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Sammanfattning 

En enhetschef har stora krav på sig att generera en bra verksamhet med de anställda de har till 

sitt förfogande. Verksamheten skall ske effektivt och med god kvalitet. Det gäller att 

enhetschefen har kompetens, resurser, rimliga krav, kontroll över sitt arbete och en stöttning 

för att de skall kunna skapa en bra arbetsmiljö. Det ligger således i enhetschefens uppgift att 

skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare, så att de gör sitt yttersta för att uppnå 

verksamhetens olika mål. En viktig kompetens för en enhetschef är att kunna bilda goda 

relationer med sina medarbetare. Relationer bidrar till ett gott arbetsklimat som i sin tur 

genererar en god kvalitet och effektivitet i verksamheten. En svårighet med detta 

relationsskapande är dock den personliga integriteten. Studiens syfte är att undersöka 

enhetschefernas upplevelser av den personliga integritetens påverkan på arbetsplatsen och den 

psykosociala arbetsmiljön. Fokus kommer ligga på enhetschefernas förhållningssätt till 

personlig integritet. Vi vill även undersöka enhetschefernas upplevelser av förutsättningar och 

stöd gällande skapandet av goda arbetsförhållanden. Vi har genomfört en kvalitativ studie 

med ett fenomenologiskt perspektiv där vi genomfört intervjuer med åtta enhetschefer från 

diverse organisationer. Vi har huvudsakligen analyserat empirin utifrån Goffmans 

Dramaturgiska teori. Med teorin som bas har vi kunnat göra konklusionen att enhetscheferna 

upplever ett behov av att anpassa sitt sätt och hur de själva framställer sin person beroende på 

tillfälle och medarbetare. Enhetscheferna är medvetna och gör gränsdragningar för såväl sin 

egen som medarbetarnas personliga integritet och lägger stor vikt vid att skapa förtroendefulla 

relationer. I detta arbete har enhetscheferna förutsättningar i form av olika stöd, men även 

motstånd.



 

Förord 

 

Först och främst vill vi tacka våra Evelinor för allt stöd och hjälp de gett oss i denna stressiga 

tid av läsande, skrivande och diskuterande.  

 

Vi vill speciellt tacka de respondenter som ställt upp med sin tid, åsikter och personliga 

erfarenheter som gjort denna studie möjlig. Ett tack sänds även de som ville men inte hade 

möjlighet hjälpa oss. 

 

En stor tacksamhet riktas till vår handledare Goran Puaca, som gjort sitt bästa för att lugna 

och styra tillbaka oss på rätt riktning igen. Trots den korta framförhållning vi försett honom 

med har han alltid ställt upp och fått oss att tro på oss själva. 

 

Till de klasskamrater som fungerat som bollplank, stöd och psykologer i denna traumatiska 

tid, vet att ni är guld värda. 

 

Vi vill även passa på att tacka hårdrockens alla ljuva toner som vi aldrig hade klarat oss utan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Procrastination is the bad habit of putting off until the day after tomorrow what should have 

been done the day before yesterday” 

- Napoleon Hill 

  



 

Innehållsförteckning 
1 Kapitel 1 – Inledning och bakgrund ........................................................................................1 

1.1 Inledning ................................................................................................................................ 1 
1.2 Syfte ....................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Frågeställningar ................................................................................................................. 2 
1.2.2 Avgränsningar ................................................................................................................... 2 
1.2.3 Begreppsdefinitioner ......................................................................................................... 2 
1.2.4 Bakgrund ........................................................................................................................... 2 
1.2.5 Arbetsgivarens ansvar ........................................................................................................ 2 
1.2.6 Arbetstagarens ansvar ........................................................................................................ 3 
1.2.7 Arbetsmiljöverket .............................................................................................................. 3 

1.3 Uppsatsens disposition ........................................................................................................... 3 
2 Kapitel 2 - Tidigare forskning och teorier ...............................................................................5 

2.1 Tidigare forskning .................................................................................................................. 5 
2.1.1 CHEFiOS-projektet ........................................................................................................... 5 
2.1.2 Health-Promoting Managerial Work ................................................................................. 6 
2.1.3 Ahrne & Papakostas- Organisatorisk tröghet .................................................................... 6 
2.1.4 Integrity: An Intrapersonal Perspective ............................................................................. 7 

2.2 Teorianknytning ..................................................................................................................... 7 
2.2.1 Erving Goffmans Dramaturgiska modell ........................................................................... 7 

3 Kapitel 3 - Metod .....................................................................................................................9 
3.1 Val av metod .......................................................................................................................... 9 
3.2 Urval ...................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Presentation av respondenter ........................................................................................... 10 
3.3 Insamlingsmetod av empiri .................................................................................................. 10 

3.3.1 Intervjuguide .................................................................................................................... 11 
3.3.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................. 11 

3.4 Bearbetning och analys av material ..................................................................................... 11 
3.5 Etiska förhållningssätt .......................................................................................................... 12 
3.6 Studiens tillförlitlighet ......................................................................................................... 12 
3.7 Förförståelse ......................................................................................................................... 13 

4 Kapitel 4 - Resultat ................................................................................................................15 
4.1 Enhetschefernas förutsättningar ........................................................................................... 15 
4.2 Enhetschefernas förhållande till personlig integritet ............................................................ 18 
4.3 Enhetschefernas stöd i arbetet .............................................................................................. 22 

5 Kapitel 5 - Diskussion ...........................................................................................................25 
5.1 Enhetschefernas förutsättningar ........................................................................................... 25 

5.1.1 Enhetschefernas arbetstid ................................................................................................ 25 
5.1.2 Enhetschefernas arbetsmiljöarbete .................................................................................. 26 
5.1.3 Omorganisationer och motstånd ...................................................................................... 26 

5.2 Enhetschefernas förhållande till personlig integritet ............................................................ 27 
5.2.1 Enhetschefernas personliga integritet .............................................................................. 27 
5.2.2 Medarbetarnas personliga integritet ................................................................................ 28 
5.2.3 Förtroendefulla relationer ................................................................................................ 28 

5.3 Enhetschefernas stöd i arbetet .............................................................................................. 29 
5.3.1 Styrdokument ................................................................................................................... 29 
5.3.2 Kollegialt stöd .................................................................................................................. 30 
5.3.3 Administrativt, operativt och strategiskt stöd .................................................................. 31 
5.3.4 Human Resources ............................................................................................................ 31 

5.4 Metoddiskussion .................................................................................................................. 32 
5.5 Slutsats ................................................................................................................................. 32 
5.6 Förslag till framtida forskning ............................................................................................. 33 

Käll- och litteraturförteckning ..................................................................................................... - 1 - 
Litteratur ..................................................................................................................................... - 1 - 
Elektroniska referenser ............................................................................................................... - 1 - 



 

Bilagor ............................................................................................................................................. - 2 - 
Bilaga 1 – Intervjuguide ............................................................................................................. - 2 - 

 

 

 



 

1 

 

1 Kapitel 1 – Inledning och bakgrund 
I kapitel ett presenteras studiens bakgrund, syfte samt de frågeställningar studien avser 

besvara.  

1.1 Inledning 

Dagens arbetsliv är präglat av komplexa relationer mellan företag, verksamheter och 

individer. I Sverige pågår en utveckling där en mer högpresterande kultur, vilket är ett 

managementkoncept, att göra stora avtryck på organisationsstrukturer. Följden blir även att 

det blir svårare för en chef att ta hänsyn till gällande ledarskap, då det finns rationella och 

normativa styrningsfilosofier (Riestola 2013). 

  

En organisations främsta mål är att producera tjänster eller produkter till köpare, kunder och 

brukare. I denna framställning finns det många inblandade funktioner, positioner och 

befattningar. Närmast produktionen finner man huvudsakligen två roller; en arbetsledande och 

en utförande roll. Den arbetsledande rollen, chefen, har ansvaret för att framställningen av 

produkter eller tjänster är effektivt och sker med bästa kvalitet. En arbetsledare förväntas göra 

detta med en bestämd budget och ofta strikta tidsramar. Till sitt förfogande har chefen 

anställda, vars huvudsakliga roll är att utföra arbetet som krävs för att produkter eller tjänster 

skall levereras till avsedda mottagare. Chefens arbete avser således en arbetsledande och 

organiserande roll för att hantera, leda, stötta och vägleda anställda samtidigt som de måste 

hantera en mängd administrativa arbetsuppgifter av olika karaktär 

  

Utöver detta har arbetsgivare sedan 2015 ett lagstadgat ansvar att arbeta systematiskt med 

arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare skall därmed ha tillräckliga kunskaper och ansvar för att 

genomdriva arbetsmiljöarbetet i sina verksamheter (AFS 2015:4). Detta ställer ytterligare krav 

på kunskap och förståelse till de lagar, avtal och styrdokument som gäller för 

arbetsmarknaden, men även det specifika arbetsområde verksamheten befinner sig i. 

  

Sammantaget är det följaktligen höga krav som ställs på chefsrollen och därmed är det av stor 

vikt att cheferna har de förutsättningar som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget på 

ett adekvat sätt. Dessa förutsättningar ser självfallet olika ut beroende på verksamhet, men 

innefattar generellt att cheferna har nödvändig kompetens, befogenheter och erforderliga 

resurser. De bör även ha rimligt ställda krav, möjlighet att kontrollera sin arbetssituation samt 

att de erhåller stöd från ledning och kollegor i sitt arbete. I arbetet som chef för en verksamhet 

är man sålunda ansvarig för verksamhetens drift, ekonomi och personalens välmående. 

Emellertid är det inte endast arbetsrelaterade orsaker som ger upphov till ohälsa, missnöje 

eller problematik på arbetsplatserna. De anställdas privatliv kan även komma att spela en stor 

roll. En i Sverige lagstadgad rättighet är den personliga integriteten, som enligt Svenska 

Akademiens ordlista betyder “rätt att ha en egen sfär som är skyddad mot intrång”. 

Ursprungligen från Europakonventionen artikel 8, där det klargörs att var och en har rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens, som numera även är 

inkorporerad i Svensk grundlag (EKMR). Dock har arbetsgivaren rätt att ingripa i privatlivet 

om brott mot lag, policy eller risk för ohälsa misstänks. Chefernas arbete för dem nära 

medarbetarna, deras privatliv samt personliga integritet. En viktig fråga är följaktligen hur 

chefer förhåller sig till integritet och hanterar gränsdragningar mellan det personliga och 

privata i praktiken. 

  

Då statistiken visar att den psykiska ohälsan stadigt ökar i Sverige är detta en angelägen och 

intressant forskningsfråga, i synnerhet när de flesta studier berör antingen hälsa i privatlivet 
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eller hälsa på arbetsplatsen (Försäkringskassan 2016). Vi vill därmed bedriva 

forskningsstudien för att undersöka hur ohälsa grundat i privatlivet kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön.  

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka enhetschefernas upplevelser av den personliga integritetens 

påverkan på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön. Fokus kommer ligga på 

enhetschefernas förhållningssätt till personlig integritet. Vi vill även undersöka 

enhetschefernas upplevelser av förutsättningar och stöd gällande skapandet av goda 

arbetsförhållanden. 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur upplever enhetscheferna sina förutsättningar att arbeta med den psykosociala 

arbetsmiljön? 

2. Hur förhåller sig enhetschefer till sin egen och medarbetarnas personliga integritet i sitt 

arbete? 

3. Hur upplever enhetscheferna det administrativa, kollegiala och operativa stöd de har 

tillgång till i sitt arbete?  

1.2.2 Avgränsningar 

Under studiens fortlöpande och i synnerhet under analysen av materialet har många 

intressanta sidospår uppenbarat sig. Av den anledningen har vi kontinuerligt fått avgränsa oss, 

vilket har resulterat i det syfte och de frågeställningar vi har utgått ifrån. Vi gjorde därför 

avgränsningen att endast utgå ifrån ett chefsperspektiv och fokusera på deras upplevelse av 

sin arbetssituation rörande sina anställda, deras personliga integritet och sina möjligheter att 

utföra ett hälsofrämjande arbete. 

1.2.3 Begreppsdefinitioner 

Enhetschef: Med enhetschef avser vi respondenten, vars anställningsform är betitlad 

biträdande enhetschef eller enhetschef på en mellanchefsnivå. 

  

Medarbetare: En medarbetare är en anställd vars arbetsplats är på en av de enheterna som 

enhetscheferna är ansvariga för. 

  

Personlig integritet: Svenska Akademiens ordlista definierar “rätten att ha en egen sfär som 

är skyddad mot intrång”, vilket är det definition vi utgår ifrån i denna studie. 

  

Styrdokument: De specifika regler, förhållningsregler, handlingsplaner och policys som 

verksamheten och därmed enhetscheferna och medarbetarna skall följa. 

  

Arbetsmiljö: Avser den sociala/psykosociala arbetsmiljön, det vill säga det sociala samspelet, 

samarbetet med andra människor och socialt stöd från chefer och kollegor. 

1.2.4 Bakgrund 

Här presenteras bakgrund till de centrala delar som kommer beröras i studien. 

1.2.5 Arbetsgivarens ansvar 

I Sverige äger arbetsgivare en arbetsledningsrätt, vilket innebär att arbetsgivaren har 

möjlighet att utöva arbetsledning och på så sätt bestämma vilka arbetsuppgifter arbetstagarna 
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skall utföra. Detta är en grundläggande princip som inte behöver stöd i kollektivavtal då den 

är en allmän rättsgrundsats inom arbetsrätten. Däremot kan den begränsas av kollektivavtal, 

lagstiftning och rättspraxis. Detta innebär i praktiken att arbetsgivare har rätt att styra sina 

anställda efter det behov och de krav som ställs på verksamheten, och har därmed ett direkt 

ansvar för de anställdas arbetssituation (LAS 1982:80). Arbetsgivaren kan utse representanter 

för att utöva denna arbetsledningsrätt, där chefer innefattas. 

1.2.6 Arbetstagarens ansvar 

På samma sätt som arbetsgivaren har ansvar för sina arbetstagare har de även krav ställda på 

dem. Dessa krav behöver inte framgå skriftligt i anställningsavtal eller i styrdokument för att 

vara giltiga, och kan vid allvarlig eller återkommande misskötsel leda till disciplinära åtgärder 

eller avslut av anställningen. Den mest grundläggande skyldigheten är den att utföra det 

ålagda arbetet, det vill säga arbetsplikt. Utöver det så har arbetstagare en lojalitets- och 

tystnadsplikt gentemot sin arbetsgivare, vilket även inskränker rätten att kritisera sin 

arbetsgivare öppet eller på något sätt skada arbetsgivaren eller dennes verksamhet. Man skall 

som arbetstagare även följa angivna säkerhets-, ordnings-, och arbetsföreskrifter. 

1.2.7 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket är den myndighet inom statlig verksamhet som enligt uppdrag av Sveriges 

regering och riksdag skall kontrollera att de krav som ställs i arbetsmiljölagen uppfylls och 

efterlevs. Goda arbetsförhållanden är gynnande för såväl samhället, organisationer samt på 

individnivå, varav myndighetens mål är att minska risker för ohälsa och olycksfall i 

arbetslivet. Detta uppdrag genomförs huvudsakligen genom informationsspridning av 

arbetsmiljöregler, inspektioner av arbetsplatser samt att författa juridiskt bindande föreskrifter 

till ändamålet att utveckla och förbättra arbetsmiljön på rikstäckande nivå. För att kunna 

genomdriva ett sådant arbete på samtliga arbetsplatser i Sverige används huvudsakligen 

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). Utöver denna utformas föreskrifter som komplement, 

och den 22:e september 2015 beslutades det att en föreskrift beträffande organisatorisk och 

social arbetsmiljö skulle träda i verk den 31:e mars 2016 (AFS 2015:4). Denna reglerar 

kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling för såväl 

arbetsgivare som arbetstagare i det systematiska arbete som berör social eller organisatorisk 

arbetsmiljö. Med denna föreskrift tillfaller ett stort ansvar arbetsgivaren för hur man i en 

arbetsledande funktion skall förhålla sig till arbetstagarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö. 

