker till för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställandet sätt, och 
förklarar att han vant sig vid den höga arbetsbelastningen. Maria ska ansvara för tre enheter 
sin position som enhetschef i verksamheten. I nuläget är de för få enhetschefer som arbetar på 
verksamheten, vilket bidrar till att Maria istället ansvarar för fyra enheter. Arbetssituationen 
med antalet underställda är därmed inte optimal, dock beskrivs arbetssituationen trots det som 
hyfsat rimlig med tanke på omständigheterna.  
 
Respondenterna har liknande arbetsuppgifter, de främsta arbetsuppgifter som står i centrum är 
verksamhetsfrågor, som innebär att leda verksamheten, bland annat genom ekonomi-, 
arbetsmiljö-, och personalfrågor. En utmärkande central aspekt som gäller arbetsuppgifter för 
samtliga enhetschefer är ansvaret för budget i enheten. Merparten av respondenterna anser att 
de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt i förhållande till hur mycket 
de har att göra. Trots att enhetscheferna har stor frihet att själva lägga upp sitt arbete, så ligger 
komplexet i att de har för mycket att göra. 
 

“Vi tappar nästan bort ibland brukarfokus för att det är  
så mycket administrativt arbete, eller jag gör det.”  

Maria  
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I likhet med tidigare forskning (Björklund m.fl. 2013) påvisar flera enhetschefer att 
administrativa uppgifter tar för mycket utrymme på det dagliga schemat, som kan vara en 
faktor till arbetsrelaterad stress. Maria uppger att de administrativa arbetsuppgifterna bör 
ansvaras av någon annan eftersom det tar alldeles för mycket av hennes dagliga arbete. Kim 
beskriver i likhet med Maria att det administrativa arbetet tar störst tid av arbetet, och att det 
är mycket administrativt arbete som enhetscheferna ansvarar för. Den respondent som 
utmärker sig var Anna med sju underställda som ansåg sig tvärtom ha en bra arbetssituation 
och kan utföra samtliga arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, då antalet underställda 
inte genererar så mycket administrativt arbete. 
 
Sofia och Kim upplever att vissa veckor och månader är mer intensiva än andra, att det ibland 
kommer snabba deadlines som påverkar arbetssituationen. Utöver det så anser Sofia att tiden 
räcker till för att utföra arbetsuppgifterna. Kim är inne på sitt andra år som enhetschef på 
enheten, vilket har medfört att hon lättare kan prioritera rätt detta år och enklare kan styra 
över sina arbetsuppgifter. I helhet upplever Kim att det finns tillräckligt med tid för att utföra 
arbetsuppgifterna. 

5.2 Krav, kontroll, stöd 

5.2.1 Krav 
Merparten av respondenterna delade bilden att det ställs orimliga eller höga krav från 
överordnade och politiker. Exempelvis menar enhetschefen Carin att krav från politiker är 
orimliga på så sätt att de kommer med snabba önskemål som enheten ska arbeta med, vilket 
bidrar till hög arbetsbelastning. Carin understryker dock att närmaste överordnad chef är bra 
på att styra upp och bryta ner orimliga krav från politiker. Krav som ställs från överordnade 
chefer är således rimliga anser Carin. I likhet med Carin anser Tomas också att krav från 
överordnade chefer och politiker är rimliga. Verksamheten för en dialog mellan leden, från 
politiker till enhetschef, om det behövs diskuteras i vissa frågor som är otydliga eller orimliga. 
Tomas understryker att det är viktigt att förmedla information till politiker så att de förstår 
vilka resurser som behövs i förhållande till vilken kvalitet som kan krävas från verksamheten.  
 
Sammantaget anser övriga respondenter att krav från överordnade chefer och politiker är höga 
och till viss grad orimliga. Anna anser att de krav som är orimliga från politiker ofta är 
orimliga på grund av okunskap om hur lång tid ett beslut kan ta att genomföra. Anna 
understryker att kraven från överordnad chef är rimliga i förhållande till att det är svårt att 
jobba i en politiskt styrd organisation. Maria har liknande uppfattning om krav som ställs från 
politiker. Hon anser att krav som ställs från politiker är för höga då tiden inte räcker till för 
arbetsuppgifterna.  

”Problemet är att när man själv har alldeles för mycket  
att göra vet man inte själv hur man ska prioritera.” 

Maria 
 
Maria menar att överordnad chef är medveten om tidsbristen i förhållande till krav från 
politiker, och är tydlig med att om inte tiden räcker till ska enhetschefen prioritera bort vissa 
arbetsuppgifter som inte anses vara ”lika viktiga”. Vad som anses vara viktigt eller inte när 
det gäller bortprioritering av arbetsuppgifter blir dock ett dilemma. 
 

”Det är på gränsen till för mycket, men det är hanterbart.” 
Robin  
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Robin beskriver att de befintliga krav som ställs från överordnade chefer och politiker är höga 
dock på gränsen till för mycket. Skulle det ställas ytterligare krav blir det en ohållbar 
arbetssituation menar Robin. Speciellt understryks ekonomiska krav vara höga. I likhet med 
Robin anser Sofia att krav som ställs från överordnade chefer och politiker till stor del handlar 
om pengar. Sofia beskriver att det hela tiden är prat om pengar och att det handlar om att 
tänka sig för och vända på varenda krona i verksamheten. För att klara hela årets budget 
förklarar Sofia att det handlar om att vara strategisk ända från januari för att klara hela årets 
budget. Hon beskriver vidare att verksamheten uppmanas att drivas så snålt som möjligt. 
Sofia upplever att budgeten är snäv och understryker att det är viktigt för politiker att förstå 
att en verksamhet kostar pengar och att det ibland därför är svårt att få ihop kraven som ställs 
uppifrån.  
 

“Beslut kommer ju uppifrån och vi verkställer här nere på utförarsidan. Så oavsett vad jag 
personligen tycker om det, jag kanske inte alltid tycker det är så bra.”  

Kim  
 
Kim beskriver att krav från överordnade chefer är orimliga och att oavsett vad hon tycker om 
kraven som ställs från överordnade chefer och politiker, så är det hennes uppdrag som 
enhetschef att verkställa krav i en offentlig verksamhet. Detta oavsett om kraven anses vara 
orimliga.  
 
Sammantaget anser respondenterna att krav på enhetscheferna är höga men hanterbara. Carin 
anser sig ha de resurser som behövs för att uppfylla krav som ställs uppifrån, dock finns det 
problematik i fördelning av resurser till underordnad personal menar Carin. Många på enheten 
är anställda med allmän visstid, vilket gör att personalresursen i verksamheten anses vara 
osäker. Carin inte vet om de kommer få att arbeta kvar när de allmänna 
visstidsanställningarna löper ut. Anledningen till dessa anställningar är att enheten i dagsläget 
inte har tillräckligt med ekonomiska incitament för att ge anställda tillsvidareanställningar. 
Krav som ställs på Carin som enhetschef är till viss del motstridiga, och beskriver att det finns 
en klämd arbetssituation med krav uppifrån och nerifrån.  
 