Det huvudsakliga ansvar som åläggs arbetstagarna är således att följa de föreskrifter som finns 

på arbetsplatsen och vara delaktiga i det pågående arbetsmiljöarbetet. Den stora skillnaden 

gentemot tidigare föreskrifter är att AFS 2015:4 lägger större fokus på de psykosociala 

aspekterna i arbetsmiljöarbetet som ska bedrivas på samtliga arbetsplatser i Sverige. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I föregående kapitel presenterades vår ambition och vårt syfte med forskningen som 

genomförts. Resterande del av studien är disponerade i kapitel enligt följande: 

  

Kapitel 2, Tidigare forskning och teorier: I kapitel två presenteras tidigare forskning och de 

teorier som kommer användas för att förklara resultatet i diskussionen, samt de slutsatser vi 

drar av studien i sin helhet. 

 

Kapitel 3, Metod: I kapitel tre berörs de forskningsmetoder och tillvägagångssätt som 

använts i studien. 
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Kapitel 4, Resultat: I kapitel fyra presenteras den empiri som studien resulterat i. 

 

Kapitel 5, Diskussion: I kapitel fem diskuteras och problematiseras empirin, den valda 

metoden och framtida forskningsförslag läggs fram. Avslutningsvis presenteras även 

forskarnas slutsats av studien. 
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2 Kapitel 2 - Tidigare forskning och teorier 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning i sin essens för att skapa en djupare förståelse av 

den kunskap som redan finns inom det berörda området. Här beskrivs även vetenskapliga 

teorier som används för att förklara omständigheter eller företeelser av empirin. 

2.1 Tidigare forskning 

Chefens förutsättningar att bedriva ett arbete av god kvalitet är även en viktig aspekt för att 

skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Ett aktuellt forskningsområde är således att 

utforska chefers möjligheter att forma ett bättre chefskap, där bland annat stöd lyfts som en 

central aspekt. En högst aktuell och pågående samhällsdebatt är den hur man i arbetslivet skall 

kunna skapa arbetsplatser med en mer hållbar arbetssituation, vilket avser motverka den 

ökande psykiska ohälsan. Vidare berörs de svårigheter att genomföra förändringsarbete i 

organisationer och den personliga integritetens inverkan på arbetsmiljön. Slutligen redovisas 

hur bemötande samt personlighet kan användas som ett verktyg för att bygga relationer. 

2.1.1 CHEFiOS-projektet 

CHEFiOS-projektet var ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlade om chefskapets 

förutsättningar i offentlig sektor. Projektet var uppdelat i olika faser och utfördes i samarbete 

med en rad kommuner i Västsverige, och det huvudsakliga syftet var att studera möjligheterna 

att arbeta som chef i kommunala förvaltningar (Härenstam & Östebo 2014). I samtliga 

verksamheter genomfördes en rad olika förbättringsarbeten rörande möjligheten att utveckla 

villkoren för chefskapet. Arbetet baserades på de synpunkter som kommit fram i den 

kartläggning som gjorts med olika företrädare för kommunerna. Forskarna studerade och 

stöttade förvaltningarna i förbättringsarbetet och det gjordes även en jämförelse mellan dessa, 

både innan projektets start och efter att det var avslutat. Målsättningen var att skapa verktyg 

som kan förenkla ett förbättringsarbete i offentlig sektor. Syftet var menat att kartlägga och 

utveckla kunskapen rörande de samband mellan de organisatoriska förutsättningar cheferna 

har gentemot verksamhetens utvecklingsförmåga och arbetsmiljö. Tanken med projektets 

resultat var att det skulle ge tillämpningsbara verktyg för att kunna ge bättre möjligheter till 

cheferna att genomföra ett arbetsmiljöarbete. 

  

Resultatet av projektet visade att många chefer inom offentlig sektor hade olika 

förutsättningar att utföra sina arbeten, och hade därför varierande arbetssituation. Chefers 

arbetsmiljö och arbetssituation förklaras utifrån organisatoriska förutsättningar, varav de 

centrala är: 

 

·         ett tydligt och avgränsat chefsuppdrag, 

·         antalet medarbetare per chef 

·         tillgång till välanpassade administrativa stödresurser 

·         forum för dialog mellan nivåer och funktioner i organisationen om såväl budget, 

verksamhet och personalfrågor. 

 

Vi anser att detta projekt är relevant för vår studie då det lyfter vikten av chefers 

organisatoriska förutsättningar. Likt vårt syfte berör forskningen administrativt stöd, socialt 

stöd och tydliga arbetsuppgifter. Majoriteten av respondenterna är anställda inom offentlig 

verksamhet, vilket ytterligare ökar möjligheten att tillämpa forskningen till vår empiri.   
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2.1.2 Health-Promoting Managerial Work 

Lotta Dellve och Andrea Eriksson har skrivit en artikel om betydelsen av ett hållbart arbetsliv 

och de metoder en chef behöver ha tillgång till för att få kunna få detta till stånd (Dellve & 

Eriksson 2017). De tar i artikeln upp olika faktorer som är nödvändiga för att skapa ett 

strukturerat arbete. Enligt dem behövs ett holistiskt synsätt, att man har en balans mellan 

miljö och kultur på arbetsplatsen. Även privatlivet har en betydelse för hur miljön på 

arbetsplatsen påverkas och de menar att verksamheten behöver ta hänsyn till människans alla 

behov. Författarna tar även upp vikten av struktur och organisation, vilket kan ordnas via 

styrdokument och handlingsprogram. En chef behöver även mandat och befogenhet att ta 

beslut efter eget omdöme, samt en flexibilitet för att kunna anpassa sig till olika situationer. 

De menar att fungerande relationer behövs för att skapa en hållbar arbetsmiljö där chefer 

behöver få sina medarbetare att känna delaktighet och påverka sin situation på arbetsplatsen. 

Således anser de att en chef behöver måttfulla krav och makt över sin arbetssituation, samt 

tillfredsställande stöttning från ledning och kollegor. 

 

Vi valde att använda oss av denna artikel då den går i linje med vår studie. Författarna lyfter 

vikten av att respektera privatlivet på arbetsplatsen, men även användandet av styrdokument 

för att uppnå en god arbetsmiljö. Även relationer, flexibilitet i bemötande av medarbetare och 

delaktighet lyfts som centralt vilket vår studie avser beröra.  

2.1.3 Ahrne & Papakostas- Organisatorisk tröghet 

Ahrne och Papakostas talar i sin bok Organisationer, samhälle och globalisering (2014) om 

en organisatorisk tröghet, där vardagen präglas av en långvarig stabilitet och mer kortvariga 

perioder av förändring. Förändringsperioderna är inte sällan präglade av oro och osäkerhet, 

vilket i ett individperspektiv kan jämföras med att byta jobb eller bostad (Ahrne & Papakostas 

2014, s.59). De problematiserar dock synen på förändring, och menar att samhället, livet och 

människor konstant förändras utan att det märks avsevärt. Detta exemplifierar de med att man 

inte kan stiga ner i samma flod två gånger. Tröghet som ord betyder inte oföränderlig, utan 

snarare något som endast med möda kan fås att röra sig, och innefattar således ett inbyggt 

motstånd mot förändringar (Ahrne & Papakostas 2014, s.71). Vidare har äldre organisationer 

en tendens att förnyas i en långsammare takt än nya, då de har kvar den organisatoriska 

struktur de hade när de etablerades. Frustrationen för både den konservativa och radikala 

personen är att förändringar sker långsamt, därmed kan man inte göra exakt som man alltid 

gjort och inte heller förändra allt på en gång. Anledningen till trögheten kan i stora drag 

förklaras med: 

  

• En oförmåga att förändras 

• En ovilja att förändras 

  

Oförmågan att förändra härstammar från de kollektiva resurserna, beslutsprocesserna och 

oförmågan att se behov av eller möjligheter till förändring. Oviljan att förändra vilar på de 

ideologiska och kulturella värderingar som finns i organisationen samt en rädsla hos grupper 

att förlora makt, inflytande eller trygghet. Denna faktor lyfts som den primära orsaken till 

trögheten i förändringsarbete inom organisationer (Ahrne & Papakostas 2014, ss.72-78). 

 

Vi anser oss kunna använda denna forskning då det i vår studie framkommit en upplevd ovilja 

från medarbetarna. En förutsättning för att cheferna ska kunna bedriva ett fullgott arbete och 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön kräver ett deltagande och acceptans av medarbetarna. 

Denna forskning kan således hjälpa oss förstå bakomliggande orsaker och även hur 

enhetscheferna går tillväga för att övervinna denna ovilja.   
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2.1.4 Integrity: An Intrapersonal Perspective 

Mirlenda Noelliste har skrivit en artikel om vikten av integritet, etik och moral i en 

organisation för att få till stånd organisationer som tar ett socialt ansvar. Författaren lyfter 

även betydelsen av att man tar hänsyn till dessa aspekter, då det leder till högre effektivitet 

och kvalitet för en verksamhet. Författaren har främst ett HR perspektiv för hur man skall 

arbeta med frågan, men beskriver även påverkan på chefer. Det är nödvändigt för ett 

ledarskap att agera moraliskt och etiskt, men även att agera med integritet för att skapa ett 

hållbart ledarskap. Det är betydelsefullt att vara ett föredöme, och att man är ärlig som chef 

för att kunna skapa förtroende och tillit hos sina medarbetare. Författaren beskriver i sin 

studie att det finns olika sorters integritet och att dessa samspelar. Det finns den moraliska, 

den personliga och den professionella integriteten. Författaren tar även upp att en enskild 

individs moral har en påverkan på integriteten, och att detta i sin tur påverkar individen i dess 

chefsroll. Medarbetarnas möjlighet att ta del av och uppfatta chefens personliga integritet är 

även av betydelse. Om den uppfattas som negativ eller frånvarande står det i direkt korrelation 

till stress, hälsoproblem och frånvaro. Därav är det viktigt för chefer att ha en god balans 

mellan den moraliska, personliga och professionella integriteten. Ett av artikelns syften är att 

visa på metoder för att chefer skall kunna stöttas och utbildas, för att få till ett ledarskap 

präglat av moral och etik. Författaren anser att man som HR skall arbeta medvetet med att 

införa strukturer, där man möjliggör för chefer att arbeta med sitt ledarskap. Hon nämner ett 

begrepp, det intrapersonella, som betyder att man som individ rannsakar sig och reflekterar 

över sina tankar och känslor. Detta är kopplat till de analyser man som chef gör för att hantera 

integritetsfrågor, vilket i en chefsroll kan leda till konflikter då man kan vara tvungen att göra 

saker som strider mot sin egen moral och integritet.  

 

Vi valde att använda oss av denna artikel då den går i linje med vår studie. Författaren lyfter 

vikten av ta hänsyn till en chefs arbete med den egna integriteten för att skapa en hållbar 

arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi tycker även att den var relevant på det sättet att den tar upp 

den roll som HR kan spela i en organisation vad gäller ämnet. 

 

2.2 Teorianknytning 

I detta kapitel redovisas vetenskapliga teorier som används för att förklara omständigheter 

eller företeelser av empirin. 

2.2.1 Erving Goffmans Dramaturgiska modell 

Vi valde att använda oss av Goffmans (2014) teorier i vår studie då dessa teorier visar hur det 

sociala samspelet kan liknas med ett skådespel. Detta skådespel kan användas som ett verktyg 

och även förklara enhetschefernas ageranden och upplevelser. Eftersom vi ämnar förklara 

enhetschefernas förhållningssätt samt medarbetarnas och deras egna personliga integritet 

anser vi därmed att Goffmans (2014) teorier är högst relevanta.  

2.2.1.1 Intrycksstyrning 

Erving Goffmans dramaturgiska modell kan förklaras med att den sociala världen är likt ett 

skådespel där enskilda individer spelar situationsanpassade roller. För att skådespelet skall 

accepteras av sin publik måste individen först söka information och upplysningar i sin 

omgivning och övriga individer för att ha möjlighet att framföra rätt roll för situationen, en 

definition av situationen. Spelas denna roll på ett korrekt sätt blir resultatet att man framställer 

sin roll, och därmed sig själv, i en beaktansvärd dager (Goffman 2014, ss.11-13). Är analysen 
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av omvärlden och publiken felaktigt gjord, eller oavsiktliga handlingar görs, kan individen 

således uppfattas negativt och avvikande. Detta skådespel kallas för intrycksstyrning eller 

impression management, och kan beskrivas som en komplicerad process (Goffman 2014, 

s.207). Vidare använder han sig av begreppet fasad för att beskriva det uttryckande 

framträdande individerna genomför i denna process. Den fysiska platsen skådespelet utspelar 

sig spelar således en stor roll för hur uppträdandet blir mottaget, och detta kallar han för 

inramningen (Goffman 2014, ss.28-29). 

2.2.1.2 Regioner 

På samma sätt som skådespelare kan ta av och på sig masker, kostymer eller inta en viss roll 

kan även individen förflytta sig av och på scenen. När skådespelet utspelar sig är individen 

uppe på scen, vilket Goffman kallar för den främre regionen. När individen befinner sig i den 

främre regionen använder denne sig av fasaden för att ge ett gott och normativt intryck samt 

följa regionens regler. Dessa regler går under namnet anständighetsnormer, vilka exempelvis 

berör att respektera andra individers integritet samt att följa rådande skyldigheter och 

förhållningssätt (Goffman 2014, ss.97-98). När skådespelet är över går individen likt 

skådespelaren bakom kulissen där denne kan återgå till att vara sig själv utan att tänka på 

sociala roller, vilket Goffman kallar för den bakre regionen. Den bakre regionen ger möjlighet 

till återhämtning, skapa sig en kontroll över och förbereda sig för framtida skådespel 

(Goffman 2014, s.102). I denna mer avslappnande och kravlösa atmosfär behöver inte 

individen vara ensam, men den mer bekväma situationen erbjuder en möjlighet att använda ett 

mindre formellt språk och sätt gentemot andra i regionen. Detta kräver följaktligen ett 

förtroende för de andra individerna i regionen (Goffman 2014, s.114). Regionerna kan vara 

bundna till sociala sammanhang och fysiska platser, det vill säga inramningar. 

2.2.1.3 Publiksegregation 

Att skilja dessa regioner åt är således av stor vikt för att kunna framföra ett framgångsrikt 

skådespel i sina olika roller tillhörande respektive region. Detta tillvägagångssätt kallas för 

publiksegregation, vilket ska hjälpa individen att undvika kollision mellan den bakre och den 

främre regionen. Publiksegregationen uppnår när individen genom att inte låta publiken se de 

olika roller man har, och kan på så sätt bevara sin fasad (Goffman 2014, ss.120-125). 
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3 Kapitel 3 - Metod 
I detta kapitel presenteras de forskningsmetoder och tillvägagångssätt som använts i för att 

genomföra, framställa och bearbeta studien. Kapitlet är uppdelat i underteman där vi 

presenterar valet av metod, urval, material, bearbetning av material, etiska förhållningssätt, 

studiens tillförlitlighet samt förförståelse inom området. 

3.1 Val av metod 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar valdes en kvalitativ metod inför studien. Detta för 

att vi i vår forskningsstrategi lägger störst vikt vid ord och inte kvantifierbar data, som mer 

präglar den kvantitativa forskningen. Bakomliggande anledning till detta är att vi vill belysa 

respondenternas upplevda livsvärld rörande studiens frågeställningar (Justesen & Mik-Meyer 

2011, s.19). Genom personliga möten möjliggjordes en djupare förståelse för respondenternas 

erfarenheter kring vårt valda ämne, och därmed en inblick i deras livsvärld. För att kunna nå 

detta mål har vi inspirerats av det fenomenologiska perspektivet som ger oss möjligheten att 

ta del av såväl tankar, idéer och erfarenheter som respondenterna väljer att dela med oss 

(Justesen & Mik-Meyer 2011, s.54). 