”...som enhetschef kan man hamna i en situation där man är pressad från alla håll[...]kanske 

skulle andra tycka att det är jobbigt och att vara pressad men det tycker jag är kul.” 
Carin  

 
I likhet med tidigare forskning (Kankkunen m.fl. 2014) beskriver flera enhetschefer, bland 
annat Carin, hur de befinner sig i en klämd situation. I Carins fall har hon lärt sig att hantera 
det genom en lång arbetslivserfarenhet. Sofia anser att kraven som ställs är rätt höga, på så 
sätt att det är lagar och regler som enhetschefen måste förhålla sig till och samtidigt förhålla 
sig till knappa resurser. Sofia menar vidare att det kräver mycket tankeverksamhet. Som ny på 
positionen som enhetschef så anser hon att det är sporrande med krav och upplever dem inte 
som ett problem, utan snarare som roligt. Även Kim sporras av krav som ställs på positionen 
som enhetschef. Hon förklarar vidare att det är mycket att göra och många krav som ställs. 
Kraven anser Kim således som rimliga och anser sig ha läget under kontroll. Anna anser inte 
heller att det finns motstridiga krav som ställs på rollen som enhetschef, och anser att 
resurserna är tillräckliga för att klara av de krav som ställs på enheten. Maria upplever att krav 
på arbetsbelastning är för hög.  
 

”En chefs uppdrag är inte att jobba med administrativa uppgifter.” 
Maria 
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I likhet med tidigare forskning (Kankkunen m.fl. 2014) uppger Maria problematiken vad 
gäller det administrativa arbetet. Maria understryker att det finns mer kvalificerad personal till 
att hantera de administrativa uppgifterna. Utöver det administrativa arbetet är det många krav 
som ställs. Maria beskriver sin roll som enhetschef att vara spindeln i nätet som ska kunna 
mycket om många olika saker. Tomas anser tvärtom att det inte finns några problem i 
administrativa arbetsuppgifter gällande personal. Stor betydelse menar Tomas är att 
personalen endast arbetar dagtid, vilket gör att Tomas inte behöver vara tillgänglig på kvällar 
och helger. Det finns inte arbetsscheman eller bemanningsschema som finns i andra 
verksamheter som genererar mer administrativt arbete. 
 
Även Robin upplever att det är en klämd situation, eftersom han anser att krav från 
underordnad personal som svårare att hantera jämfört med krav från överordnade chefer. 
Överlag anser Robin att krav som ställs på positionen som enhetschef är ganska höga, 
framförallt från vissa underställda. Han beskriver att krav från underordnad personal kan vara 
orimliga. Dessa orimliga krav gäller exempelvis att personalen vill ha ledighet ”när som 
helst”, samt att personalen ifrågasätter vissa arbetsuppgifter. Sofia upplever att det finns en 
klämd arbetssituation mellan krav som ställs uppifrån och krav nerifrån personalen. Hon 
menar kraven som ställs från underordnad personal inte är orimliga så länge Sofia kan 
förklara för sin personal varför verksamheten exempelvis genomför förändringsarbete. Hon 
anser att personalen finner sig i arbetet om de förstår arbetsprocessen. Maria och Tomas 
upplever inte orimliga krav från underställd personal. Däremot understryker båda 
enhetscheferna vikten av att vara tydlig med att personalen bör ta eget ansvar.  
 

”Annars är det mycket att man bara lägger allting i chefens knä. Och då tror jag att, är man 
en sån chef som inte kan sätta gränserna då tror jag att man får väldigt mycket att göra, och 

då finns det inget stöd i världen som hjälper en sån enhetschef till en god arbetsmiljö, utan då 
har man tagit på sig saker som man inte ska göra tycker jag.” 

Tomas 
 

Tomas menar att personalen ställer rimliga krav. Han beskriver att samtidigt som det är 
enhetschefens ansvar att vara närvarande och tillgänglig för sina medarbetare, är det viktigt att 
personalen bär eget ansvar och inte ”lägger allt i knät på chefen” bara för att enhetschefen är 
närvarande på arbetsplatsen.  
 
Underordnad personal till enhetschef Kim har krav/önskemål att hon ska vara mer närvarande 
på arbetsplatsen. Detta är ett krav som Kim är medveten om men inte kan påverka utefter de 
krav som ställs från överordnade chefer, bland annat att närvara på möten. Enhetschef Anna 
som har en personalgrupp på 7 anställda utmärker sig då hon inte anser att det ställs orimliga 
krav från underordnade. 

5.2.2 Stöd och kontroll  
Samtliga intervjupersoner beskriver att de har friheten på arbetet att bestämma hur de ska 
arbeta och hur de ska lägga upp arbetet. Enhetscheferna vi har intervjuat bestämmer själva 
och har stort utrymme att planera hur de ska lägga upp sin dagordning. Carin och Tomas 
poängterar vikten av att förhålla sig till budgeten som politiker har fastställt. Vidare menar 
samtliga respondenter att arbetet är självständigt. Maria har stort utrymme att påverka sitt 
dagliga arbete, dock planerar alldeles för mycket på schemat, vilket resulterar i 
överbelastning. 
 



 

19 
 

”Däremot så är jag dålig på att, jag planerar alldeles för tight[…] 
man vill trycka in så mycket som möjligt.” 

Maria  
 
Samtliga respondenter har möjlighet till olika chefsutbildningar i verksamheten. Tre av 
respondenterna som arbetar inom samma förvaltning uppger att det finns en obligatorisk 
ledarskapsutveckling för chefer som varit på sin befattning i över ett år. Carin och Robin 
påpekar att de utöver utbildningar önskar få personlig chefshandledning, som exempelvis kan 
vara en extern handledare som hjälper till i svåra personalärenden. Carin menar att denna 
möjlighet finns, dock ligger ansvaret på enhetschefen som inte haft tid att hitta en lämplig 
handledare. Kim har personlig chefshandledning en gång varannan månad och hävdar att det 
är genom denna coachning som enhetschefen hinner reflektera och på så sätt utveckla sitt 
ledarskap. Att prata om vad som händer i det dagliga arbetet, få stöd och kunna reflektera 
över olika situationer är det mest centrala under chefshandledning enligt Kim. Robin har inte 
möjlighet till handledare i dagsläget. Maria önskar att få gå en specifik ledarutbildning, men 
att det tidsmässigt inte finns utrymme för det.  
 

”Den största utvecklingen kommer nog utav att man är chef. 
Man kan lära sig mycket i böcker men det hjälper inte jättemycket.”  

Tomas 
 
Något som återkommer bland flera respondenter är att de anser att ledarskapet utvecklas 
främst genom erfarenheter som Tomas beskriver, på gott och ont. Exempelvis menar Tomas 
att han kan stöta på situationer som man inte är bekant med tidigare och på detta vis utvecklas 
man som chef.  

”Att man bollar frågor med sina kollegor innan man kanske 
går ner på enheten och gör någonting åt vissa saker.”  

Anna 
 
Fyra intervjupersoner betonar att ledarskapet utvecklas genom stödet från övriga kollegor 
samt övre chefer. Anna menar att kollegor och närmsta chef hjälper till när hon inte vet hur 
man ska handskas med vissa uppgifter man har som ledare.  
 
Samtliga intervjupersoner beskriver att de får stöd från olika håll i enheten som enhetschef. 
Samtliga respondenter betonar att de får stöd från närmaste överordnad chef och stöd från 
förvaltningschef om det skulle behövas. Detta är dock inget dagligt stöd som enhetscheferna 
får, utan det anses finnas tillgängligt om behovet för stöd finns. De tre intervjupersoner som 
arbetar på samma förvaltning har en enskild personalenhet som hjälper till i svåra 
personalfrågor, samt får de stöd av ekonomer som hjälper till i frågor som rör budget.  
 

“Det är ju mycket administration man ska göra som chef som[…]jag tror  
att man skulle behövt stöd eller hjälp med[…]det tar ju en del tid.” 

Robin 
 
 
Robin, Maria och Kim önskar få mer stöd i det administrativa arbetet. Maria beskriver att det 
administrativa stödet saknas i verksamheten och betonar att det administrativa arbetet tar så 
mycket tid i dagordningen, att det inte finns något utrymme att vara med och arbeta och se 
verksamheten.  
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I likhet med tidigare forskning (Kankkunen m.fl. 2014) menar Maria att hennes möjligheter 
har minskats vad gäller att ge hennes personal personlig utveckling och feedback.  
 

“Jag vill arbeta mer aktivt ute på mina enheter och vara ute i verksamheten än vad jag är 
idag[…]som det ser ut idag är jag glad om jag hinner det en gång i veckan, vilket jag tycker 

är för lite.”  
Maria 

 
I likhet med Løkke (2014) beskriver Maria att ekonomiska incitament saknas för att avlasta 
henne i det dagliga arbetet. Tidigare har det funnits administrativt stöd på enheten i form av 
löneassistenter. Det arbete som löneassistenterna tidigare ansvarade för, ansvarar nu 
enhetscheferna för. Administrativt stöd som önskas är exempelvis stöd vad gäller att lära 
personal olika system som används på enheten eller olika personalfrågor så som att bevilja 
semester, ledighet och sjukdom. Kim har idag en administrativ samordnare på 33 %, men 
hade önskat att få ungefär 50 %. Detta menar Kim hade underlättat hennes arbetsuppgifter och 
hade medfört att hon kunde vara mer närvarande för sina underställda. Utöver det 
administrativa stödet önskar inte Kim att få stöd i något annat avseende. 
 

“Nu har jag jobbat så länge i många år så att jag  
behöver ju verkligen inte nått dagligt stöd”  

Carin 
 
Carin med längst arbetslivserfarenhet på 20 år anser sig få stöd i den mån som hon behöver 
och hon understryker att hon inte önskar extra stöd tack vare lång arbetslivserfarenhet. Carin 
menar att det finns andra i verksamheten som har sett att det är för mycket att göra och önskar 
få mer stöd, dock anser hon sig själv ha väldigt bra stöd i sin egen organisation. Tomas med 
10 års arbetslivserfarenhet upplever att stödet på arbetsplatsen är bra. Det enda stöd som 
önskas på arbetsplatsen är stöd i att driva projekt i verksamheten. Stöd gällande uppföljning 
och utvärdering av ett projekt är den roll som önskas mer stöd i på verksamheten. Tomas 
understryker även vikten av bra stöd i form av mentorskap under första året som enhetschef. 
Han menar vidare att den typ av stödfunktion är viktig i början av arbetet som enhetschef. 
Nackdelen Tomas understryker i nuläget är att enhetschefer ”blir rakt inslängda” i 
verksamheten, vilket på sikt får konsekvenser i form av att man som enhetschef inte orkar 
hålla igång. Sofia understryker att hon inte önskar att få mer stöd i något område, eftersom 
hon har ett delat chefskap som hon anser fungerar väl då de delar alla arbetsuppgifter. Anna 
önskar inget mer stöd i något område och anser sig ha tillräckligt med stöd från överordnad 
chef.  
 
Samtliga respondenter understryker att alla mål som enheterna har grundar sig i politiska 
beslut, från kommunfullmäktige eller högra insats och dessa mål får inte enhetscheferna vara 
med och bestämma. När politiska beslut ska verkställas, är det enhetscheferna som fattar 
beslut om hur målen ska genomföras. Exempelvis menar Carin att hon har i uppgift att 
tillsammans med sin närmsta chef utforma målen på ett sätt så att det blir möjligt att 
genomföras och brytas ner på enheten. I likhet med Carin menar Maria och Anna att det är 
enhetschefen tillsammans med överordnad chef som utformar målen om hur de ska arbeta för 
att uppnå politikernas mål. Anna understryker att övergripande mål för förvaltningen är satta 
av ledningsgruppen. Vidare menar hon att alla inom enheten kan sätta individuella mål och att 
det i enheten finns olika dimensioner av vilka som sätter upp målen för enheten.  
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”Så därför är målen viktiga som trillar ner till  
oss att de är tydliga och konkreta.” 

Tomas 
 
Tomas understryker vikten av att mål från politiker måste vara tydligt formulerade. Tomas 
menar att det annars kan resultera i att alla verksamheter hittar på egna mål som leder till att 
verksamheterna springer åt olika håll. 

5.3 Mål- och resultatstyrning 

5.3.1 Övergripande mål 
På samtliga enheter sätts de övergripande målen för verksamheten uppifrån från 
kommunfullmäktige. Løkke (2014) framhåller att den största problematiken som mellanchefer 
möter att de måste göra avvägningar mellan politiska beslut och förväntningar de har från 
överordnade chefer. Detta stämmer inte överrens med vår empiri då samtliga respondenter 
inte behöver göra denna avvägning. De övergripande målen bryts ner av 
förvaltningsledningen till förvaltningsnivå, som sedan bryts ner på verksamhetsnivå av 
verksamhetschefer/ områdeschefer. Vad som ska göras bestämmer politiker. Hur mål ska 
genomföras beslutas på verksamheten tillsammans med överordnad chef till enhetschefen, 
alternativt fastställs målen tillsammans med förvaltningsledningen i verksamheten.  
 

“Man ska inte bara sätta mål för målets skull utan det ska verkligen vara något  
som innebär en förbättring[...]kundens behov eller brukarens behov..”  

Tomas 
 
Tomas understryker att mål från politiker och från överordnade chefer är för dåligt 
formulerade, och att det finns stora brister i hur mål formuleras uppifrån. Här syns en tydlig 
koppling till tidigare forskning av Björklund m.fl. (2013), som tar fram faktorer att chefer 
med lägre befattning upplever att de har oklara mål. Tomas menar att mål måste vara så pass 
begripliga att medarbetare ska förstå vad det är som ska uppnås. Processen att bryta ner mål 
till enhetsnivå måste styras upp menar Tomas. Mål blir meningslösa om de inte återkopplas. 

5.3.2 Resultatmål 
Genom intervjuerna påvisas det att merparten av respondenterna tycker att resultatmålen i 
något avseende är problematiska. Endast två respondenter anser att det inte finns någon alls 
problematik med resultatmålen. Carin upplever resultatmålen som tydliga och enkla och att 
dessa mål styr det dagliga arbetet. I likhet med Carin upplever Sofia att resultatmålen ger en 
bra styrning för att bedriva verksamheten i rätt riktning. 
 
Robin anser att resultatmålen till viss del är rimliga och tydliga. Kostnadseffektiviteten styr 
dagliga beslut i arbetet menar Robin, och kostnadseffektivitet finns med i alla beslut som tas i 
verksamheten. Maria ser att det finns problem i att det inte finns långsiktighet inom en 
kommun gällande kostnadseffektivitet. Hon menar vidare att kommunal ekonomi inte ses som 
ett företag vilket kan vara betungande. Maria upplever att resultatmål alltid finns med i det 
dagliga arbetet, och på så sätt tar över arbetet mot de mål som är satta i förvaltningen.  
 

“Det är inte så solklart att vi alltid känner att vi vet hur 
vi ska jobba med de målen som satts högre upp.” 

Maria 



 

22 
 

I likhet med tidigare forskning (Björklund m.fl. 2013) menar Maria att resultatmålen som 
kommer från kommunfullmäktige är otydliga, och behöver därmed jobba mycket med att 
bryta ner målen till förvaltningsnivå. Hon understryker även att det kan vara stressande att 
målen är otydliga då hon inte riktigt vet vad det är politikerna vill få ut av målen som sätts. 
Därmed får förvaltningen sätta egna mål. Anna antyder att resultatmål inte är rimligt i 
kommunala verksamheter då kommunala verksamheter inte är vinstdrivande. Hon menar 
vidare att budgeten styr arbetet, och det inte är resultatet verksamheten jobbat mot utan det är 
kostnaderna som styr. Verksamheten strävar hela tiden efter att vara kostnadseffektiv.  
 