 

Studiens utgångspunkt är en induktiv ansats, då vi inte utgick från bestämda teorier på 

förhand och eftersträvade en fenomenologisk förståelse av människors upplevelse. Därmed är 

utgångspunkten för våra analyser den empiri som blivit insamlad, och teorier blev kopplade 

först när empirin var färdigställd (Bryman 2008, ss.27-29). Den induktiva ansatsen 

samspelade även väl med det explorativa syfte vi hade med studien, då vi vill förklara 

relationer mellan fenomen och öka vår förståelse rörande hur chefer förhåller sig till den 

personliga integriteten (Kvale & Brinkman 2009, s.121-122). 

 

3.2 Urval 

Då vår studie berör hur chefer arbetar och förhåller sig till sina medarbetare valde vi att göra 

ett målstyrt urval och sökte därför enhetschefer och biträdande enhetschefer. Det målstyrda 

urvalet resulterade att vi fann respondenter som hade den kunskap och erfarenhet som var av 

relevans för vår studies forskningsområde (Bryman 2008, s.434). Vi hade från början för 

avsikt att genomföra hela studien inom en förvaltning men valde att genomföra den på flera 

geografiska platser samt vid olika organisationer. Detta då vi ansåg att det skulle förse oss 

med fler erfarenheter och en bättre skildring av enhetschefernas livsvärldar. För att få tillgång 

till bredare empiri sökte vi respondenter både från offentlig och privat sektor. Därefter 

startade arbetet med att kontakta respondenter, vilket vi gjorde genom telefonsamtal och E-

mail, och fick på så vis kontakt med flertalet enhetschefer som var villiga att medverka i vår 

studie. För att uppnå antalet respondenter använde vi oss även av ett bekvämlighetsurval och 

fick kontakt med respondenter via personliga kontakter (Bryman 2008, s.433). Utifrån 

studiens undersökningsområde och syfte avgjorde vi att mellan sex till tio intervjuer skulle 

vara tillräckligt för att skapa en teoretisk mättnad, vilket vi upplevde att vi nådde efter åtta 

intervjuer (Bryman 2008, ss.394-395). Vi hade som kriterium att respondenten skulle vara 

anställd med befattningen enhetschef eller biträdande enhetschef, men lade ingen värdering 

vid ålder, kön, verksam tid i chefsposition eller tidigare erfarenheter. Detta då det inte var vår 

avsikt att jämföra dessa faktorer. Detta bidrog även till en litet större spridning av 

respondenter och därmed även deras upplevelser och erfarenheter. 
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3.2.1 Presentation av respondenter 

Nedan följer en kortare presentation av samtliga respondenter, vilka har blivit tilldelade 

fiktiva namn för att stärka deras anonymitet (Bryman 2008, s.133). 

  

Carola är i 50-årsåldern och har varit enhetschef i 6 år på samma arbetsplats inom offentlig 

verksamhet. När hennes dåvarande chef blev sjukskriven blev hon ombedd att bli enhetschef, 

vilket hon tackade ja till. Bakom sig hade hon då den grundläggande utbildningen som krävs 

för hennes ursprungliga arbete och har sedan dess gått en intern chefsutbildning och 

ledarskapsutbildning. Hon har 3 enheter under sig. 

  

Linda är i 30-årsåldern och har arbetat som enhetschef i 4 år på flertalet olika arbetsplatser 

inom offentlig verksamhet. Hon är utbildad personalvetare med inriktning psykologi och har 

utöver det läst flera kurser vid sidan om för att vidareutbilda sig. Hon sökte till den 

utbildningen då hon ville arbeta med människor genom en chefs- och ledarroll. Hon har 1 

enhet under sig. 

  

Frida är i 40-årsåldern och har arbetat under olika chefsbefattningar inom flertalet olika 

arbetsplatser inom offentlig verksamhet i 10 år. Hon har en magisterexamen inom vård och 

hälsa samt ytterligare studier i sociologi. Under sina studier arbetade hon extra och blev 

erbjuden en tjänst som biträdande chef när hon var klar. Hon har just nu 1 enhet. 

  

Gunn är i 60-årsåldern och har varit enhetschef inom offentlig verksamhet i 11 år. Hennes 

utbildning är en magisterexamen som är krav för arbete inom hennes sektor, och när hennes 

chef gick i pension blev hon tillfrågad att ta över efter honom. Hon har 4 enheter under sig. 

  

Fredrika är i 40-årsåldern och har varit anställd som enhetschef i 3 år inom offentlig 

verksamhet. Hon hade med sig en utbildning inom psykologi, men ansåg att arbetet kunde 

förbättras men att hon hade en liten möjlighet att faktiskt påverka det. Då vidareutbildade hon 

sig till beteendevetare och började sedan som enhetschef för 3 enheter. 

  

Maja är i 30-årsåldern och varit enhetschef i 7 år inom offentligt verksamhet. Hon är utbildad 

socionom och blev tillfrågad att jobba som projektledare, en tjänst som efter en 

omorganisation blev omvandlad till enhetschef. Hon har ansvar för 2 enheter. 

  

Anders är i 40-årsåldern och har arbetat som biträdande enhetschef i 3 år i ett offentligt ägd 

bolag. Han påbörjade studier på ett personalvetarprogram samt tidigare studier i pedagogik. 

När den tidigare chefen plötsligt slutade blev han tillfrågad att gå in som tillförordnad chef, 

vilket han fortfarande arbetar som. Han har ansvar för 1 enhet. 

  

Vilma är i 20-årsåldern och är sedan 12 månader anställd som enhetschef på en internationell 

cafékedja. Hon hade då gymnasieutbildning och en halv kandidatexamen i psykologi och 

ledarskap. Hon blev befordrad till enhetschef då hon hade störst erfarenhet och kunskap på sin 

enhet. Hon har ansvar för 3 enheter då de andra två saknar enhetschefer. 

 

3.3 Insamlingsmetod av empiri 

I arbetet med empiriinsamling använde vi oss semistrukturerade intervjuer baserat på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Detta är enligt Bryman (2008, s.424) att föredra när man söker 

förståelse av exempelvis relationer, tankar och värderingar. Att vi valde just semistrukturerade 

intervjuer var för att det försåg oss med möjligheten att ställa följd- och sonderingsfrågor. 
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Detta för att respondenterna skulle ha möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar vilket 

resulterar i en mer omfattande empiri (Bryman 2008, ss.415, 424). Vi inledde samtliga 

intervjuer med enklare bakgrundsfrågor om respondenterna, såsom arbets- och 

utbildningsbakgrund och anledningen till att de sökt sig till chefsyrket, vilket vi uppfattade 

skapade en trygg stämning (Justesen & Mik-Meyer 2011, ss.46-47). Intervjuguiden (Bilaga 1) 

var sedan uppbyggd utifrån de teman vi skapat för att besvara våra frågeställningar. Själva 

frågorna som vi sedan ställde varierade från ja och nej frågor, till beskrivande och 

exemplifierande frågor. Vad vi strävade efter var att variera frågor och utifrån 

respondenternas svar uppmuntra dem till att beskriva tidigare erfarenheter samt att utveckla 

sina känslor, tankar och upplevelser. Vi har i största mån försökt undvika ledande frågor, men 

uppföljande frågor användes vid ett flertal tillfällen för att leda tillbaka respondenten till de 

ämnen de berört, men inte utvecklat i den mån vi önskat (Bryman 2008, ss.252-253). 

Sammanfattningsvis använde vi den semistrukturerade intervjun för att ge respondenterna en 

frihet att berätta om sina erfarenheter, samtidigt som det gav oss goda förutsättningar att 

fokusera på studiens syfte och fånga upp intressanta aspekter vi inte hade förväntat oss finna 

(Bryman 2008, s.415, Justesen & Mik-Meyer 2011, ss.46-47). 

3.3.1 Intervjuguide 

Utformandet av intervjuguiden gjordes genom att vi först övergripande skrev ner punkter av 

vad vi ansåg vara viktiga aspekter av integritet inom arbetsorganisationer att beröra i studien. 

Sedan sållade, ändrade och omformulerade vi frågor för att öka dess relevans. Efter 

återkoppling från handledare gjorde vi ändringar i två omgångar för att specificera frågorna 

ytterligare för att bättre kunna besvara vårt syfte. För att säkerställa att våra frågor besvarade 

de frågor vi hoppades att respondenterna uppfattade samt att studien skulle leda till det vi 

hoppades på genomfördes en pilotintervju (Bryman 2008, ss.258-259). Efter pilotintervjun 

gjordes smärre justeringar för att precisera och förenkla frågorna samt en omplacering av 

vissa frågor gjordes för att skapa ett flöde i intervjun som naturligt samspelade med 

respondenternas berättelser. Samtliga respondenter tog del av samma intervjuguide, vilket 

bestod av 5 bakgrundsfrågor, 24 frågor indelat i 5 huvudteman samt en avslutande fråga där 

respondenterna bjöds in till att summera och reflektera det intervjun berört. För 

intervjuguiden, se bilaga 1. 

3.3.2 Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer bokades direkt med respondenten, där tid och plats bestämdes vilka i 

samtliga fall blev på respondenternas arbetsplats under arbetstid. Lokalen som intervjun 

genomfördes i var ett tyst, väl belyst och ostört rum och var antingen en bokad möteslokal 

eller eget kontor. Detta skapade en avslappnad atmosfär, där respondenterna upplevdes vara 

villiga att detaljerat och uppriktigt besvara de frågor vi ställde (Bryman 2008, s.422). Vi 

använde oss av två stycken inspelningsinstrument (telefon och läsplatta) vid samtliga 

intervjuer för att undvika förlust av inspelning vid tekniska problem samt för att kunna 

analysera materialet på skilda håll. Under intervjun hade en av oss huvudansvaret för att ställa 

frågor och följdfrågor, och den andre att notera nyckelord och intressanta uttalanden samt 

ställa följdfrågor (Bryman 2008, s.428). Till intervjuerna avsattes cirka en timme per 

respondent, och kortaste intervjun blev trettiofyra minuter och den längsta sjuttiosju minuter. 

 

3.4 Bearbetning och analys av material 

Efter intervjuerna utförts och spelats in transkriberade vi dessa för att kunna analysera dem 

(Bryman 2008, ss.428-429). Under transkriberingen noterade vi även intressanta uttalanden 

och påbörjade därmed analysen redan i detta skede. Därefter gick vi flertalet gånger igenom 
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materialet för att finna mönster, motstridigheter, kopplingar till teorier samt övrig relevant 

empiri för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde att använda oss av 

en narrativ, tematisk analys då vi var intresserade av den fenomenologiska aspekt av vad 

respondenterna upplevt och delgav oss (Bryman 2008, s.523-28). Vi hade på förhand bestämt 

nyckelord och koder vi ansåg var viktiga för att generera empiri av god kvalitet. Vi upptäckte 

dock under kodningsprocessen att vissa av de förbestämda koderna inte hade den betydelse 

för vår studie som vi hade trott. Det tillkom även andra oväntade nyckelord och koder som vi 

valde att inkludera. Exempel på nyckelord vi slutligen använde oss av är förtroende, integritet, 

relationer, stöd, arbetsmiljö och styrdokument. Det användes betydligt fler, och även 

synonymer av dessa. Vi använde oss av dessa nyckelord och koder för att skapa kontinuerligt 

utvecklande tematiska indelningar av vår empiri där såväl eniga åsikter som motsatser blev 

involverade (Bryman 2008, s.516). De tre huvudteman vi slutligen framställde är de som 

redovisas i resultatet och diskussionen, vilka är enhetschefernas förutsättningar, personlig 

integritet samt stöd. Såväl transkribering och kodning gjordes på enskilt håll men vi 

sammanställde och analyserade senare kodningen gemensamt, vilket gav oss en bättre 

möjlighet att finna ytterligare intressanta aspekter. 

 

3.5 Etiska förhållningssätt 

Vi har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i vår studie (Bryman 2008, 

ss.131-132). Detta genom att redan innan intervjuerna informera respondenterna om studiens 

syfte och intervjuns moment, att deltagandet är frivilligt och att det kan välja att avsluta 

intervjun om de så önskar. Respondenternas identitet är skyddad då deras namn, arbetsplats 

och övrig information som kan leda till dem är anonymiserad. Slutligen informerade vi dem 

att materialet som samlats in och bearbetats kommer att förstöras efter att studien är klar och 

på vilket sätt studien kommer att hanteras under examinations- och opponeringsprocessen. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning har forskaren inte samma möjligheter att replikera studien enligt 

Bryman (2008, ss.354-356). Då vi genomfört en kvalitativ studie är validitet och reliabilitet 

inte av yttersta vikt, då det i första hand inom kvantitativ forskning dessa frågor avgör 

kvaliteten av undersökningen (Bryman 2008, s.351). Däremot finns det motsvarande metoder 

och begrepp att mäta tillförlitligheten, vilka han delar upp i fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet, motsvarande den interna validiteten, är beroende av graden som 

observationerna överensstämmer med de teoretiska idéer som utvecklas. Vi har från studiens 

begynnelse diskuterat och reflekterat över studiens inriktning, empiri och syfte vilket bidragit 

till att stärka trovärdigheten. Vid oklarheter vad en respondent sagt eller menat har vi använt 

oss av både transkribering och inspelning för att säkerställa att vi tolkat utsagan korrekt. 

Vidare lyfter Bryman respondent- eller deltagarvalidering som ett bra tillvägagångssätt för att 

styrka sin trovärdighet (2008, ss.353-355). Denna slags validering är en process där 

deltagarna får ta del av hela, eller delar, av studien. Respondenten kan på så sätt styrka att 

forskarens uppfattning överensstämmer med deras upplevelser. Då denna studie genomfördes 

med en fast tidsram gjorde vi bedömningen att vi inte hade möjlighet att genomföra en 

respondentvalidering. Därmed blir studiens trovärdighet inte särdeles stark.  
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Överförbarhet, jämförbar med extern validitet, avser möjligheten att överföra resultatet man 

funnit till en annan miljö eller plats (Bryman 2008, ss.354-355). Inom kvalitativ forskning är 

det mer fokus på djupet än bredden av studien, då man söker förståelse av en specifik aspekt 

eller social upplevelse. Då vi endast intervjuat åtta respondenter är antalet gentemot 

befolkningen liten, men då studien är utförd inom olika sektorer, geografiska platser och 

förvaltningar blir överförbarheten stärkt (Becker 2008, s.81). Samtliga respondenter är dock 

anställda som enhetschefer eller biträdande enhetschefer, vilket minskar möjligheten att 

överföra forskningen till andra befattningar eller organisationsstrukturer. Således ökar på 

samma sätt möjligheten till överförbarhet inom samma befattning och arbetsuppgifter. 

 

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och innebär att forskare skall anta ett granskande 

synsätt (Bryman 2008, s.355). Stor vikt läggs vid att utförligt förklara och redogöra 

tillvägagångssätt av samtliga faser i forskningsprocessen. Vi anser att vi utförligt och 

transparent redogjort samtliga steg i arbetets gång och även att tidigare forskning och teorier 

som använts tydligt beskrivits och klargjorts. Dessa kan således användas som ett trovärdigt 

stöd för den kvalitativa ansats och den empiri vi producerat. Den tidigare forskning vi använt 

oss av stämmer även överens med det resultat vi kommit fram till, vilket stärker pålitligheten. 

En fortlöpande diskussion rörande våra förutfattade meningar och subjektivitet, samt det 

faktum att vi genomförde analys och kodning gemensamt har bidragit till att ytterligare stärka 

studiens pålitlighet (Kvale & Brinkman 2009, ss.263-264). Samtliga steg i forskningen vi 

genomfört finns beskrivna i metoddelen, och problematiseras i metoddiskussionen. Därmed 

anser vi att vi har uppnått de krav som ställs rörande pålitlighet. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera liknar objektivitet, och kan kortfattat förklaras med att 

forskaren skall ha handlat i god tro. Egna värderingar och teoretisk inriktning skall på så sätt 

inte påverkat utförandet eller analysen av forskningen (Bryman 2011, s.355). I denna studie 

har vi utgått från en induktiv ansats, och det teoretiska ramverk vi utgått från i diskussionen 

har sålunda tillämpats efter utförandet av insamling av empiri. Vidare anser vi inte att våra 

personliga värderingar eller förförståelser påverkat studien. Efter genomförda intervjuer samt 

kontinuerligt under analys och diskussion ifrågasatte vi vår objektivitet och förförståelse 

genom samtal och diskussion.  