“Problemet tycker jag är att det är svårt att jobba med resultatmål i en sån här verksamhet 
över huvud taget om det inte är tydliga mål från politiken beskrivet vad det är vi ska göra.” 

Tomas 

Likt tidigare forskning (Løkke 2014) menar Tomas att resultatmålen är svåra att jobba efter då 
mål uppifrån är otydliga och detta kan ha en inverkan på chefen eftersom det inte finns tydliga 
gränser på vad som förväntas av enhetschefen. Mycket av arbetet handlar om att uppnå hög 
kvalitet, problematiken i det är att det är svårt att mät grav av kvalitet. Tomas menar vidare att 
hög kvalitet inte behöver innebära att verksamheten gör mycket saker. Kim har ständigt 
resultatmålen i tankarna, då verksamheten sedan länge haft ett underskott. Det låg en stress 
över att ständigt försöka hålla budget för Kim när hon började som enhetschef, det är 
ingenting som stressar henne längre.  

5.3.3 Uppföljning av satta mål  
Sammantaget så anser respondenterna att det finns problematik i uppföljning av uppsatta mål. 
Carin menar att en betydande faktor till bristande måluppföljning är tidsbrist som medför att 
uppföljning prioriteras bort. Robin förklarar att mål gentemot brukare aldrig haft en 
fungerande uppföljning. Kim poängterar att vissa mål är enklare att följa upp än andra. De 
enklaste målen som kan följas upp är mål som rör siffror och statistik. Den enhetschef som 
upplever ha en hyfsat fungerande uppföljning är Tomas. På den enhet följer de upp 
övergripande mål två gånger per år med prognoser där samtliga mål i förvaltningen följs upp 
djupgående. Tomas anser vidare att det är svårt att följa upp mål i verksamheten som innebär 
grad av kvalitet, vilket är ett komplext mål att mäta.  
 
Samtliga enhetschefer i vår undersökning är överens om att de ekonomiska resultatmålen följs 
upp kontinuerligt till skillnad från andra uppsatta mål. De indikerar att ekonomiska mål är 
prioriterade före andra mål. Ekonomiska resultatmål i form av budget följs upp en gång i 
månaden på samtliga enheter med samtliga enhetschefer. Maria säger att resultatmålen “följs 
upp stenhårt”. Sofia som arbetat på sin befattning i sex månader menar att enheten inte haft 
någon annan uppföljning mer än budgetuppföljning sedan hon började arbeta som enhetschef. 
Anna menar att verksamheten hela tiden jobbar med att hålla nere kostnaderna. Kim förklarar 
att mål som strikt följs upp månadsvis är budget samt sjukfrånvaro. Vidare menar Kim att 
enheten har brukarundersökningar en gång per år, utöver detta är det svårt att mäta andra mål.  

5.3.4 Ekonomiska riktlinjer  
Sammantaget menar merparten av respondenterna att ekonomin och att tjäna allmänhetens 
intressen kan krocka i verkligheten och bli problematiskt. Exempelvis menar Carin att det 
finns många scenarier där ekonomin har stor betydelse i arbetet gentemot allmänhetens 
intressen som blir ett dilemma. Oavsett hur mycket pengar som läggs i budgeten för enheten 
så har brukare samma behov, det blir således inte jämt vad verksamheten kunnat lova en 
brukare/kund ett år jämförelse med nästa år då budget varje år ser olika ut.  
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“Man kan ju aldrig göra mer än de ekonomiska medel man har heller” 
Robin 

 
I likhet med Carin upplever Robin samma dilemma på sin enhet och menar att det är svårt att 
förena kraven uppifrån och nerifrån. Han beskriver situationen som en hamburgare, att trycket 
kommer nerifrån med krav från personal som ser brukarnas/kundernas behov och uppifrån 
med andra krav från överordnade chefer. Tomas menar att rollen som enhetschef blir lite av 
en “hamburgaresituation”. I likhet med tidigare forskning (Verbeeten & Spékle 2015) menar 
Tomas att de ekonomiska riktlinjer och att tjäna allmänhetens intressen kan krocka med 
varandra. Vidare menar Tomas att relationen till överordnad chef är bra, och att dem har en 
kommunikation med politiker i kommunen när det behövs mer resurser, vilket bidrar till att 
dilemmat blir mildare.  
 

“Målen är värst![...]Jag trivs med mitt jobb, men ibland 
funderar man på vad man håller på med.”  

Maria 
 
Enhetschef Maria tycker att kombinationen fungerar bra, dock framkommer det i intervjun att 
de ekonomiska riktlinjerna styr verksamhetens tjänster, hur de ska utföras och hur mycket 
tjänsterna för brukarna/kunderna får kosta. Maria berättar slutligen att hon trivs med sitt jobb 
som enhetschef. Hon beskriver dock att målen för verksamheten är betungande många gånger 
på grund av att de är otydligt formulerade. Maria förklarar vidare att det inte finns tid för alla 
arbetsuppgifterna en enhetschef ska göra. De ekonomiska riktlinjerna handlar om att hushålla 
om skattepengar säger Anna, och i likhet med tidigare forskning (Holmberg & Henning 2003) 
menar Anna att det bidrar till att förvaltningen ska vara så effektiv som möjligt för att förvalta 
skattepengarna på rätt sätt. I och med att det är skattepengar så är det rimligt att ha 
ekonomiska krav på sig som enhetschef. Tomas anser också att kraven är rimliga. Han tycker 
dock att kombinationen mellan ekonomiska riktlinjer och att tjäna allmännas intresse krockar 
med varandra. Tomas understryker att det är enhetschefens roll att beskriva vad det är som 
efterfrågas på enheten, vad enheten kan leverera och vad enheten inte kan leverera. Den 
upplevda kombinationen av ekonomiska riktlinjer och att tjäna allmännas intresse anser Sofia 
att det är personalen som får för lite uppskattning i sin yrkesroll och att det läggs för lite 
resurser på personalen, exempelvis på utbildning och personalens individuella utveckling. 
Kim beskriver kombinationen som ett hushåll, att det är en budget som ska följas för att kunna 
tjäna allmännas intresse. Att verksamheten går back varje år är ett resultat på att dem tjänar 
mer intressen än vad budgeten tillåter. 
 

6 DISKUSSION  
Följande kapitel redogör kopplingar mellan tidigare forskning och vår insamlade empiri. För 
att lättare kunna följa vår diskussion har vi delat upp kapitlet utefter våra två 
frågeställningar. Första delen behandlar relationen mellan krav, kontroll och stöd i 
enhetschefers arbetssituation. Den andra delen behandlar organisatoriska faktorer av 
betydelse för upplevelse av krav, kontroll och stöd.  