 

3.7 Förförståelse 

Intresset för denna studie vilar primärt på egna erfarenheter från arbetslivet vi subjektivt 

upplevt. Vi har såväl haft positiva som negativa upplevelser av chefers arbete och 

förutsättningar. Därför var det av vikt för oss att ha ett explorativt tillvägagångssätt för att 

utmana oss själva och vår världsbild, vilket Becker (2008, ss.21-22) lyfter som ett nyttigt 

synsätt. Då vi baserat och anpassat våra intervjuer utefter respondenternas upplevelser och 

värderingar och inte våra egna, anser vi att vår subjektivitet inte påverkat studien i något 

större avseende (Bryman 2008, s.30, ss.43-45). Bakom oss har vi lång erfarenhet av arbete 

inom privat sektor, vilket oundvikligen präglat vår förförståelse av enhetschefernas arbete. 

Offentlig sektor var för oss kännetecknat av höga sjukskrivningstal, omfattande stress och 

otillräckliga resurser. Därav trodde vi att flertalet av enhetscheferna skulle har sämre 

förutsättningar eller möjligheter att bedriva utvecklande arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats. 

Gällande enhetschefernas utbildning hade vi förväntat oss att en del av respondenterna skulle 

sakna formell utbildning. Detta då vi upplevt det som vanligt med befordran på grund av 

arbetsprestationer som medarbetare, och inte för deras formella kompetens. Därmed drog vi 

även paralleller att de medarbetare som vidareutbildat sig och på så sätt gjort ett målstyrt och 

aktivt val av arbete skulle vara lyckligare gällande sin arbetssituation. Vi antog även att 
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respondenterna skulle ha en negativ inställning till administration och tillämpningen av 

styrdokument i verksamheten då inte användandet av dessa skulle vara praktiskt 

genomförbara. 

  

Angående den psykiska ohälsan trodde vi att den skulle vara en stor bidragande faktor till 

medarbetarens arbetsprestation. Denna ohälsa skulle sedan nekas av medarbetaren vid 

konfrontation vilket skulle leda till en maktlöshet och en frustration för enhetschefen. Vi är 

väl medvetna om den roll media spelar för vår förförståelse angående arbetssituation och 

arbetsmiljön inom den offentliga sektorn, då det ständigt slås larm om personalbrist och 

inhumana arbetsförhållanden. 
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4 Kapitel 4 - Resultat 
I detta kapitel presenteras den empiri vi registrerat utifrån kodningen av de utförda 

intervjuerna. Intervjupersonerna har presenterats i tidigare kapitel och har fiktiva namn för att 

säkerställa anonymitet. Kapitlet är uppdelat i fyra huvudteman som berör centrala delar och 

begrepp. 

4.1 Enhetschefernas förutsättningar 

Arbetet som enhetschef är varierande och ser olika ut beroende på arbetsgivare, förvaltning, 

antalet enheter och personalstyrka. En sak alla enhetschefer har gemensamt är dock att de alla 

har ett övergripande personal-, verksamhets, och ekonomiansvar. Enligt 

arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft 31 mars 2016 (AFS 2015:4) ingår det även ett 

kontinuerligt arbetsmiljöansvar, vilket skall bidra till att förbättra arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatserna. I arbetet ingår även oftast administrativa arbetsuppgifter såsom 

personalhantering, personalplanering och rekrytering. Respondenten Carola berättade att hon 

vid början av sin anställning fick information om att hon skulle spendera runt femtio procent 

av sin arbetstid på verksamhetsutveckling, tjugofem procent på personalfrågor och resterande 

tid på övriga områden som behöver åtgärdas. Men det är enligt Carola långt ifrån verkligheten 

och mer en utopi än något som kan förverkligas. Frida och Vilma styrker detta genom att 

utveckla att belastningen under vissa perioder av året påverkar arbetet ytterligare. 

Rekrytering, löne- eller utvecklingssamtal, influensatider eller högsäsong ökar mängden 

arbete som skall utföras. Samtidigt kvarstår arbetstid, budget och ordinarie arbetsuppgifter. 

Detta skapar således perioder av stress och prioriteringar som påverkar dem negativt, berättar 

Frida och Vilma. Fredrika förklarade detta fenomen med att hennes upplevelse av 

enhetschefens roll och faktiska arbetsuppgifter innebär orimligt ställda krav, samt en oklarhet 

i vad som faktiskt ingår i arbetsbeskrivningen. Utöver de oklara riktlinjerna för vad som ingår 

i chefsrollen tillkommer det ofta arbetsuppgifter utan att det undersöks ifall det finns faktiska 

möjligheter att genomföra dem, fortsätter hon. 

  

Gemensamt för respondenterna, oavsett arbetsuppgifter, är att samtliga har möjlighet att styra 

över sitt schema och sin arbetstid. Den mest förekommande förklaringen för detta är “Frihet 

under ansvar”, och upplevs som något väldigt positivt. Enhetscheferna har då möjlighet att 

planera, utföra och prioritera arbetet på eget bevåg. Denna frihet innebär i teorin att de har 

möjlighet att disponera sina fyrtio timmar per vecka helt efter egen vilja och behov, men 

friheten bidrar även till att försvåra avgränsningen mellan arbete och fritid. En av de aspekter 

som påverkar denna frihet var i de flestas fall möten, som enhetscheferna inte alltid kunde 

bestämma hur långa de skulle vara, eller när eller vart de skulle hållas. Såväl Linda, Carola 

och Maja beklagade sig över mängden möten och dess negativa inverkan på det operativa 

arbetet, då de tar mycket tid som annars hade kunnat spenderas ute i verksamheten eller med 

administrativa sysslor. Samtidigt anses möten vara en central del i arbetet, som 

informationsspridning men även för att kunna ta hjälp av sina kollegor i svåra frågor. 

Ytterligare en aspekt som ansågs vara starkt styrande i frågan om arbetstiden var familje- och 

privatliv. Dessa skapar enligt Anders och Frida ramar för arbetet, vilket kan ses som positiva 

om man har svårigheter med att arbeta för mycket. Detta är något som även Maja lyfte och 

menade att teknologiska hjälpmedel underlättar arbetet hemifrån när hon till exempel måste 

anpassa sin arbetstid till småbarn. Dock så poängterade hon att det är vanligt att kollegor inte 

klarar av att lämna jobbet utan alltid har på sig telefonen utanför arbetstid, något Linda 

förklarar som att utföra aktiv självkontroll genom att lägga ifrån sig telefonen. Samtidigt såg 

hon en stor fördel att kunna jobba ostört på kvällar och helger från sitt eget hem. 
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Gällande arbetsmiljöarbetet råder en klar vetskap om det egna arbetsmiljöansvaret som 

åligger enhetscheferna. Carola lyfte att det först och främst måste råda konsensus om vad god 

arbetsmiljö är för att hon framgångsrikt skall kunna genomföra förbättringsarbete. Flertalet 

andra av respondenterna instämmer i detta och betonar vikten av att medarbetare ser sin egen 

roll i arbetsmiljöarbetet, och att man inte skall vara rädd för att påminna dem om detta. Frida 

lyfter vikten av att få medarbetarna att ifrågasätta sig själva och sitt beteende samt vad det får 

för inverkan på arbetsmiljön. Den största risken med att arbetsmiljöarbetet skall fallera eller 

stagnera är när medarbetarna inte inser hur de skulle gynnas av arbetsmiljöarbetet, och det 

räcker med att en person i arbetsgruppen motsätter sig besluten. Detta är något som både Maja 

och Fredrika har erfarenhet av, då en eller flera individer har motsatt sig, misstolkat eller 

motarbetat förändringsarbetet på enheterna. 

  

För att göra medarbetarna informerade och för att “få med dem på tåget” som Maja 

formulerade sig lyfts delaktighet som central punkt. Och det bästa sättet att göra sina 

medarbetare informerade och delaktiga i arbetet anser de att arbetsplatsträffar (framledes 

förkortat APT) är. Carola lyfter APT som den grundläggande byggstenen i arbetsmiljöarbetet, 

där enhetschefen ges möjlighet att samla medarbetarna för att diskutera de punkter som denne 

anser är nödvändiga. Där finns även möjligheter för att skapa en god sammanhållning i 

gruppen, samt öka förståelsen för de handlingsplaner som skall genomföras. Det är även ett 

forum där tidigare eller pågående konflikter kan behandlas, redas ut och avstyras. Både 

Anders och Frida lyfter vikten av att göra medarbetarna införstådda i verksamheten på ett 

djupare plan, såsom budget och övergripande verksamhetsfrågor. På detta sätt skapas den 

förståelse och delaktighet som de anser är vital för att kunna delegera arbetsuppgifter och 

ansvar som resulterar i en grupp av självständiga, autonoma individer. Fredrika gav en tydlig 

beskrivning av hur brist på delaktighet kan gestalta sig: 

  

“Medarbetare har höga förväntningar, kanske till och med lite för höga. De tror att 

jag kan fixa allt, och att de själva inte behöver vara delaktiga i processen. Om de mår 

dåligt vill de att jag ska fixa det, vilket faktiskt är orimligt. Till exempel om en 

medarbetare har svårt för en annan medarbetare vill den att jag ska ha samtalet utan 

att denne själv behöver vara med, trots att det är hen som har problem med den andra 

medarbetaren.” 

  

Utöver APT och delegering har respondenterna lite olika tillvägagångssätt för att göra sina 

medarbetare delaktiga, till exempel med workshops, löne- och medarbetarsamtal, 

teambuilding, kick-offs och lära-känna-lekar. Det är det endast en respondent som varken 

arbetat aktivt med arbetsmiljöarbete eller med APT, och det är Vilma som arbetar inom privat 

sektor. Hennes upplevelse av chefskapet var huvudsakligen arbetsledning och 

personalplanering, då det var hög personalomsättning på arbetsplatsen. Detta förklarade hon 

med den ekonomiska bonus hennes chef personligen hade möjlighet att erhålla ifall kostnader 

hölls nere till ett minimum. 

  

Trots bristen på arbetsmiljöarbete var det inte endast Vilma som upplevde stress och ohälsa 

som något vanligt på arbetsplatsen, utan näst intill samtliga respondenter hade erfarenhet av 

medarbetare med hälsoproblem. Fredrika beskriver däremot en förvåning, då hon inte 

förväntat sig att majoriteten av medarbetarnas problem skulle härstamma från privatlivet, 

vilket är hennes erfarenhet som enhetschef. De enskilda enhetscheferna hade olika sorters 

personalärenden, och bland de faktorer som lyfts som centrala finner vi bland annat 

arbetstider, en oförmåga och ovilja att kommunicera och samarbeta, personkemi och 

huvudsakligen personliga problem. Med personliga problem avses missbruk och beroenden, 
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relationer, dödsfall, sjukdom i familj, funktionshinder, sjukdom, ekonomiska problem och 

sömnbrist. 

  

I arbetet med psykosocial arbetsmiljö finns det olika upplevelser av möjligheter och 

svårigheter för enhetscheferna, att påverka och förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare. En 

enighet råder dock att det är de ekonomiska aspekterna som skapar ramar för vilket 

arbetsmiljöarbete som är möjligt att genomföra. Det ekonomiska spelrummet ses 

nödvändigtvis inte som ett problem eller svårighet, utan mer som ett styrande ramverk. 

Däremot ses oviljan på individnivå till samarbete och den negativa inställningen till 

förändring som en svårighet. Anders lyfter en problematik med att endast vara biträdande 

enhetschef när det kommer till verksamhetsutveckling, då han inte får genomföra några 

organisatoriska förändringar eller åtgärder utan chefens godkännande. Det hämmar 

utvecklingsarbetet i verksamheten, och om han väl får igenom ett förslag som blir lyckat har 

hans chef vid flertalet tillfällen presenterat dem som sina egna, vilket han upplever som ett 

svek och hämmande av hans karriärutveckling. 

  

Flertalet av respondenterna uttryckte en genomgående brist av tid i sitt arbete, inte minst när 

det handlar om att arbeta förebyggande. Konsensus råder om att samtliga hade velat arbeta 

preventivt, men att det dessvärre inte alltid är fallet. Både Frida och Vilma lyfte att det i 

lugnare perioder finns bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande och i vissa mer 

stressiga perioder, som redovisades inledningsvis i resultatet, påtvingas prioriteringar. Linda 

lyfter fördelen med att ha färre medarbetare som en central del i hennes förbättrade 

möjligheter att arbeta förebyggande: 

  

“På min nuvarande arbetsplats har jag arton tillsvidareanställda och runt tjugofem 

timanställda, vilket är en klar förbättring från min tidigare där jag hade upp mot 

sjuttio stycken totalt. Detta i kombination med att jag har arbetsledare på mina 

enheter och ett bra administrativt stöd hinner jag verkligen vara chef och ledare, 

arbeta med verksamhetsutveckling och inte bara släcka bränder”. 

  

Flera av respondenterna upplevde att det blev mycket att “släcka bränder”. Gunns främsta 

strategi för att motverka det var en genomtänkt planering och uppföljning, och Carola 

förklarade riskerna med att det lätt eskalerar. Börjar det bli för mycket oplanerade situationer 

måste hon prioritera, och hamnar då efter med något annat som hon måste ta ikapp vid ett 

senare tillfälle. En faktor som ytterligare kan påverka enhetschefernas arbete och upplägg av 

arbetstid är omorganisationer. En omorganisation kan förändra enhetschefernas 

förutsättningar att arbeta förebyggande, men även skapa en osäkerhet i deras egna eller andras 

arbetsroller. I synnerhet inom offentlig verksamhet där den politiska inriktningen i stor 

utsträckning kan påverka organisationen. När omorganisation kom på tal sa Carola: 

  

“Det är komplext! Samhället förändras, politiken byter inriktning, och tjoff så ska man 

genomföra en omorganisation på kort notis. Det tar ungefär ett år innan man satt sig 

in i en organisationsförändring, och då är det viktigt att det inte går för fort. Man får 

inte stressa, utan låt det vara, ge det tid att implementeras, accepteras och falla på 

plats på riktigt innan man vill göra en ny förändring.” 

  

Det flesta av respondenterna har erfarenheter av omorganisationer och plötsliga förändringar, 

och de är huvudsakligen negativt upplevda. De funktioner som varit välfungerande förändras 

till något nytt. Ledningen väntar sig snabba resultat i verksamheter som behöver lång tid för 

att anpassa sig till den nya organisationen, ledningen, stödet, styrdokumenten och 
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arbetssätten. Detta förklaras även med att det är skillnad på att jobba i en verksamhet och att 

utveckla den, något som Anders tidigare upplevt. De styrande myndigheterna saknar ibland en 

inblick i verksamheten, och på så sätt genomför de ändringar som ser bra ut på pappret men 

som inte fungerar i verkligheten. Det finns en allmän önskan från enhetscheferna att ha 

möjlighet att delta i planerandet av förändringar av verksamheterna, då de får möjlighet att 

bidra med ingående kunskap men även för att öka förståelsen för projekten. 

  

Trots den offentliga verksamhetens komplexitet och ombytliga natur betonar såväl Frida, 

Gunn och Vilma fördelen och det positiva med att vara anställd inom offentlig sektor. Det 

stora skyddsnätet där kommunen har åtaganden, skyldigheter och stödfunktioner för sina 

enhetschefer är speciellt framhävt som positivt, då det inte upplevs att enhetschefer inom det 

privata åtnjuter samma privilegium. Vilma har även arbetat inom offentlig verksamhet och 

kan lätt jämföra dem: 

  

“Branschen har ingen framtid, och absolut inte arbetsmiljötänk. På min arbetsplats är 

alla utbytbara och blir utnyttjade, min andra arbetsplats ägs av en stad där det finns 

massvis av riktlinjer och styrdokument. Det måste det göra, för om arbetsplatsen gör fel 

är det som att hela staden gör fel, och det är ju viktigt att inte hela staden får dåligt 

rykte för ett misstag.” 

 

4.2 Enhetschefernas förhållande till personlig integritet 

Vi bad respondenterna beskriva begreppet personlig integritet för att lättare kunna ta del av 

deras upplevelser och erfarenheter. Samtliga håller sig till att det i grund och botten handlar 

om det privata och vad man själv väljer att förmedla till sin omvärld, kollegor eller specifika 

personer. Gällande den personliga integriteten är det alltså upp till den enskilde individen att 

avgöra vad som förmedlas och vad som skall hållas hemligt angående privatlivet. 

  

Enhetscheferna har därför ett ställningstagande att göra angående vilken slags chefsroll de 

själva vill antaga. Här måste de göra en bedömning för hur de skall hantera sin egen 

personliga och professionella integritet gentemot sina medarbetare. För de flesta grundar det 

sig i en avvägning mellan personligt, privat och vad som de anser vara skäligt att deras 

medarbetare vet om dem utanför det yrkesmässiga planet. Flertalet berättar om fördelar med 

att visa sig medmänsklig eller personlig, något som Linda beskriver som en 

förtroendebyggande strategi: 

  

“Vi hade en gruppövning för att lära känna varandra lite bättre här om dagen, och då 

skulle alla ta med sig något personligt hemifrån och sen skulle man i grupp gissa 

vilken sak som tillhörde vem. Jag hade tagit med mig ett armband som jag fått av min 

samiska mormor, och det betyder väldigt mycket för mig. Då visar jag ändå den mjuka 

sidan av mig själv, något privat och betydelsefullt. På så sätt försöker jag även säga 

till min personal att vi kan säga privata saker i sitt sammanhang, men att det måste ha 

ett syfte och en mening.” 

  

Enhetscheferna upplever således att de ofta får antaga olika roller och anpassa sin roll efter 

situation, men att det oftast krävs att de går in i en professionell roll där de personliga sidorna 

tonas ned. Vilma ser det som att hon kapar delar av sitt privata jag, men visar gärna en mer 

vänskaplig sida vid sociala aktiviteter för att medarbetarna inte skall känna sig obekväma. 

Carola vill gärna vara en del av arbetslaget och deltar gärna vid sociala aktiviteter utanför 

arbetstid, men håller kvar den professionella distansen i sin chefsroll. Frida håller däremot en 
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striktare relation till sina medarbetare, och vill inte vara med på sociala aktiviteter utanför 

arbetstid eller ha någon personlig kontakt utanför jobbet. Carola och Maja berättar även om 

komplexiteten av att ha blivit befordrade och att inta en chefsposition över en före detta 

kollega. Tidigare sociala regler mellan numera enhetschef och medarbetare behöver alltså 

brytas ned för att kunna byggas upp igen på ett korrekt sätt, då maktpositionen har förändrats. 

Det tar lång tid att genomgå en sådan förändring av relationen, då det är gränserna för den 

personliga integriteten som förändrats mellan de två individerna. 

  

Trots att enhetscheferna är så måna om sin egen personliga integritet, råder det olika åsikter 

om hur de bör arbeta med medarbetarnas personliga integritet. Flertalet anser nämligen att 

medarbetarna skall öppna upp sig och vara ärliga med sitt privatliv, grundat i att de kan vara 

behjälpliga ifall de har vetskap om vad det är som orsakar problemet. För att medarbetaren 

skall öppna upp sig krävs dock ett förtroende från dennes sida. Enligt Frida är de svåraste av 

medarbetarnas problem de med privat karaktär, såsom relationer eller familjeangelägenheter. 

Detta då krävs det ett förtroende från medarbetarens sida att vilja förmedla privat information 

till sin chef. 

  

Däremot upplever få av enhetscheferna en problematik med medarbetarnas integritet i 

avseendet att de inte vill prata om sitt privatliv, utan snarare tvärt om. Frida uttrycker följande 

upplevelse av medarbetares personliga integritet: 

  

“Problem med integritet? Nej, det är väl att de inte har så mycket då kanske, haha! 

Folk tycker om att prata om sig själva skulle jag säga, och det kan väl vara ett 

problem i sig. De tycker om det, generellt sett”. 

  

Frida, Linda, Maja och Fredrika upplever att medarbetarna har problem att skilja privat och 

personligt, vilket betyder att de således berättar mycket och ofta om sitt privatliv som kan 

resultera i en dålig eller tryckt stämning i arbetsgruppen. I sådana tillfällen så har de fått gå in 

och skapa förhållningsregler och så ett frö av tanke, så att medarbetarna själv tänker sig för 

hur det pratar på arbetsplatsen. Dock så kan denna brist på personlig integritet vara positiv 

enligt respondenterna, då den kan resultera i en ärlighet och en öppenhet mellan medarbetare 

och enhetschef. Carola berättade om tillfällen som rörde stöld och missbruk på arbetsplatsen, 

och trots allvaret i situationen var medarbetarna ärliga och hon upplevde det som att de kände 

en lättnad att få berätta det. Fredrika gav uttryck för något som kan förklara medarbetarnas 

öppenhet: 

  

“I chefskapet ingår det ändå viss makt, och det är något som många medarbetare ser 

upp till. Det är den maktställningen som gör att de lyssnar till det du säger av någon 

anledning. Jag tror att det är anledningen till att folk vill prata om sitt privatliv, att de 

ser upp till mig som en central del i arbetet.” 

  

Det händer dock att medarbetare inte känner att de kan öppna upp sig, vilket flera av 

enhetscheferna har erfarit på olika sätt. Vilma hade problem med att folk mådde dåligt och 

förnekade sin problematiska situation, då det tidigare funnits medarbetare som fått sina 

anställningar avslutade på grund av de haft problem som påverkat arbetstider och prestation. 

Resultatet blev att de av rädsla att förlora sitt arbete byggde upp en fasad som var svår att 

rasera enligt Vilma, och började istället bortförklara eller förneka sitt hälsotillstånd. Fredrika 

anser även att motsätta sig feedback är ett sorts nekande av hjälp, vilket inte är ovanligt hos 

medarbetare. Anledningen till att medarbetare är ovilliga att mottaga återkoppling är att det 
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krockar med deras egen självbild säger hon, då medarbetaren själv kanske anser att hen är 

duktig inom det området som återkopplingen berör. 

  

Att medarbetare inte vill prata om sin hälsa förekommer, men de flesta av respondenterna 

uttrycker att det är ovanligt. För de flesta finns det en avgörande faktor när de reagerar och 

gör ett ingripande, och det är när det påverkar arbetet. Det kan vara humörsvängningar, 

frånvaro eller att arbetsuppgifterna inte blir utförda som de brukar, och Frida beskriver det 

som näst intill omöjligt att psykisk ohälsa inte skulle påverka jobbet, speciellt när de jobbar 

med brukare i ett arbetslag. 

  

Samtliga enhetschefer har samtal som första steg för att skapa kontakt och uppmärksamma 

oron eller misstanken om att medarbetaren inte mår bra. Ett samtal med sina medarbetare är 

inget som respondenterna säger sig ha problem med och de lägger även vikt på att det skall 

genomföras enskilt och i lugn och ro. Vissa, som Anders, har ett mer direkt tillvägagångssätt 

och lägger då fram de signaler han uppfattat och låter medarbetaren kommentera eller förklara 

sin upplevelse och andra har en mer utforskande, försiktig approach. I de flesta fall är 

medarbetare inte rädda för att berätta vad som är fel, och både Frida och Linda upplever att 

det vid sådana samtal framkommer bakomliggande problem. Dessa kan vara såväl relevanta 

som ej relevanta för arbetet och det aktuella problemet, vilket kan resultera i att samtalet blir 

långt, krävande och uttömmande. Frida lyfter att det därför är viktigt att alltid avsätta nog med 

tid för samtalet, men även att ha energi och ork att vara närvarande under hela samtalet. Det är 

således helt upp till medarbetaren att avgöra hur mycket, och vad de berättar. 

 

Begreppen tillit och förtroende lyfts av respondenterna som viktiga komponenter för ett lyckat 

personal- och arbetsmiljöarbete. En verksamhet behöver sålunda ha ett samarbetsklimat vars 

relation mellan enhetschef och medarbetare präglas av en ömsesidig tillit och förtroende. 

Enhetscheferna lägger därför stor energi och mycket tid på att kontinuerligt skapa och 

bibehålla dessa relationer. Frida tar upp att en regelbunden kontakt med medarbetarna som 

inte endast berör arbetet skapar en önskvärd relation, vilket är en fråga om strategier och 

förhållningssätt för att få till en bra psykosocial miljö. En god relation underlättar arbetet då 

hon kan lättare kan ta samtal med sin personal och även delegera arbetsuppgifter vilket bidrar 

till att hon kan få tid över till annat. Carola tar upp att tilliten till sina medarbetare av stor vikt 

när hon har flera enheter, detta för att kunna släppa kontrollen och ge ett förtroende till 

medarbetarna, något som även Frida använder sig då hon delegerar som ett sätt att skapa 

förtroende. Vidare anser hon även att alla skall ha samma möjlighet till samtal och stöd, men 

tror att relationens art påverkar möjligheterna till detta i avseendet att en medarbetare som inte 

känner förtroende inte heller söker kontakt. Anders ser inga svårigheter i att skapa 

förtroendefulla relationer, han uppger öppenhet, tydlighet, inkludering och delaktighet som de 

redskap han använder sig av och att detta fungerar väl. 

  

Frida anser att tilliten är viktig och att hon skapar denna genom att återkoppla och 

uppmärksamma medarbetarna, vilket även fungerar som ett verktyg för att kunna jobba 

förebyggande. Hon menar att medarbetare har lättare att öppna sig för någon de känner tillit 

för och en trygghet med att saker inte sprids vidare. Att inte sprida känslig information vidare 

är något som många av respondenterna lägger stor vikt vid, men Vilma ser det lite som att gå 

in i en kompisroll: 

  

“Vid ett samtal som berör det personliga försöker jag övergå från chef till kompis ett 

sätt för att visa att jag också är en människa. Det är ju också viktigt att jag säger det 

’är det någonting så hamnar det bara hos mig och inte hos någon annan’. Samtidigt 
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försöka ta det på en kompisnivå och inte tänka så mycket på businessen utan att tänka 

på att personalen mår bra.” 

  

Förtroende värderas högt av Fredrika och hon efterlyser ett strukturerat arbetssätt för att skapa 

förtroende och god kommunikation med sina medarbetare. Hon säger även att det krävs ett 

genuint intresse från hennes sida för att bibehålla förtroendet då hon har märkt att 

medarbetarna uppskattar när hon lyssnar, vilket i slutändan leder till att hon lättare kan 

genomföra förändringar. 

  

Enhetschefens eget beteende spelar också en stor roll, och Linda tycker att hon måste bjuda på 

sig själv för att kunna få med sig med medarbetarna, men även våga erkänna när hon gjort fel 

eller ändrat sig. Hon lyfter också att man måste visa sig mänsklig och sårbar för att kunna 

vinna tillit och förtroende. Detta för att det är ett kriterium för att kunna ha meningsfulla 

personliga samtal, vilket även tar tid att bygga upp. Det kan ses som en reflektion över 

chefsrollen som en enhetschef behöver fundera över, det vill säga vilken sorts relation hen vill 

ha med sina medarbetare. De uttrycker en ambivalens med hur de skall hantera 

omständigheten att de behöver ha en professionell relation till sina medarbetare. Det kan vara 

svårt att balansera det med det faktum att de vill ha en social relation och vara med på sociala 

aktiviteter med sina medarbetare. Respondenterna tar upp exempel på hur de ser på sin 

upplevelse som chef vid sociala aktiviteter vid sidan av arbetet, vilket Carola beskriver: 

  

“Jag kan till exempel gå på en after-work med dem, men jag kan inte vara samma 

person som om jag gått ut med mina egna kollegor. Jag måste veta att här är jag 

chef“ 

 

Enhetscheferna är således medvetna om att de behöver ha en viss distans till sina medarbetare, 

men de flesta vill trots allt bli sedda som en del av arbetslaget. 

 

Det finns däremot problem med att skapa dessa förtroendefulla relationer, varav den fysiska 

distansen mellan enhetschef och dess medarbetare lyfts som central. Fredrika problematiserar 

detta med hur många enheter som är rimligt för en enhetschef att ansvara för samt hur hon 

som enhetschef skall arbeta med att vara närvarande vid enheterna. Självfallet ökar 

arbetsbördan med varje enhet, men att endast arbeta med en enhet som inte fungerar upplever 

hon som värre än att ha för mycket att göra. Att ha ansvar för tre enheter är krävande, men 

hon har hellre en sämre fungerande enhet kombinerat med en bättre fungerande än endast en 

sämre fungerande. Detta förklarar hon med att hon på så sätt kan få bekräftelse att hennes 

arbetsmetoder fungerar. Vidare anser Fredrika att hon inte nödvändigtvis behöver besöka 

enheter om det finns en gemensam överenskommelse gentemot medarbetarna hur deras behov 

av enhetschefens närvaro ser ut. Hon ifrågasätter även vad det innebär med att vara en 

närvarande chef som så ofta efterfrågas: 

  

“Man säger att man vill ha en närvarande chef, men vad betyder det egentligen? Ska 

jag vara där, fysiskt på plats, för att sitta och titta på när de gör saker eller vad fan 

betyder det? Det är en väldigt jobbig och komplex fråga.” 

  

Även Fridas erfarenhet tyder på att det är viktigt med fysisk närvaro till sina medarbetare, 

däremot tar hon upp att det finns teknologiska hjälpmedel att ta till för att stimulera det behov 

av närhet som enheterna behöver i form av telefon, SMS och E-mail. Linda säger att ett 

geografiskt avstånd försvårar ett relationsskapande, då ett kriterium för att enhetscheferna 

skall kunna bygga relationer är tid och närvaro tillsammans med sina medarbetare. Det 
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framkom enligt henne att det var ett ömsesidigt behov då enhetschefen kan skapa sig en 

djupare förståelse i enheten och att det ger en möjlighet för medarbetarna att lära känna 

enhetschefen. Gunns upplevelse av att inte vara på plats är att medarbetares sinnesstämning 

och interaktion sinsemellan blir svår att uppfatta och tolka, vilket skapar ett större behov för 

uppföljning i strävan om goda relationer med sina medarbetare. Däremot är hon den enda 

respondent som framför en positiv aspekt med att ansvara för flera fysiska enheter, då hon 

menar att det möjliggör omplaceringar vid exempelvis sjukdom eller konflikt. 

  

Frida tar upp att det är fördelaktigt att endast ha ansvar för en enhet vilket ger henne större 

möjligheter att arbeta preventivt, genom att hon kan vara mer närvarande och ta tag i problem 

innan de blir för stora. Hon jämför sin arbetssituation med sin tidigare arbetsplats, där det 

ständigt kändes som att hon låg ett steg efter och inte hade tid att planera eller arbeta 

förebyggande som hon nu kan. Detta stärker Carola, som berättar om en problematik att 

ansvara för flera enheter, då detta försvårar för den närvaro som är grundläggande för att 

kunna skapa önskvärda relationer. Fredrika är tydlig med att hennes möjligheter att skapa 

förtroendefulla relationer är små då hon har många medarbetare på flera enheter, men anser 

skapandet av goda relationer möjliggörs om medarbetarna själva kommer med initiativet. 