6.1 Relation mellan krav, kontroll och stöd 
Samtliga respondenter har höga krav på sig som enhetschef från överordnade chefer och 
politiker, samt att det är krav som ställs på enhetschefen från underordnad personal. Det 
framkommer i vår empiri att positionen som enhetschef i offentlig sektor upplevs som klämd 
mellan krav uppifrån och krav nerifrån. Det framkommer i vår empiri att de krav som ställs 



 

24 
 

från underordnad personal är till viss del orimliga, men samtidigt hanterbara. Sammantaget är 
det kraven som ställs från politiker som anses vara betungande på så sätt att de är otydligt 
formulerade många gånger. Enhetscheferna vi intervjuat har sammantaget stort 
beslutsutrymme vad gäller att planera och påverka sitt dagliga arbete, samt att besluta om hur 
målen ska genomföras. De enhetschefer i vår studie som inte har delat chefskap kan placeras i 
den aktiva situationen i krav-kontroll-stödmodellen, då samtliga respondenter sammantaget 
har höga krav samt stort beslutsutrymme (Karasek & Theorell, 1990).  
Generellt arbetar respondenterna i vår studie utöver ordinarie arbetstid, det har visats i teori 
enligt Karasek & Theorell (1990) att den aktiva gruppen arbetar på sin fritid. Att hög 
arbetsbelastning och stort beslutsutrymme i den aktiva situationen kan leda till negativ 
psykologisk påfrestning (Karasek & Theorell, 1990) kan vi koppla till Robins upplevda 
arbetssituation. Han beskriver att arbetssituationen är i det mesta laget på grund av den höga 
arbetsbelastningen. Robin beskriver vidare att det ställs höga krav både uppifrån från politiker 
och nerifrån från personal. Tidigare forskning har visat att stress i arbetet inte endast påverkas 
av antalet timmar eller intensiteten i arbetet, utan det är den upplevda klämda situationen 
mellan olika intressenter som är främsta orsaken till stress (Løkke, 2014). 
 
Vi kan dock se i vår studie att antalet arbetstimmar och tidsbristen är problematisk. Trots stort 
beslutsutrymme att planera dagen framkommer det att det är tidsbristen som är ett problem 
generellt för våra respondenter. Trots att enhetscheferna uttrycker sig ha stort beslutsutrymme 
att planera sitt dagliga arbete och ha möjlighet till personlig handledning samt utbildningar, 
visar resultatet att det inte finns tid och utrymme i schemat. Enhetscheferna vi intervjuat vill 
inte kalla detta arbetsrelaterad stress, dock ser vi en tendens att det är hög arbetsbelastning 
och litet beslutsutrymme i detta avseende. Det spelar ingen roll om det finns möjligheter till 
utbildningar och handledningar om tiden inte räcker till. Carins uppfattning om negativ 
psykologisk påfrestning skiljer sig från detta resonemang då Carin trivs i sin arbetssituation 
och anser inte sakna mer stöd i arbetet. Carin uttrycker sig ha bra socioemotionellt stöd på sin 
arbetsplats om så behövs. Kanske är det därför Carin inte känner av psykiska påfrestningar i 
sin arbetssituation.  
 
I likhet med Thylefors (2016) understryker samtliga respondenter vikten av att få stöd av 
överordnade chefer. Socialt stöd har i tidigare forskning visat sig verka som en buffert 
(Karasek & Theorell, 1990), vi ser i vår studie att stödet från överordnade chefer verkar som 
en stötdämpare mot de höga krav som ställs på rollen som enhetschef. Generellt upplever inte 
våra respondenter att arbetssituationen är direkt stressande. Kombinationen av höga krav, stort 
beslutsutrymme tillsammans med högt socialt stöd på arbetsplatsen har i tidigare forskning 
visat vara utvecklande (Thylefors, 2016). Samtliga enhetschefer i vår studie upplever att de 
har informellt emotionellt stöd i form av mellanmänsklig stöttning i vardagen från 
överordnade chefer samt stöd från chefskollegor. Dock kan vi se att respondenterna saknar ett 
formaliserat emotionellt stöd eftersom flertalet uttrycker att de inte har tid för handledning. Vi 
kan se en koppling till att denna stötdämpande effekt leder till att enhetscheferna generellt inte 
upplever sin arbetssituation som negativt stressande, då genom socioemotionellt ger en 
uppmuntrande effekt och vägledning i chefsrollen (Thylefors, 2016). Flertalet respondenter 
uttrycker sig att de gillar utmaningar och trivs i rollen som enhetschef. Vi ser att graden av 
socioemotionellt stöd som enhetscheferna får i sitt dagliga arbete har en betydande roll för 
upplevd positiv arbetssituation. 
 
Tre enhetschefer, Robin, Maria och Kim, önskar däremot få mer instrumentellt stöd som i takt 
med decentralisering och organisatorisk effektivisering har sorterats bort (Thylefors, 
2016:246). Det som saknas är avlastning i det administrativa arbetet som är kopplat till 
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upplevd arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). Trots att Carin uttrycker sig inte 
önska mer stöd i något avseende, ser vi att instrumentellt stöd saknas även på hennes enhet. 
Detta resonemang grundar sig i att Carin sällan arbetar mindre än 50 timmar i veckan. Hon 
har stor arbetsbörda och anser att hon arbetar alldeles för mycket. Att Carin uttrycker sig att 
det är ”självklart är det så att tiden inte räcker till om man ska jobba normala arbetstider” 
anser vi är ett tecken på en stressad arbetsmiljö som kan motverkas genom att ge 
instrumentellt stöd i arbetet. Instrumentellt stöd innebär avlastning i arbetsuppgifter samt 
samarbete i olika situationer som kan ge positiv effekt på upplevd stressad arbetssituation 
(Karasek & Theorell, 1990).  
 
I likhet med de övriga respondenterna har Sofia och Kim stort beslutsutrymme på 
arbetsplatsen. Det som skiljer dem från övriga respondenter är att Sofia och Kim, i likhet med 
den avspända situationen (Karasek & Theorell, 1990) inte upplever kraven som relativt höga. 
Sofia och Kim har både socioemotionellt och instrumentellt stöd i sin roll som enhetschef, 
som övriga respondenter generellt saknar. De understryker att de får stöd från både 
överordnade chefer samt från sina enhetschefskollegor. I likhet med den avspända situationen 
ger detta stöd för att Sofia och Kim inte upplever kraven som så höga. Trots att dem har 
samma ställda krav som övriga respondenter, har Sofia och Kim i högre grad socioemotionellt 
stöd i sin arbetssituation genom delat chefskap. Utifrån tidigare forskning och studiens empiri 
är det rimligt att tro att detta kan bero på att de verkar i delat chefskap, och att det är en 
avgörande faktor för att dem inte är stressade i sin arbetssituation. Enhetscheferna med delat 
chefskap ger därutöver varandra instrumentellt stöd genom avlastning i arbetet. Detta har 
tidigare forskning tillskrivits en avgörande betydelse för att ett arbete med höga krav ska 
anses ha hanterbarhet (Karasek & Theorell, 1990). Att enhetscheferna emellan kan samarbeta 
och avlasta varandra är en möjlighet till instrumentellt stöd som övriga respondenter med 
enskilt chefskap generellt saknar. 

6.2 Organisatoriska faktorer av betydelse för upplevelse av krav, 
kontroll och stöd 

Decentralisering av arbetsuppgifter i samband med NPM har påverkat arbetssituationen för 
enhetscheferna genom att dem fått högre arbetsbelastning i förhållande till perioden innan 
NPM (Thylefors, 2016). Hög arbetsbelastning för enhetscheferna beror delvis på att 
decentralisering i den offentliga sektorn har resulterat i ökat administrativt arbete för 
enhetschefer (Kankkunen m.fl. 2014). Det stöd för enhetschefer med administrativa 
arbetsuppgifter som funnits innan NPM har stramats åt. Enhetschef Maria stärker 
resonemanget om ökade administrativa uppgifter, och understryker att det är hon som 
ansvarar för de administrativa uppgifterna till följd av decentralisering i samband med NPM, 
som tidigare löneassistenter ansvarade för. Detta innebär att det inte blir någon jämvikt mellan 
krav som ställs på enhetschefen och de resurser som erhålls för verksamheten för att uppnå de 
ställda kraven, vilket enhetscheferna kan uppleva som stressande. Vi ser genom resultaten ett 
mönster hos flertal respondenter att kraven som ställs till följd av NPM kan påverka 
ledarskapet för mellancheferna. I Marias fall har detta en direkt inverkan på ledarskapet, 
eftersom hon på grund av administrativa arbetsuppgifterna inte har lika stor möjlighet att vara 
med och arbeta i verksamheterna som hon önskat. Ytterligare en negativ effekt de 
administrativa arbetsuppgifterna medfört är att Maria inte kan ge personlig feedback till 
hennes personal i lika stor utsträckning som tidigare. På grund av detta begränsas hennes 
ledarskap och möjligheten att utveckla hennes personal. Enhetschef Anna är den som skiljer 
sig från övriga respondenter och anser sig inte behöva mer administrativt stöd. Detta kan 
förklaras med att hon endast har 7 anställda, till skillnad från övriga respondenter med 22-52 
anställda som genererar mer administrativt arbete. Detta indikerar att högre stöd i 
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administrativa uppgifter behövs desto fler anställda enhetschefen har, då fler underställda 
genererar i mer administrativt arbete som är ett krav genom decentralisering på enhetschefen 
att utföra.  
 