 

4.3 Enhetschefernas stöd i arbetet 

Arbetet som enhetschef är ett mångsidigt yrke och kräver därför olika sorters stöd för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Ett stöd som speciellt är förekommande inom den offentliga 

sektorn är styrdokument och handlingsplaner. Dessa är beslutade på ledningsnivå och berör 

olika personalpolitiska policys, förhållningssätt och hur enhetscheferna skall arbeta eller gå 

tillväga i specifika frågor. För samtliga inom offentlig sektor finns dessa tillgängliga på 

respektive arbetsgivares intranät. Enhetscheferna har generellt sett en mycket positiv 

inställning till både intranät och styrdokument, och anser att de är lätta att finna det som de 

letar efter. De betraktas som nödvändiga för verksamheten samtidigt som de kan ses svårlästa 

och byråkratiska för vissa av respondenterna. Vid frågan om relationen till styrdokument 

svarade Fredrika: 

 

“Det är klart att jag har läst styrdokumenten, de har gett mig bra tankar och format 

mitt arbetssätt, men det är inget man memorerar eller kommer ihåg ordagrant. Man 

läser dem vid behov och sedan så glömmer man vad det stod. Det är nog för att de 

väldigt ofta är långa och skrivna på ett byråkratiskt och svårläst språk. De är absolut 

inga levande dokument och långt ifrån verksamhetens verklighet, utan de är mer som 

mål man ska sträva efter.” 

  

Att det finns många styrdokument instämmer flera enhetschefer med, men att de är 

nödvändiga och praktiska överväger den stora mängd dokument som respondenterna måste 

förhålla sig till. Såväl Maja som Linda förklarar det som att de är tillräckligt insatta för att 

bedriva sin verksamhet, och att tanken med styrdokument inte är att de skall kunna allting om 

allt. De skall användas som stöd och fingervisningar, och om det skulle kvarstå oklarheter 

finns experter inom specifika områden att rådfråga. 

  

De största fördelarna med styrdokument är att man som enhetschef använder dem för att 

hämta stöd och stärka sina argument vid konflikter, vilket både Carola och Gunn ger exempel 

på. Gunn utvecklar även med att alla beslut de fattar inom enheterna måste överensstämma 

med styrdokumenten, och på det sättet skapa en trygghet och struktur som vilar på stadens 

beslut. Carola anser således att om hon följer styrdokumenten till punkt och pricka så fungerar 
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verksamheten. Det finns självfallet svårigheter och negativa sidor med styrdokumenten, det 

handlar om medarbetarna och deras inställning till styrdokumenten. Det kan finnas en ovilja 

till förändring, en oförmåga att ta till sig informationen eller rent av oförståelse av det 

styrdokumentet berör. Linda anser dock att hon har ett visst tolkningsföreträde som 

enhetschef och kan på så vis anpassa styrdokument i viss mån för specifika enheter. Flertalet 

av respondenterna hade således gärna erbjudits fler möjligheter att både utforma 

styrdokumenten och att ha utbildningar för såväl enhetschefer som medarbetare i strävan att 

skapa en större förståelse för styrdokumenten. Anders lyfter även att han som biträdande 

enhetschef varken har samma krav att vara insatt i styrdokument eller faktiska möjligheter att 

påverka sitt arbete. Trots detta är han insatt i styrdokumenten då han är ansvarig för den 

dagliga driften. Vidare anser Anders att IVO, Inspektion för Vård och Omsorg som ger ut 

föreskrifter för all vårdverksamhet i Sverige inte har den insikt i verksamheten som egentligen 

behövs. Detta skapar problem då han enligt lag måste följa styrdokumenten, men att det är 

opraktiskt eller kontraproduktivt för brukarnas behandling och personliga integritet. Vid 

frågan om hur väl insatta enhetscheferna var i lagar såsom Arbetsmiljölagen eller 

Europakonventionen var den generella uppfattningen om att det inte var nödvändigt att ha 

specialiserad kunskap i diverse lagar. Detta då de reglerades i styrdokument, administrativa 

system och stödfunktioner. 

  

Generellt sett anser enhetscheferna att styrdokument är bra men lämnar litet rum för 

diskussion, och det är där kollegor kommer in som ett stöd. Samtliga respondenter upplever 

ett stort stöd från sina kollegor, förutom Vilma och Anders som inte har några chefskollegor 

och istället tar stöd av privata kontakter. Både Carola och Frida lägger stor vikt vid det stöd de 

får av personliga kontakter de knutit vid tidigare arbetsplatser, utbildningar eller enhetschefer 

från andra verksamheter. Dessa är då enskilda individer med nyttiga kunskaper och 

erfarenheter. En viktig förutsättning enligt respondenterna är att det uppstår en personkemi 

som gör det lätt att diskutera och reflektera över problem. Linda och Gunn lyfter ytterligare en 

aspekt av det kollegiala stödet, nämligen de fördelar som finns av att ventilera frågor med 

kollegor som har samma eller liknande arbetssituation. Om organisationens möjligheter och 

svårigheter är liknande för enhetscheferna är sannolikheten att en kollega varit med om 

samma situation större. På så sätt förstärks det stödet man kan få av denne. Vilma som inte 

har några chefskollegor upplever ett stort stöd av sina medarbetare som ställer upp vid 

personalbrist och tar över arbetsuppgifter när det blir för mycket. Hon förklarade detta med att 

de arbetar väldigt tätt, vilket skapade en starkare gruppkänsla där alla “sitter i samma båt”. 

  

Rent administrativt stöd erbjuds också vissa av enhetscheferna. Det till exempel vara 

verksamhetsutvecklare eller samordnare, vars uppgifter är att stötta eller avlasta 

enhetscheferna i deras arbete. Enligt Fredrika var lyckan kortvarig när de fick samordnare till 

sin verksamhet: 

  

“Vi fick samordnare som skulle hjälpa oss enhetschefer med administration, och det 

funkade jättebra under åtta månader tills funktionen skulle effektiviseras. När de 

skulle ha hand om åtta enhetschefer istället för tre försvann hjälpen, då de helt enkelt 

inte hade tid att hjälpa oss på det sättet de tidigare kunnat och vi fick tillbaka nästan 

alla arbetsuppgifter igen.” 

  

Mängden administration beskrivs allmänt som en stor arbetsbörda, då enhetscheferna tvingas 

spendera tid på det istället för exempelvis verksamhetsutveckling. Två av enhetscheferna har 

däremot arbetsledare på sina enheter, och det är Linda och Frida. Arbetsledarnas främsta 

arbetsuppgift är den vardagliga driften men även att handleda personalgruppen i metod, något 
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som Frida kallar för en fantastisk funktion. De kan då släppa driften mer direkt och istället 

fokusera på personalfrågor, utveckling, förebyggande arbete samt ledarskap. Av 

enhetscheferna tycker Frida, Linda, Gunn och Maja att stödet de får från sina chefer är bra, 

och att de finns där när de behöver hjälp. Resterande respondenter upplever inte att 

chefsstödet fungerar på den önskade nivån. Detta kan bero på konflikter, dålig personkemi, 

fysisk distans eller dåligt ledarskap. Stödet från HR ser väldigt olika ut för enhetscheferna, då 

en del har stort förtroende för HR-funktionen och en del andra inte vänder sig till HR alls, då 

de inte upplever att de får den hjälpen de behöver. För vissa enhetschefer känns rollen oklar 

angående vad HR faktiskt skall göra. Respondenterna resonerade på olika sätt där funktionen 

antingen kan jobba operativt eller strategiskt. De exemplifierade med att HR-funktionen 

kunde agera bollplank eller bidra med handfasta arbetsmetoder.  

 

HR-funktionerna saknar likvärdighet mellan olika förvaltningar och områden vilket skapar en 

problematik för enhetscheferna, speciellt vid byte av arbetsplats eller vid omorganisation. De 

enhetschefer som har positiva erfarenheter av HR-stöd anser att det finns bättre och sämre sätt 

att organisera funktionen. De föredrar när en HR-specialist samt en ekonom är kopplade till 

specifika områden och enhetschefer. Frida berättar om HR på sin tidigare arbetsplats där de 

hade den sortens system: 

  

“I den bästa av världar tycker jag att ett område har en person, en person som jag då 

kan vända mig till. Om den personen inte vet får den kolla med sina kollegor, jag vill 

inte behöva ringa runt till fem olika personer för fem olika frågor. Det underlättar mitt 

arbete, speciellt om det även är en ekonom som arbetar på samma sätt som HR. Jag 

hade det förut, men nu känns det inte som HR har någon koll alls.” 

  

Carola instämmer och lägger vikt vid enkelheten i att HR- och ekonomiavdelningen på så sätt 

blir insatta i verksamheten, då de lär sig samarbeta och kommunicera bättre vilket förenklar 

arbetet för alla berörda parter. Slutligen spelade den geografiska närheten till sina stöd stor 

roll, men de flesta enhetschefer har olika preferenser i vilken slags närhet till stöd som är mest 

gynnande. 
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5 Kapitel 5 - Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån empiri och metod, framtida forskningsförslag 

läggs fram och kapitlet avslutas med en slutsats av studien. 

5.1 Enhetschefernas förutsättningar 

Enhetschefernas arbetsuppgifter är många och varierande, och därför är det av stor vikt att 

deras förutsättningar motsvarar de ställda kraven. Dellve & Eriksson (2017) framhäver vikten 

av att ha befogenhet att ta egna beslut, men även att kraven som ställs skall vara skäliga. 

Respondenterna upplevde att de både hade möjligheter och svårigheter att utföra sitt arbete. 

Arbetstid, omorganisationer och motstånd från medarbetare är några av de faktorer som de tar 

i beaktande gällande sina förutsättningar. 

5.1.1 Enhetschefernas arbetstid 

Studien visar att en viktig aspekt för enhetschefernas förutsättningar är tiden som en bristande 

resurs. Det finns många arbetsuppgifter för en enhetschef att utföra, vilket gör det nödvändigt 

att prioritera då tiden inte alltid räcker till. Det framkommer av resultatet att de flesta 

enhetscheferna har de formella ansvar klara för sig genom en definierad 

befattningsbeskrivning, men att den skiljer sig från verkligheten. Carola exemplifierar med att 

hon fick klara direktiv för disponering av arbetstid på olika arbetsuppgifter, något hon idag 

anser vara en utopi. Fredrika var den respondent som upplevde störst oklarhet i 

arbetsuppgifterna som tillföll henne som enhetschef, där nya arbetsuppgifter även tillkom utan 

förundersökning. Det finns alltså en problematik med avgränsningarna av arbetsuppgifter och 

en brist på tid för att genomföra dessa (Härenstam och Östebo 2014). Detta kan leda till ett 

arbete präglat av stress för enhetscheferna, som även kan resultera i en känsla av 

otillräcklighet. 

  

Däremot har enhetscheferna möjlighet att styra och förlägga sin arbetstid och arbetsplats efter 

eget tycke och behov, då de exempelvis kan arbeta hemifrån utanför ordinarie arbetstid. Det 

framkommer att det ibland kan vara svårt att sätta gränser då det är lätt att ta till detta om den 

ordinarie arbetstiden inte räcker till. Det leder till att det ställer stora krav på enhetschefer att 

sätta gränser för att inte arbeta för mycket. Vi fick uppfattningen att den här gränssättningen 

mycket är upp till enhetscheferna själva. I ett hållbart arbetsliv är det nödvändigt att ha en 

balans, där hänsyn tas till en medarbetares privatliv (Dellve och Eriksson 2017). Flera av 

enhetscheferna tog upp hur svårt detta har varit och att de har exempel på kollegor som har 

svårigheter att sätta gränser. 

 

Flera av enhetscheferna nämnde sin familj som det som sätter gränsen för hur mycket de kan 

arbeta. Vår reflektion med detta är att det inte sker någon bedömning av vad som är rimlig 

arbetsmängd, utan att det är praktiska förhållanden som sätter gränser. Det är dessutom så att 

de trots sin utsaga anser sig vara tvungna att jobba hemifrån och utanför ordinarie arbetstid för 

att hinna med. Vi gör tolkningen att de inte kunde gå tidigare på grund av privata skäl utan att 

känna att de var tvungna att kompensera med att arbeta hemifrån. Under arbetstid är den 

faktor som påverkar flexibiliteten mest de möten som enhetscheferna förväntas deltaga på. 

Linda, Carola och Maja anser exempelvis att möten är en aspekt som har en negativ påverkan, 

då det tar tid från det operativa arbetet. Enhetscheferna menar att de har en formell möjlighet 

att neka till olika möten. Denna möjlighet verkar dock till synes vara skenbar. Att ha mandat 

att själv styra över sin arbetstid är enligt Dellve och Eriksson (2017) av stor vikt, då det ger 

individen möjligheter att anpassa sig efter rådande omständigheter. Det vi sammanfattningsvis 
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vill lyfta är att tiden är den resurs som enhetscheferna skulle vilja ha mer av och som skulle ha 

en stor nytta för att skapa en bättre arbetssituation för såväl sig själva som medarbetarna.  

5.1.2 Enhetschefernas arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer stora krav på organisationer att 

de skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en så bra arbetsmiljö som 

möjligt (AML 1977:1160, AFS 2015:4). Detta leder till att det är viktigt att det finns principer 

i en organisation för att skapa bra förutsättningar för att få till ett hållbart arbetsliv, och för 

enhetschefernas arbetssituation. Det handlar om att bedriva ett strukturerat arbete och att förse 

chefer med kunskap om de metoder som är nödvändiga för att få detta till stånd, vilket styrks 

ytterligare av Dellve och Eriksson (2017). Enhetscheferna har många problem att handskas 

med, näst intill samtliga respondenter hade erfarenhet av medarbetare med hälsoproblem. 

Dessa var av olika slag och var bland annat privata problem och problem i arbetsgrupperna. 

Vi gör kopplingen att detta ställer stora krav på en chef vad det gäller att hantera sin chefsroll. 

Vi antar att det i känslomässigt svåra situationer är en delikat balansgång mellan sympati och 

empati, och att det är nödvändigt att använda sig av intrycksstyrning för att kunna styra och 

leda samtal och möten för att nå tillfredsställande resultat (Goffman 2014, s.207). 

Respondenterna la även vikt vid att medarbetarna skulle vara medvetna om det egna ansvaret, 

då ett arbetsmiljöarbete kräver ett gemensamt engagemang. Det bäst lämpade tillfället för att 

skapa ett sådant engagemang är under arbetsplatsträffarna, ansåg de. Här samlas 

arbetsgruppen och enhetschefen kan då förmedla information och låta gruppen diskutera 

aktuella frågor. Detta ökar delaktigheten och skapar en god sammanhållning, vilket Dellve & 

Eriksson (2017) lyfter. Här ges enhetscheferna även möjlighet att delegera arbetsuppgifter, 

vilket i sin tur kan leda till mer självständiga medarbetare. 
  
Enhetschefer framför en arbetsmiljöfråga som vi finner nödvändigt att ta tag i. Linda menar 

att det inte går att arbeta ostört på sin arbetsplats utan att man behöver sitta hemma för att få 

en helt ostörd arbetsmiljö. Vi anser att detta är något som arbetsgivaren borde arbeta med för 

att generera en fungerande arbetsplats som möter enhetschefernas behov av en juste 

arbetsmiljö. Vi gör även kopplingen att detta skulle vara ett sätt att stötta enhetscheferna i sin 

gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv och att hjälpa dem nå en hållbar balans (Dellve 

och Eriksson 2017). Vi gör tolkningen att ett mer förebyggande arbete kunde gjorts om det 

funnits mer resurser, vilket skulle underlätta en hel del problem och därigenom underlättat 

enhetschefernas förutsättningar för en god arbetsmiljö, helt enkelt genom att tillgodose 

människors behov. Det vi finner intressant är att det inte är form av pengar som resurser 

saknas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete, utan snarare i form av mer arbetstid. 

5.1.3 Omorganisationer och motstånd 

Av enhetschefernas upplevelser framkommer det även att den offentliga sektorn präglas av en 

ständig förändring. Nya politiska beslut, organisationstrender och samhället i sin helhet 

dikterar konstant förändring för verksamheter och förvaltningar. Enhetscheferna har upplevt 

sådana förändringar, och förmedlade en negativ inställning gentemot omorganisationer i sin 

helhet. Detta då tidigare förändringar resulterat i osäkerhet av arbetsroller, arbetsuppgifter, 

stöd och ledning, vilket Ahrne och Papakostas (2014, s.59) förklarar som en naturlig, kort 

period av osäkerhet. Dessutom förväntas dessa förändringar tillämpas och implementeras 

framgångsrikt på kort tid, vilket kan skapa en stress som resulterar i en negativ inställning 

gentemot förändringsarbete. Även Mirlenda Noelliste (2013) tar upp detta, då det kan 

resultera i en konflikt mellan vad man faktiskt vill göra och vad man måste göra som chef. 

Respondenternas erfarenheter av omorganisationer var även att de ofta blev påtvingade dessa 

utan utredning av behov eller i samförstånd med de verksamheter som påverkades. 
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Respondenten Anders förklarade bristen av förståelse för omorganisationer och förändringar 

med att det är en stor skillnad på att jobba i en verksamhet och att utveckla den. De som 

bedriver utvecklingsarbetet saknar ofta den inblick i verksamheten som egentligen krävs för 

att genomdriva sådana förändringar, och därmed bemöts de med skepsis och motstånd.  
 
Problematiken med inställningen till omorganisationer kan kopplas till det arbetsmiljöarbete 

som enhetscheferna ska genomföra i sina verksamheter, där man trots riktlinjer och samtal 

möts av motstånd. För att kunna övervinna den ovilja som förhindrar arbetet måste 

medarbetarna först se sin egen roll och det egna främjandet i arbetet. Detta styrks av Ahrne 

och Papakostas (2014, ss.72-78) som förklarar oviljan genom en rädsla att förlora sin trygghet 

i den rådande arbetssituationen. För att säkra medarbetarnas vilja måste först konsensus om 

vad god arbetsmiljö är råda, och sedan måste alla parter vara överens om hur man ska uppnå 

denna goda arbetsmiljö. Enligt enhetschefernas upplevelse räcker det att en person i gruppen 

misstolkar, motsätter sig, visar ovilja eller inte förstår vikten av arbetet för att det ska stanna 

upp eller fallera. Här framkommer vikten av att ha förtroendefulla relationer med sina 

medarbetare, då förtroendet bidrar till att lättare kunna få medarbetarna att samarbeta. Denna 

ovilja att samarbeta eller se sin egen del i helheten är följaktligen en av de viktigaste 

aspekterna enhetscheferna bör förhålla sig till, då arbetet, oavsett natur, inte kommer 

accepteras eller aktualiseras på den avsedda nivån om inte medarbetarna är delaktiga. Detta 

styrks ytterligare av Dellve och Eriksson (2017). 

 

5.2 Enhetschefernas förhållande till personlig integritet 

I vår studie framkom det att såväl enhetschefernas som medarbetarnas personliga integritet på 

arbetsplatsen har stor påverkan på arbetet, vilket styrks av (Dellve & Eriksson 2017). Även 

hur respondenterna förhöll sig till den och hur de aktivt arbetade med den visade sig vara av 

stor vikt. Enhetscheferna lägger även stor vikt vid att skapa och bibehålla förtroendefulla 

relationer med sina medarbetare. 

5.2.1 Enhetschefernas personliga integritet 

I resultatet framkommer det att enhetscheferna är ytterst medvetna om hur de går tillväga för 

att skapa förtroendefulla relationer genom sin chefsroll. De lägger även mycket tid och energi 

för att uppnå dessa. Detta kopplar vi till Mirlenda Noelliste’s (2013) artikel och det 

intrapersonella perspektiv som chefer bör besitta. Genom att ha en kritisk självbild och att 

reflektera över sin egen personliga integritet kan enhetschefen skapa ett genuint chefskap. 

Detta är då grundat på en stark etik och moral, vilket bidrar till att chefen i större grad kan ses 

som ett föredöme och en förtroendeingivande chef. Vi upplever även att de lägger vikt vid att 

läsa av rummet och individen och därmed anpassa fasaden efter situationer. Enhetscheferna 

pratar bland annat om att våga bjuda på sig själv och visa sig mänsklig samtidigt som man 

befinner sig i den främre regionen. Detta lyfter Goffman (2014, ss.11-13) och poängterar 

vikten av att man anpassar sin fasad och sitt sätt efter situationen för att framstå på önskat vis. 

Här behöver dock enhetscheferna arbeta med sin egen personliga integritet, då de behöver 

göra en avvägning i hur mycket de väljer att visa av sitt privata jag. Vi gör reflektionen att 

cheferna arbetar etiskt, moraliskt och med en integritet för att få till en ärlighet i sitt chefskap. 

Detta lyfter Mirlenda Noelliste (2013) som en central del i sin artikel som en förutsättning för 

att skapa god arbetsmiljö. Enhetschefernas sätt att framstå bildar således den professionella 

integriteten. Om de framgångsrikt lyckas framställa sin moraliska och personliga integritet till 

sina medarbetare möjliggörs skapandet av förtroendefulla relationer till dessa. De olika 

förhållningssätten till den fasad de väljer att antaga visar sig i hög grad vid sociala aktiviteter 
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utanför arbetstid, där somliga väljer att försöka gå in i en mer vänskaplig, öppen fasad, och 

andra bibehåller sin fasad.  
 
Dock är det ingen självklarhet för samtliga enhetschefer att medverka på sådana sociala 

tillställningar över huvud taget. De anser inte att den inramningen eller scenen är deras att 

beträda då det inte passar deras professionella roll och fasad (Goffman 2014, ss.28-29). De 

som däremot medverkade såg ökade möjligheter till förbättrade relationer med sina 

medarbetare, via ett korrekt användande av fasad och intrycksstyrning. En social interaktion 

under arbetstid som lyfts som den huvudsakliga möjligheten att träffa sina medarbetare är 

arbetsplatsträffarna. Där kan enhetscheferna skapa förståelse, delaktighet och föra dialog med 

sina medarbetare. APT fungerar då som ett forum som enligt Härenstam och Östebo (2014) är 

en essentiell del för enhetschefernas arbete att dryfta verksamhets-, budget- och 

personalfrågor. Via inkludering och delegering önskar man således skapa en grupp av 

autonoma och insatta medarbetare som har en grundlig förståelse för verksamheten. 

5.2.2 Medarbetarnas personliga integritet 

Enhetscheferna visade en stor förståelse och respekt för medarbetarnas personliga integritet, 

och anser att det är upp till medarbetarna själva hur mycket de berättar för sin chef. Detta 

kallar Goffman (2014, ss.97-98) för anständighetsnormer. Om medarbetarna har ett problem 

som grundar sig i privatlivet kan detta skapa en problematik om de väljer att inte hänvända sig 

till sin chef för hjälp (Dellve & Eriksson 2017). Dock är chefernas upplevelse att 

medarbetarna väldigt gärna öppnar sig. Detta tolkar vi som att enhetscheferna i stor 

utsträckning redan arbetar etiskt och moraliskt och har lyckats skapa sig en professionell 

integritet som medarbetarna känner förtroende för (Mirlenda Noelliste 2013). I de fall de inte 

gör det påverkas arbetsprestationen, vilket i sin tur påkallar kollegors eller chefens 

uppmärksamhet. Vid det skedet är det i enhetschefernas intresse som arbetsgivare att ingripa 

och den personliga integriteten kan bli berörd, vilket går i linje med aktuell lag. Huruvida 

detta är medvetet från deras sida är tveksamt, då de inte uttryckt sig vara insatta i lagar eller 

Europakonventionen (EKMR). Vid detta ingripande tog samtliga enhetschefer undan den 

enskilde individen för ett samtal, med målet att reda ut det bakomliggande problemet. 

Samtliga antog då en fasad med hjälp av inramningen, den avläsning och definition av 

situationen de gjort. På så sätt skapade de möjligheter för ett givande samtal (Goffman 2014, 

ss.11-13, ss.28-29). Denna definition av situationen är således mer komplicerad att göra om 

de inte tidigare lyckats ingjuta ett förtroende och tillit hos den berörda medarbetaren. Detta 

förtroende skapas via en relation som ytterligare kan gynna enhetscheferna, då den 

förtroendefulla relationen bidrar till en öppenhet och samarbetsvillighet. 

5.2.3 Förtroendefulla relationer 

I Dellve och Erikssons (2017) artikel betonas vikten av fungerande och förtroendefulla 

relationer för att kunna skapa en hållbar arbetsmiljö. För att knyta de band och skapa de 

förtroendefulla relationer som hjälper enhetscheferna i deras arbete med medarbetarna krävs 

det tillfällen för social interaktion. Enhetschefernas största svårighet att skapa dessa relationer 

är därför en problematik rörande en brist på fysisk närvaro. Här spelar antalet enheter och 

medarbetare en stor roll, vilket många av respondenterna upplevde som en försvårande faktor 

i arbetet. Detta går även i linje med CHEFiOS-projektets forskning (Härenstam och Östebo 

2014). De flesta enhetschefer var antingen inte på samma arbetsplats som medarbetarna eller 

hade flera enheter under sig, vilket skapade en fysisk och social frånvaro. Den främre 

regionen blir således svår att avläsa och tyda, vilket bidrar till en mer svårdefinierad situation 

att tillämpa korrekt fasad till (Goffman 2014, s.207). Detta leder i många fall för 

enhetscheferna till en mer svårarbetad situation där medarbetarna varken är särdeles 
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samarbetsvilliga eller bjuder in till samtal. På samma sätt drar vi paralleller till Mirlenda 

Noelliste’s (2013) artikel, då en fysisk frånvaro nekar enhetschefen att framhålla sin 

professionella integritet. Enligt henne har en negativ professionell integritet eller en frånvaro 

av en positiv sådan, negativa konsekvenser för medarbetarnas hälsa. Dock kan detta enligt 

respondenten Frida tillfälligt ersättas av strategiskt användande av teknologi såsom 

telefonsamtal, SMS och E-mail. Den personliga integriteten används därmed som ett 

instrument eller verktyg av enhetscheferna, då det anpassas efter definitionen av situationen 

och inramningen.  
 
Enhetscheferna önskar ha en förtroendefull relation som leder till en öppenhet från 

medarbetarnas sida. Trots detta föredrar de själva att bibehålla en fasad för att enklare kunna 

genomföra en publiksegregation (Goffman 2014, ss.120-125). De önskar hålla medarbetarna i 

den främre regionen för att bevara den professionella rollen men öppnar gärna den bakre 

regionen för det kollegiala stödet. Där har enhetscheferna gjort ett aktivt val angående vilka 

de bjudit in. En bidragande faktor till att publiksegregationen kan misslyckas är när en 

medarbetare blir befordrad eller får en arbetsledande ställning över en tidigare kollega, då 

denne skall förflyttas från den främre till den bakre regionen. Medarbetaren är i och med den 

tidigare arbetsrelationen medveten om den fasad som individen tidigare valt att visa, och 

intrycksstyrningen, och även publiksegregationen, gentemot denne misslyckas troligen 

(Goffman 2014, ss.120-125).  
 

5.3 Enhetschefernas stöd i arbetet 

En enhetschef behöver ha tillgång till stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra 

sätt, vilket lyfts i CHEFiOS-projektet (Härenstam och Östebo 2014). Stödet som 

enhetscheferna behöver är individuellt och bör således vara utformat på olika sätt för att möta 

de olika behoven, vilket styrks av Dellve och Eriksson (2017). Enhetschefer behöver ha 

tillgång till arenor där kan träffa kollegor att dryfta sina frågor för att därigenom få ett stöd. 

Syftet med ett bra stöd är att ventilera och diskutera situationer som möjliggör reflektion, 

vilket i förlängningen minskar stress som är en riskfaktor i en hållbar arbetsmiljö. De behöver 

även ha ett adekvat administrativt stöd, vilket både kan komma i form av personer och 

styrdokument.  

5.3.1 Styrdokument 

Enhetscheferna tar även upp olika styrningssätt och hjälpmedel för information, vilka de har 

att tillgå som ett stöd i sitt arbete. Dessa är exempelvis styrdokument och organisationernas 

intranät. Enhetschefer har generellt sett en mycket positiv bild då dessa är till hjälp i deras 

arbete, och anser att styrdokumenten är nödvändiga för verksamheten vad gäller att bidra med 

stöttning och information till enhetscheferna. Bilden respondenterna ger oss är att de är 

användbara då det är lätt att finna den kunskap som behövs. Enhetscheferna använder 

styrdokumenten på olika sätt och för olika behov. De kan generera en trygghet och därigenom 

en självsäkerhet till chefsrollen, vilket behövs i svåra situationer som kan uppstå. De bidrar 

även till att en enhetschef slipper pressen att behöva kunna allting, och Maja och Linda 

förklarar det med att de är tillräckligt insatta för att kunna bedriva sin verksamhet med 

styrdokument som kompletterande stöd. De bidrar även till en trygghet då de vet att de följer 

en organisations intentioner genom att efterleva dessa (Dellve och Eriksson 2017). 
  
Det framkommer även några kritiska synpunkter på styrdokumenten, då vissa av 

enhetscheferna anser att de är svårlästa och byråkratiska. Vår reflektion är att detta har att 

göra med det faktum att enhetscheferna har en erfarenhet av att det är en utmaning att få sina 
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medarbetare delaktiga och förstå betydelsen av styrdokument. En del enhetschefer har 

medarbetare som på grund av utbildningsbakgrund och kognitiva förmågor har svårt att ta till 

sig dessa. Vi anser att välinformerade medarbetare skulle underlätta för enhetschefernas 

arbete då delaktighet skulle leda till mer självgående medarbetare, varav organisationer torde 

genomföra ett strukturerat arbete för att öka delaktigheten. 
  
Vi gör därav bedömningen att styrdokumenten har en styrka och en nytta då de bidrar till 

konkreta gränssättningar för de formella delarna i ett chefsuppdrag, vilket är nödvändigt för 

en hållbar arbetssituation (Dellve och Eriksson 2017). De har samtidigt den nackdelen att det 

försvårar för enhetschefer som föredrar att kunna tolka exempelvis ett styrdokument, för att 

kunna vara flexibel och göra anpassningar, som även är viktigt för ett hållbart chefskap. Vi 

gör dock reflektionen att en organisations styrdokument bidrar till en likvärdighet, vilket har 

betydelse ur ett rättviseperspektiv för exempelvis en brukare. Det är därför problematiskt med 

tolkningar då de kan leda till att en organisation hanterar liknande situationer på olika sätt. Att 

strukturera sin organisation bör enligt Dellve och Eriksson (2017) göras via styrdokument, 

men då bör de också vara korrekt utformade. Vidare belyser de vikten av att styrdokumenten 

tas fram i samförstånd med de som de kommer beröra, för att skapa en förståelse och 

delaktighet. Detta verkade även vara en allmän åsikt bland respondenterna, som önskade ett 

ökat deltagande i planerandet av framtida förändringsarbeten, utifrån dessa två perspektiv: 
  

• Möjligheten att bidra med kunskap och information om verksamheten 

• Förståelsen som deltagandet skulle bidragit med kan användas för att skapa ytterligare 

förståelse i verksamheten, då man vet bakomliggande orsaker och kan förmedla dessa 

vidare. 

 
Det visar sig att offentlig sektor har tagit till sig de principer som tas upp i Dellve och 

Erikssons (2017) artikel. Detta bekräftas av såväl Frida, Gunn och Vilma, som tar upp en 

positiv fördel med den offentliga verksamheten; kommuner har ett stort skyddsnät med 

stödfunktioner för sina enhetschefer på ett sätt som den privata sektorn inte har. 