Genom NPM har den offentliga sektorn fått mer fokus på resultat som i sin tur leder till 
kostnadseffektivitet och ett mer sparsamhet i verksamheterna. Implementering av NPM har 
inneburit mer mål- och resultatstyrning från överordnade chefer och politiker handlar till stor 
del om budgetfrågor (Christensen m.fl. 2005). Det betydelsefulla med mål- och 
resultatstyrning är att verksamheten uppnår de uppsatta resultatmålen, och vilket 
tillvägagångssätt som används för att uppnå resultatmålen är inte lika betydelsefullt så länge 
budget följs (Agevalls, 2005). Våra respondenter har i likhet med tidigare forskning stort 
fokus på budget, och har kontinuerlig uppföljning av de uppsatta resultatmålen en gång i 
månaden. Tidigare forskning har visat att ökade krav på effektivitet i offentliga verksamheter 
innebär att enhetschefer upplever det svårt att följa budgetkrav och samtidigt stödja 
underställdas behov (Kankkunen m.fl. 2014). Det stämmer överens med vår empiri att andra 
mål, som är riktade mot brukare, inte följs upp lika väl eller i vissa fall inte alls. 
Enhetscheferna i våra intervjuer menar att det är budget som politiker och överordnade chefer 
är intresserade av, inte hur verksamheten går till väga för att uppnå de satta resultatmålen. 
Budgetuppföljning sker kontinuerligt enligt våra respondenter, och fokus uppifrån ligger 
ständigt på ekonomin. Samtliga respondenter i vår studie stärker att resultatstyrning innebär 
en sträng finansiell kontroll som tidigare forskning har visat (Almqvist, 2012).  
 
Enhetscheferna upplever att det är kostnaderna som till stor del styr verksamheterna, och det 
är ett krav från överordnade chefer och politiker att enhetscheferna ska vara kostnadseffektiva 
i sitt styrningssätt. Bland annat uppger enhetschef Sofia att politiker uppmanar tjänstemän att 
driva verksamheten snålt. Kostnadseffektivitet genom mål- och resultatstyrning kan kopplas 
till Public Choice-teorin som betonar att enskilda organisationers intressen strider mot 
medborgarnas intressen (Berlin & Kastberg, 2011). Politikers intresse är enligt Public Choice 
skolan att strama åt ekonomin så mycket som möjligt, även om enhetscheferna skulle vilja ha 
mer ekonomiska resurser för att täcka allmännas behov och intressen. Vårt resultat tyder i 
likhet med Public Choice skolan att politiker kan agera rationellt, eftersom de sätter upp 
budget som inte motsvarar tjänstemännens önskemål. Detta kan medföra att enhetschefers 
möjligheter att implementera och verkställda tjänster i relation till medborgarnas krav kan bli 
svårhanterligt. En tänkbar faktor kan vara att det upplevs som stressande för enhetscheferna 
eftersom flertalet enhetschefer i vår studie önskar att få mer ekonomiska resurser än vad de 
erhåller.  
 
Införandet av NPM ska inte ha inverkan enligt tidigare forskning på kvalitén i tjänsterna som 
offentliga verksamheter utför. Offentliga verksamheter ska genom NPM välja mer 
kostnadseffektiva alternativ utan att tjänsten som väljs har sämre kvalitet än det dyrare 
alternativet (Thylefors, 2016). Genom vår studie påvisas tvärtom att i enhetschefen Sofias fall 
har resultatstyrning haft en negativ effekt. Detta eftersom budgeten inte tillåter individuell 
utveckling som kan leda till att kvalitén i tjänsterna skulle bli bättre om personalen får mer 
kompetens inom sitt område. Enhetschefen Sofia hävdar att resurser som erhålls för hennes 
personal och deras individuella utveckling är för få. Underställda skulle behöva mer 
utbildning för att utveckla sin kompetens. I Kims fall har de budgetunderskott varje år. Detta 
visar att de resultatmål som politiker har satt upp inte är realistiska gentemot 
kundernas/brukarnas behov. Kim försöker fortfarande att dra ner på kostnaderna för att uppnå 
satta resultatmål. Det innebär att det kan vara negativt för kunderna/brukarna eftersom 
nuvarande situation tyder på att det krävs fler resurser för att tillgodose medborgarnas behov. 
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Lösningen är inte krav på kostnadseffektivitet och att dra ner på ytterligare resurser på 
enheten.  
 
Generellt kan vi se i vårt resultat att mål från politiker är otydliga, detta i likhet med resultat 
från tidigare forskning av Björklund m.fl. (2013) och Løkke (2014). Däremot skiljer sig 
tidigare forskning från vårt resultat då Björklund m.fl. (2013) menar att låg grad av kontroll 
på arbetsplatsen beror på att mellanchefer har oklara mål att jobba efter och att mellanchefer 
har litet handlingsutrymme. Samtliga respondenter anser sig ha hög grad av kontroll över sin 
arbetssituation, och kan planera sitt dagliga arbete. Problematiken ligger därför inte i att 
respondenterna upplever att de saknar handlingsutrymme eller grad av kontroll i sin 
arbetssituation. Vi kan se att problematiken ligger i att det förekommer oklara mål satta av 
politiker. Denna problematik med oklara mål uppifrån leder till att verksamheterna kan 
formulera egna mål att jobba efter. Dessa egenformulerade mål kan leda till en risk att 
verksamheterna kan sträva åt olika håll. Vi ser en problematik i att verksamheter i vissa fall 
tvingas formulera egna mål eftersom detta går emot grundtanken för offentlig sektor som ska 
spegla folkets intressen. Offentliga verksamheter ska spegla allmännas intressen genom att 
allmänheten ska välja politiker, som i sin tur ska representera allmänheten. Är målen otydligt 
formulerade från politiker, menar vi att det slår tillbaka mot medborgaren, då målen inte 
längre speglar de allmännas intressen. Vidare blir det problematik och mer krav på 
arbetsbelastning för enhetschefen om politiker ger oklara mål att jobba efter. Att få otydligt 
formulerade mål uppifrån kan vara betungande för enhetschefen på så vis att det kan resultera 
i arbetsrelaterad stress eftersom det är inte är enhetschefernas uppgift att sätta målen.  
 