5.3.2 Kollegialt stöd  

Enhetscheferna upplever olika sorters formellt stöd från sina chefer, där somliga tycker det är 

bra och andra upplever sina chefer som en mer kontrollerande funktion. Vi gör dock 

tolkningen att enhetscheferna främst lägger vikt vid det informella stödet i form av nätverk, 

vilket skapar det forum som Härenstam och Östebo (2014) lyfter som en central förutsättning 

för en god arbetssituation. De vänder sig till personer de tidigare mött i arbetet som de fått ett 

förtroende för och kan därigenom visa sig sårbara för och vara prestigelösa med. De nämner 

även det kollegiala stödet vilket kan frodas i organisationer som liknar varandra. De menar att 

enhetschefer därigenom får liknande erfarenheter vilket genererar ett förtroende och 

därigenom ett stöd. Det framkommer även via Vilma, som använder sig av medarbetare som 

stöd i brist på chefskollegor, vilket ytterligare tyder på att närhet är betydelsefull. Vår 

reflektion är trots att stödet har så stor betydelse är det upp till den enskilde att själv 

skräddarsy det egna stödet efter eget behov och preferens. Därav anser vi att organisationer 

skulle kunna gynnas av att erbjuda sina enhetschefer bättre möjlighet att arbeta med 

nätverkande och anskaffandet av informellt stöd. Det kan leda till en förbättrad arbetsmiljö 

och en förenklad problemlösningsprocess för enhetscheferna, men är även tidskrävande och 

svårt att anpassa för samtliga enhetschefer, då behovet som tidigare nämnt är individuellt. 
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5.3.3 Administrativt, operativt och strategiskt stöd 

Enhetscheferna upplever olika former av behov av stöd, där vi kan urskilja tre huvudsakliga 

delar; dessa är administrativa, operativa samt strategiska arbetsuppgifter. Av dessa upplevdes 

det största behovet vara administrativt, då det är svårt för enhetscheferna att prioritera bort 

men det är det administrativa arbetet som stjäl mest tid från övriga arbetsuppgifter. 
 
Administrativt stöd upplevdes ge avlastning och stöttning i enhetschefens dagliga drift, och 

kunde komma från till exempel verksamhetssamordnare. Detta stöd kan hantera lönefrågor, 

anställningsrelaterade frågor och statistik. Med stöd i det administrativa arbetet kan 

enhetschefen fokusera mer på det strategiska och operativa arbetet. Operativt stöd 

exemplifieras i form av arbetsledare som är på plats på enheten och sköter den dagliga driften 

gentemot brukare eller kunder. Med detta minskar även behovet för att personligen hantera 

mindre personalärenden, och på så sätt kan enhetschefen fokusera mer på 

verksamhetsutveckling, administration och sitt chefskap. Detta skapar dock en större distans 

mellan chef och medarbetare, och chefen får mindre möjlighet att skapa personliga relationer 

till medarbetarna. Strategiskt stöd kan komma i form av till exempel verksamhetsutvecklare 

som hjälper enhetscheferna att planera och genomföra förändringsarbeten och förbättringar i 

verksamheterna. På så sätt får de större möjligheter att fokusera på sina administrativa och 

operativa arbetsuppgifter. 
  
Oavsett vilka sorts stöd cheferna ges upplever de dem som positiva då de får mer tid över till 

de arbetsuppgifter de för stunden prioriterar. Den extra tiden möjliggör att de kan vara mer 

flexibla och anpassa sig till situationer som dyker upp. Det ger även förutsättningar för att 

arbeta mer strategiskt och förebyggande med sin personal. Tillgång till ett välanpassat 

administrativt stöd är ytterligare en aspekt som Härenstam och Östebo (2014) lyfter som en 

grundläggande organisatorisk förutsättning för ett framgångsrikt chefskap. Även Dellve och 

Eriksson (2017) betonar vikten av struktur och organisation samt måttfulla krav och makt 

över sin arbetssituation. Vi finner detta trots allt intressant att enhetscheferna föredrar den här 

sortens stöd istället för fler medarbetare till det mer operativa arbetet. Vi gör reflektionen att 

man kan ifrågasätta den här prioriteringen ur ett verksamhetsperspektiv, då vi anser att 

personella resurser borde användas för att arbeta med klienter och brukare. Detta då 

personalresurser ofta är en bristvara. 

5.3.4 Human Resources 

En stödresurs som enhetscheferna nämner är HR-funktionen, som vid enhetschefernas 

organisationer hade varierande arbetssätt. Detta gjorde att de inte har en likvärdigt arbetssätt 

och möter och uppfyller således olika behov av stöd. Enhetscheferna lyfte även fram att HR’s 

funktion och roll diskuterades inom organisationerna. De förde fram olika åsikter om på vilket 

sätt den skulle organiseras. En del föredrog att HR skulle arbeta operativt, en del att HR skulle 

arbeta strategiskt, en del att det skulle ske i form av ett stöttande bollplank och andra att det 

skulle som en leverantör av praktiska verktyg. Enligt Dellve och Eriksson (2017) är det av 

stor vikt att på ett klart och tydligt sätt strukturera sin organisation för att skapa goda 

förutsättningar för en god arbetsmiljö för sina anställda. Detta styrks ytterligare av Mirlenda 

Noelliste (2013) som betonar vikten att HR skall möjliggöra ledarskapsutveckling för sina 

chefer. Det som framfördes som ett exempel på en fungerande HR-funktion av flera 

enhetschefer var i form av en stöttande funktion, där en HR-representant var bunden till 

specifika verksamheter. Enhetscheferna uppgav att denna kombination skapar en relation 

mellan HR och verksamheten, samt en personlig relation till enhetscheferna, vilket leder till 

ett bättre samarbete och förståelse. Vi tolkar detta som att HR behöver ha en förtroendefull 

relation till enhetscheferna där de möter deras behov och är insatta i verksamheten, vilket 
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öppnar för ett dialogforum (Härenstam och Östebo 2014). Vi ställer detta mot den pågående 

diskurs och trend inom HR som talar för att standardisera och specialisera HR rollerna och 

med hjälp av detta skapa en likvärdighet. Vi konstaterar att detta inte är vad enhetscheferna i 

vår studie efterlyser. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Valet av tillvägagångssätt har tydligt präglat studien i sin helhet och resultatet vi kom fram 

till. Den kvalitativa, semistrukturerade intervjun var till god hjälp för att hjälpa oss skapa en 

klarare inblick av respondenternas livsvärld, men var samtidigt ett hinder. Respondenternas 

tidigare upplevelser, kunskap om samt relation till de begrepp vi använde oss kan ha påverkat 

deras svar (Becker 2008, ss.140-141). Vi upplevde att vår intervjuguide var utformad på ett 

bra sätt, men att det vi kunde gjort en mer deskriptiv inledning och introduktion av ämnet för 

att leda in respondenterna i de tankar vi var ute efter att ta del av. Detta kunde vi däremot 

motverka genom att ställa uppföljningsfrågor, vilket Aspers (2011, s.142), lyfter som 

möjligheten för forskaren att skapa sig mer insikt i ett område. Resultatet av detta var att den 

längsta intervjun var mer än dubbelt så lång som den kortaste, och den empiri vi samlat in 

berörde ett exceptionellt stort område med många intressanta infallsvinklar. Detta ledde även 

till att vi modifierat och ändrat såväl syfte som frågeställningar något, då den styrande faktorn 

varit den empirin med mest intresse för oss. I kombination med vår induktiva ansats 

försvårades då sållandet och kodandet av empirin för att kunna koppla till teorier. Därför hade 

vi i slutskedet med många fler teorier än vad som presenteras i denna slutgiltiga version. En 

reflektion är att vi under intervjuerna borde frågat mer ingående hur respondenterna upplever 

sin arbetssituation rent generellt. Det vill säga om de trivs som chef på ett personligt plan eller 

ej, då detta kan ha påverkat deras inställning till chefsyrket och därmed även deras svar. 
I efterhand hade vi gärna innan studiens start påbörjat arbetet med att söka lämpliga 

respondenter, då detta visade sig mer komplicerat och tidskrävande än vad vi i utgångsläget 

trott. Vi hade även velat genomföra fler intervjuer med respondenter inom privat och statlig 

sektor för att kunna göra en tydligare skildring av hur arbetsplatsens förutsättningar varierar. 

Utöver det hade vi gärna utfört intervjuer med ett urval av enhetschefernas medarbetare för att 

ta reda på om enhetschefernas världsbild vi tagit del av delas av de som den påverkar mest. 

Angående studiens trovärdighet så är vi övertygade om att respondenterna svarat oss, enligt 

deras egen livsvärld och upplevelse, uppriktigt i de frågor som vi ställt dem. Det som kan 

påverka svaren är ju då den dager de själva önskar framställa sig i, och att svaren kanske 

formulerades på ett sådant sätt som passar in i deras världsbild. 
  
Som avslutande reflektion vill vi lyfta det explorativa syfte vi utgått ifrån. Vi båda saknade 

erfarenhet från arbetet och verksamheterna som respondenterna var verksamma inom, vilket 

vi anser har bidragit till det djupa intresse av respondenternas upplevelser som för vår egen 

del genomsyrat studien. Studien i sig har resulterat i en personlig förändring av åsikter och 

fördomar, vilket i stora drag innefattar en positivare syn på offentlig verksamhet, 

enhetschefernas kompetens och kunskap som helhet. 

 

5.5 Slutsats 

Genom vår studie har vi kartlagt åtta enhetschefers upplevelse av sina förutsättningar att 

utföra sitt arbete, stödet de har och hur de förhåller sig till personlig integritet. Enhetscheferna 

upplevde att deras förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter var goda, men begränsas i de 

flesta fall av tid. Detta trots möjligheten att själva disponera sin arbetstid efter behov. Tiden 

avgör vad de kan prioritera och därmed även förutsättningarna att arbeta med arbetsmiljö, 
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delaktighet och relationsskapande. Arbetsuppgifter såsom möten och administration 

påverkade ytterligare arbetstiden. Ett omfattande stöd kan således ge enhetscheferna mer tid, 

vilket leder till en bättre arbetssituation. Ytterligare en faktor som påverkar enhetschefernas 

förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att göra medarbetarna insatta 

och delaktiga i verksamheten. En negativ inställning till förändring som visar sig i en ovilja 

att ta ett eget ansvar för förändringsarbetet försvårar utvecklingsprocesser i verksamheterna. 

Mer tid för att vårda relationer kan följaktligen bidra till att öka medarbetarnas förståelse och 

delaktighet, och således bidra till en mer positiv inställning.  
 
Det vi fann intressant var att enhetscheferna generellt sett var positivt inställda till 

styrdokument och andra hjälpmedel som arbetsgivaren ställer till förfogande. Dessa fungerar 

som en strukturerande ram för arbetssätt och bidrar därmed till en hållbar arbetsmiljö. Dock 

var det upplevda stödet mycket varierande, där vissa av respondenterna upplevde ett 

strukturerat och gott stöd, samtidigt som andra upplevde motsatsen. En likvärdighet saknades 

mellan de olika verksamheterna och detta kompenserade enhetscheferna med ett informellt 

stöd baserat på tidigare knutna kontakter. Med vår utbildning i åtanke var den bild som 

respondenterna målade upp av HR mycket intressant. Funktionens roll är mycket varierande 

och det som enhetscheferna efterfrågar är sällan det som erbjuds. Det framkom dock att vilket 

sorts stöd enhetscheferna än erbjöds sågs det som positivt, då de fick mer tid för andra 

arbetsuppgifter.  
 
Enhetscheferna berättade att de har individuella strategier och förhållningssätt rörande den 

personliga integriteten på arbetsplatsen. De upplever ett behov att anpassa sitt sätt och hur de 

själva framställer sin person beroende på tillfälle och medarbetare, något vi kopplar till 

Goffmans Dramaturgiska modell. Enhetscheferna är medvetna och gör gränsdragningar för 

såväl sin egen som medarbetarnas personliga integritet och lägger stor vikt vid att skapa 

förtroendefulla relationer. Detta förtroende är eftersträvansvärt, då det underlättar deras arbete 

med medarbetarna och arbetsmiljön. Att skapa dessa förtroendefulla relationer är dock inte 

alltid enkelt, och kan påverkas mycket av verksamhetens organisation. Detta framkommer i 

synnerhet genom att de flesta enhetscheferna har flertalet enheter, vilket skapar en fysisk och 

social distans mellan individerna.  
 
Om en enhetschef väljer att delta på ett möte erhåller denne således ett stöd, men förlorar 

möjligheten att skapa förtroendefulla relationer med sina medarbetare eller att utföra andra 

arbetsuppgifter. Så oavsett vilket val enhetschefen gör, går hen miste om andra förutsättningar 

för ett lyckat chefskap. På så sätt ser vi ett klart samband mellan enhetschefernas 

förutsättningar, stöd och arbetet med den personliga integriteten. 
  

5.6 Förslag till framtida forskning 

Då vår studie endast baserats på enhetschefer och deras upplevelser och arbete anser vi att 

framtida forskning bör rikta sig mot medarbetarnas förväntningar och preferenser inom 

samma område. Detta kan sedan användas för att skapa en ömsesidig förståelse för både 

arbetsgivare och arbetstagare, och på så sätt skapa ett bättre arbetsklimat och resultera i 

positiva effekter för den psykosociala arbetsmiljön i Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

  
Om respondenten 
Namn? 
Ålder? 
Hur länge har du varit arbetat som chef? 
Vad har du för utbildning? 
Beskriv kortfattat vad den största anledningen till att du blev chef är. 

  
Att uppmärksamma sina anställda 
1. Hur skulle du gå tillväga för att uppmärksamma en anställd som visar tecken på att inte må så bra? 

Har du någon handlingsplan eller strategi? 
2. Hur upplever du en sådan situation, känslomässigt? 
3. Anser du att vissa av dina anställdas problem är mer angelägna att ta tag i än andra och hur 

resonerar du? 
4. Hur upplever du svårigheter eller möjligheter att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats? 

  
Personlig integritet 
5. Hur skulle du beskriva begreppet personlig integritet? 
6. Har du själv upplevt en problematik gällande anställdas personliga integritet i din chefsroll? 
7. Hur gör du avvägningen när det är lämpligt att fråga om saker som rör privatlivet? 
8. Hur upplever du ett samtal som berör det personliga? 
9. I vilken grad påverkar den personliga relationen mellan dig och den anställde hur möjligheterna för 

ett personligt samtal ser ut? 
10. Vilken relation skulle du helst vilja ha med dina anställda? Nära, personlig, distant, professionell 

mm. 
11. Hur ser möjligheterna att skapa dessa förtroendefulla relationer ut? 

  
Anställd som nekar hjälp 
12. Har du någon gång frågat eller konfronterat en anställd angående deras välmående? 
13 Har det hänt att de nekat eller bortförklarat de anledningar som gjort att du ifrågasatt deras 

välmående? 
Hur upplever du en situation där din erbjudna hjälp avvisas? 
14. Skulle du i din chefsroll kunna ha gjort något annorlunda för att förhindra ohälsa? 
  
Chefsrollen och chefens förutsättningar 
15. Vad är dina arbetsuppgifter som chef? 
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16. Har du nog resurser (tid/pengar/personal) för att utföra dessa arbetsuppgifter på ett adekvat sätt? 

17. Känner du att du har tid att jobba förebyggande, eller får du ofta “släcka bränder”? 
18. Vilka är de krav som ställs på dig från kollegor och ledning angående arbetsmiljö och det ansvar 

som medföljer? 

19. Hur ser dina möjligheter att kontrollera och lägga upp din egen arbetstid ut? 

20. Upplever du att du får stöd av chefer och kollegor i ditt arbete och hur ser det ut? 

21. Finns det något du skulle vilja ändra i arbetsuppgifterna eller upplägget för att förenkla och 

förbättra ditt arbete? 

Styrdokument, lagar och hur cheferna förhåller sig till dessa 
Hur väl insatt är du i; 
22. Styrdokumenten angående arbetsmiljö och personalfrågor? 
23. Övriga lagar, såsom Arbetsmiljölagen, Europakonventionen, regeringsformen? 
24. Ser du några hinder eller möjligheter att tillämpa dessa lagar och styrdokument i verksamheten 

rent realistiskt sett? 
  
Avslut av intervju 
25. Är det något du skulle vilja tillägga, fråga oss eller någon avslutande reflektion? 
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