Verbeeten och Spékle (2015) poängterar att fokus på effektivitet inom offentliga 
organisationer inte fångar verksamheternas huvudsyften, att offentliga organisationer har svårt 
att hitta balans mellan föreställningar om resultat och demokratiska värderingar som kräver 
rättssäkerhet. I vår studie ser vi likhet med detta påstående, då Carin, Robin och Tomas menar 
att det kan bli problematiskt att hitta balans mellan ekonomiska riktlinjer som styr arbetet och 
att samtidigt tjäna allmännas intresse. Brukare som har samma behov år efter år, får inte 
tillgång till likadana tjänster, eftersom budgeten varierar mellan åren. Detta visar på att 
vinstinriktade mål står i fokus oavsett brukarens behov, och är ett resultat av implementering 
av NPM i offentlig sektor (Christensen m.fl. 2005). Detta kan resultera i upplevs stressad 
arbetssituation för enhetschefer då arbetsbelastning ökar eftersom olika intressenters 
önskemål blir motstridiga. Att ha många intressenter att ta hänsyn till är en orsak till upplevd 
arbetsrelaterad stress (Løkke, 2014). Vår studie visar på en distinktion mellan de krav som 
enhetscheferna har på sig från politiker och de resurser som erhålls för att uppnå dessa krav. 
Är resurserna är för få kan det med stor sannolikhet ge bakslag mot allmänhetens intressen 
och behov. Generellt ser vi att resultatstyrning inte är optimalt i en offentlig verksamhet. Det 
framkommer i vår studie att det finns problematik i uppföljning av uppsatta mål för enheterna. 
Medarbetarna ska ha inflytande över enhetens satta mål för att resultatstyrning ska ge positiv 
effekt (Rombach, 1990). Vårt resultat tyder på att målen är satta av politiker, och 
medarbetarna har generellt inget inflytande vid att sätta mål. Ett annat kriterium för positiv 
effekt av resultatstyrning är att målen ska vara tydligt formulerade. Detta brister till viss del i 
vårt resultat då endast tre av våra sju respondenter uppger att mål som sätts av politiker och 
överordnade chefer är tydligt formulerade. Detta visar att samtliga verksamheter brister i 
något kriterium av Rombach (1991), och därigenom kan vi stärka teorin om att 
resultatstyrning inte är optimal i en offentlig verksamhet.  
 
  



 

28 
 

7 SLUTSATS 
I följande del besvaras studiens två frågeställningar som kan dras utifrån diskussionen. I 
slutet av detta kapitel presenteras förslag till vidare forskning kring enhetschefers upplevda 
arbetssituation.  
 
I studiens inledande frågeställning har syftet varit att studera hur mellanchefer i offentlig 
sektor upplever relationen mellan krav, kontroll och stöd i sin arbetssituation. Genom 
diskussionen har vi kommit fram till att flertal av våra respondenter befinner sig i en klämd 
situation mellan olika intressenter, vilket är karakteristiskt drag för en enhetschef (Løkke 
2014). Kraven kommer från olika håll, bland annat från politiker och underställda. 
Sammantaget upplever våra respondenter att de krav som ställs på dem som enhetschef är 
hanterbara. Enhetscheferna poängterar även att den medverkande kraften till att kraven blir 
hanterbara är kommunikationen mellan enhetscheferna och dess överordnade chefer samt 
kollegor. Samtliga enhetschefer som intervjuats för studien beskriver att de har kontroll över 
det dagliga arbetet. Det mönster som påvisats under intervjuernas gång är att enhetscheferna 
har självbestämmande kontroll över sitt arbete så länge de förhåller sig till budgeten som 
politiker fastställer. Resultatet visar på att samtliga enhetschefer får socioemotionellt stöd. 
Två enhetschefer som utmärker sig är de som har delat ledarskap, som genom empirin påvisar 
att de har högre grad av socioemotionellt stöd i jämförelse med resterande enhetschefer. De 
två enhetschefer med delat chefskap beskriver att de alltid kan prata med sin chefskollega om 
det finns problematik inom något område, vilket de andra enhetscheferna har formell 
möjlighet till men inte tycks ha tid att nyttja.  
 
Vid avsaknad av det instrumentella stödet för enhetschefer utan delat chefskap ser vi ett 
mönster att det finns tidsbrist att utföra samtliga arbetsuppgifter som läggs på den enskilda 
enhetschefen. Generellt arbetar enhetscheferna mer än ordinarie arbetstid. Det finns möjlighet 
för samtliga enhetschefer att utveckla sitt chefskap på arbetsplatsen i form av 
chefsutbildningar och handledningar, dock ser vi att det finns tidsbrist att kunna utföra dessa 
möjligheter. Sammantaget leder detta till slutsatsen att krav och kontroll inte upplevs som 
stressande för mellancheferna, om stödet skulle vara i större omfattning. Detta resonemang 
stärks ytterligare genom de två enhetschefer som har delat chefskap. Resultatet påvisar ett 
mönster hos dessa två enhetschefer som upplever att det finns jämvikt i relationen mellan 
krav, kontroll och stöd, i jämförelse med resterande enhetschefer.  
 
I uppsatsens andra frågeställning har syftet varit att studera hur mellanchefer i offentlig sektor 
upplever att organisatoriska faktorer, såsom det offentliga uppdraget och mål- och 
resultatstyrning till följd av NPM, påverkar relationen mellan krav, kontroll och stöd. Givet 
diskussionen har vi kommit fram till att decentralisering genom NPM har lett till att ansvaret 
för det administrativa arbetet har blivit ytterligare ett krav på enhetschefen. Detta medför att 
arbetsbelastningen ökar i och med att det blir mer arbetsuppgifter. Den ökade 
arbetsbelastningen i form av ökat krav medför att enhetschefen kan behöva ökat stöd i sin 
arbetssituation. Vår studie visar på att desto fler underställda enhetscheferna har, desto mer 
omfattande instrumentellt stöd behöver enhetschefen eftersom fler underställda genererar mer 
administrativt arbete.  
 
NPM har bidragit till att den offentliga sektorn har som fokus att prioritera kostnadseffektiva 
alternativ i tjänster som verksamheterna utför. Det är generellt mindre fokus på 
brukare/kunder till verksamheten och ett ökat fokus på resultat och budgetuppföljning. 
Eftersom införandet av NPM har medfört att enheterna har ett prioriterat värde på 
kostnadseffektivitet, visar vår studie på att enhetscheferna kan uppfatta detta som stressande. 
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En orsak till att det kan uppfattas som stressande är att verksamheterna inte får tillräckligt 
med ekonomiska resurser, exempelvis till att utbilda personal eller tillräckligt med resurser för 
att kunna erbjuda brukare/kunder samma tjänster varje år.  
 
På grund av att samtliga enhetscheferna måste förhålla sig till budget och ekonomiska 
riktlinjer som politiker fastställer blir enhetscheferna såldes ständigt kontrollerade av 
politiker. Vi kan se att samtliga enhetschefer har stort beslutsutrymme i sitt dagliga arbete när 
det gäller att planera hur arbetsuppgifterna ska utföras så länge budget följs. Vi kan dock se 
att enhetscheferna saknar beslutsutrymme för vad som ska prioriteras, gentemot 
brukare/kunder och medarbetare. Ekonomiska riktlinjer fungerar bra i där verksamheterna får 
de ekonomiska incitament som anses vara tillräckliga, dock uppstår problematik när 
enhetscheferna anser att de behöver mer ekonomiska resurser än vad som är budgeterat för att 
kunna tjäna allmännas intressen. Vårt resultat tyder på att flera respondenter upplever att mål 
från politiker är otydliga. Resultatet av oklara mål kan bli att verksamheterna strävar åt olika 
håll. Detta kan även resultera i att tjänstemän formulerar egna mål, eftersom politikernas mål 
är otydliga. Problematiken som uppstår när tjänstemän formulerar egna mål är att de inte 
speglar de allmännas intresse, vilket är grundprincipen i den offentliga förvaltningens 
uppdrag. Medborgarna röstar på politiker som i sin tur ska föra politik som motsvarar folkets 
värderingar och önskemål. När denna kedja brister kan vi se ett misslyckande i den offentliga 
förvaltningens uppdrag. Detta kan även innebära att enhetscheferna upplever stress, eftersom 
de tvingas formulera egna mål vilket inte ingår i deras arbetsuppgifter. Genom detta påverkas 
även kraven på mellanchefer, eftersom de får ökade krav på sig än det som är tilltänkt för 
deras befattning.  
 
Sammantaget leder detta till slutsatsen att organisatoriska faktorer, såsom det offentliga 
uppdraget och mål- och resultatstyrning till följd av NPM, kan påverka relationen mellan 
krav, kontroll och stöd negativt när andra aktörer, som politiker, inte utför deras tilltänkta 
skyldigheter. Vår empiri visar att när politiker tilldelar ekonomiska resurser som 
enhetscheferna anser vara rimliga i samband med tydliga mål, resulterar det i att 
enhetscheferna upplever att relationen mellan krav, kontroll och stöd fungerar bra. 
Majoriteten av enhetscheferna vi har intervjuat har det problematiskt gällande en eller flera 
punkter, som för knappa ekonomiska incitament, för otydliga mål eller för många underställda 
som generellt genererar för mycket administrativa arbetsuppgifter.  
 
Som avslutning vill vi säga att denna studie har gett oss större förståelse och kunskap om 
enhetschefers upplevda arbetssituation i offentlig sektor. Genom vår studie ser vi att det finns en 
skillnad mellan enhetschefer som har delat chefskap och enhetschefer som har enskilt 
chefskap. Vi ser en tydlig skillnad vad gäller grad av stöd, både socioemotionellt och 
instrumentellt, mellan dessa grupper som kan ha en betydande faktor på upplevd 
arbetssituation. Vi ser även att mål- och resultatstyrning påverkar den upplevda 
arbetssituationen för mellancheferna mer positivt när chefskapet är delat. Därför skulle det 
vara intressant att föra en vidare studie med en jämförelse mellan enhetschefer med enskilt 
chefskap och enhetschefer med delat chefskap. Vi tror med bakgrund av tidigare forskning 
och resultat i vår studie att ett delat chefskap i den offentliga sektorn för enhetschefer skulle 
påvisa positiva effekter inom offentlig sektor. 
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7.1 Metoddiskussion  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår studie eftersom det var den enda möjlighet att 
kunna fånga enhetschefernas upplevelser av sin arbetssituation. Vid beskrivning och vid 
analys av enhetschefernas upplevda arbetssituation som har studerats påvisar kvalitativ metod 
vara lämplig att använda (Bryman, 2008). I vår studie är vi medvetna om att det är vi som 
forskare tillsammans med våra intervjupersoner har skapat de texter som sedan tolkas och 
analyseras. Kritiker till kvalitativ forskning anser metoden vara subjektiv (Bryman, 
2008:368). Vi är medvetna om att en subjektiv tolkning har gjorts utifrån intervjupersonernas 
subjektiva uppfattningar. Dock anser vi att närhet och kontextkännedom är en tillgång till vår 
undersökning för att kunna förstå vår insamlade empiri.  
 
Kritiker till kvalitativ forskningsmetod menar att det finns svårigheter att replikera en 
undersökning, då intervjuer är svåra att göra om exakt likadant. Kritiker menar vidare att 
intervjupersonerna även kan påverkas av forskarens egenskaper (Bryman, 2008:368). Vi har i 
vårt urval valt respondenter med olika kön, åldrar och personligheter. Vi har stor variation i 
vårt urval av intervjupersoner gällande arbetslivserfarenhet och antalet underställda. Detta är 
alltså en kritik vi har varit medvetna om och har tagit hänsyn till. Syftet med val av 
intervjupersoner var att vi ville få respondenter från olika förvaltningar genom ett strategiskt 
urval. Vi kontaktade ett flertal enhetschefer via mail på olika förvaltningar, dock var det få 
tänkbara intervjupersoner som svarade på vår förfrågan om intervju. På grund av den tidsram 
som är satt för vår studie, valde vi att intervjua dem personer som var tillgängliga för intervju 
även om tre av våra respondenter arbetar på samma förvaltning. Dock ser vi inte att detta har 
påverkat vårt resultat negativt då samtliga enhetschefer har olika ansvarsområden samt 
ansvarar för olika personalgrupper.  
 
Varje intervjutillfälle ägde rum i ett enskilt rum på den aktuella arbetsplats där enhetscheferna 
arbetar, vid den tidpunkt som intervjuperson föreslagit. Intervjutiden varierade mellan 25-35 
minuter. Variationen på tiden på intervjuerna berodde dels på hur väl enhetschefen förstod 
frågorna och dels på hur mycket enhetschefen pratade kring frågorna. Vi lade märke till att vi 
blev allt mer bekväma i intervjusituationen ju fler intervjuer som genomfördes. I och med det 
förbättrades vår intervjumetod och vi blev friare i vår roll. Intervjuaren lär sig 
intervjumetoden bäst genom att utföra intervjuer (Bryman, 2008) och vi anser att 
intervjumetoden vi valt fungerade bra utifrån vårt syfte med undersökningen. Vid 
intervjutillfällena använde vi oss av två diktafoner för att minimera potentiell risk att de 
inspelade intervjuerna skulle raderas. Vid transkribering av intervjuerna har det fungerat 
mycket bra, vi har båda två avlyssnat och transkriberat samtliga intervjuer. Vid de tillfällen 
intervjupersonen var otydlig på så sätt att det var svårt att höra respondenternas svar, lyssnade 
vi extra noga tillsammans för att undvika missförstånd. Noggrann transkribering är viktigt 
(Bryman, 2008) och det har hjälp oss genom analysarbetet. 
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9 Bilaga 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide  
 
1. Arbetssituationen  
Vad har du för befattning? 
Hur länge har du arbetat på din befattning? 
Hur många anställda har du?  

- Anser du antalet som rimligt?  
Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
Hur många timmar per vecka arbetar du? 

- Upplever du dig få tillräckligt med tid till att utföra dina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt?  

 
2. Upplevd arbetssituation, stöd krav kontroll  
Hur stort utrymme har du att fatta egna beslut och påverka ditt dagliga arbete? 
Vad får du för stöd i ditt arbete?  
    - Kan du ge ett exempel på ett område där du önskar att få mer stöd i?  
På vilket sätt har du möjlighet till att utveckla ditt ledarskap på din enhet? 
Vad anser du om kraven som ställs från överordnade chefer och politiker? (rimliga, orimliga) 
I förhållande till de krav som ställs, vilka resurser anser du vara rimliga?  
Hur upplever du de krav som ställs på er som enhetschef? (motstridiga krav?) 
 
3. Mål- och resultatstyrning 
Vem/vilka fastställer målen för er verksamhet?  

- I vilken grad får du vara med och bestämma målen?  
Hur uppfattar du resultatmålen? (motiverande, stressande?)  
Upplever du resultatmålen som tydliga eller otydliga?  

- Motivera 
På vilket sätt styr resultatmålen det dagliga arbetet? 

- Vilka andra mål styr ert arbete? 
Hur går processen till för att följa upp de satta resultatmålen?  
Hur upplever du kombinationen av att din enhet har ekonomiska riktlinjer som måste följas, i 
samband med att ni är en offentlig verksamhet som ska tjäna allmännas intresse? 
 
Slutligen, vad vill ni mer tillägga utöver det vi pratat om? 
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