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Abstract 

The purpose of the study was to investigate how first line managers in municipal elderly 

care experienced their psychosocial work environment during an ongoing 

reorganization, both from an individual and organizational perspective. Our theoretical 

approaches have been the salutogenic perspective, as well as Karasek and Theorell’s 

control, support and demand model. We use a survey to measure the psychosocial 

workplace environment experienced by the first line managers in an ongoing 

reorganization. As a complement to the survey, four first line managers were 

interviewed with the support of SOC-13. Previous research showed that the 

psychosocial work environment had a significant role in reorganization and to facilitate 

the change, there was several factors to consider. The result of our study showed that 

the first line managers psychosocial work environment did not appear to be adversely 

affected by the rapid organizational change, the problem was already there.   
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur enhetsledare inom kommunal äldreomsorg 

upplevde sin psykosociala arbetsmiljö under pågående omorganisation, både ur ett 

individuellt och organisatoriskt perspektiv. Våra teoretiska ansatser har varit det 

salutogena perspektivet samt Karasek och Theorells stöd-  kontroll- och kravmodell. 

För att mäta den psykosociala arbetsmiljön bland enhetsledare har vi utgått från en 

färdig enkät från Prevent och som ett komplement till enkäten intervjuat fyra 

enhetsledare med stöd av SOC-13. Tidigare forskning visade på att den psykosociala 

arbetsmiljön har en betydande roll vid en omorganisation och att det finns flera faktorer 

som underlättar vid en förändring inom organisationen. Studiens resultat visade att 

enhetsledarnas psykosociala arbetsmiljö inte verkade påverkas negativt av den snabba 

organisationsförändringen utan att problematiken redan fanns innan. 

 

 

 

Nyckelord: Omorganisation, Psykosocial arbetsmiljö, enhetsledare, socialt arbete, 

KASAM.  
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1. Inledning 
I den här studien undersöker vi hur enhetsledare inom kommunal verksamhet uppfattar 

sin psykosociala arbetsmiljö under en omorganisation. Ett psykosocialt synsätt inom 

socialt arbete innebär att man för att förstå individen måste se till den enskilde och hur 

saker runt omkring, såsom familj, arbetsmiljö och samhälle, påverkar just den personen 

(NE,u.å a). Den psykosociala arbetsmiljön är en fråga som ligger i tiden då ämnet 

uppmärksammas mer och mer, inte minst inom massmedia. Det talas om stigande 

ohälsotal och stress, utbrändhet och långtidssjukskrivningar. Stress är en fysisk och 

psykisk reaktion när kroppen utsätts för psykiska och/eller fysiska påfrestningar (NE, 

u.å b). På Försäkringskassans hemsida kan man i ett pressmeddelande från den 1 april 

2015 läsa att sjukskrivning för psykisk ohälsa ökade och att stress var den största 

anledningen till detta (Försäkringskassan, 2015).  Aaron Antonovsky (2005) benämner 

dessa psykiska och fysiska påfrestningar som stressorer och menar att man genom så 

kallade copingmekanismer kan finna sätt att hantera dessa utan att må dåligt. Med 

copingmekanismer menas olika tillvägagångssätt som man använder sig av för att 

hantera händelser som inträffar.  

  

Som ett tecken på hur viktig frågan om en god psykosocial arbetsmiljö anses vara, kan 

man se de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4, gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2017), vilken började gälla 

den 31 mars 2016. Dessa föreskrifter är utförliga vad gäller ansvaret för det 

arbetsmiljöarbete som ska ske systematiskt på varje arbetsplats och som arbetsgivaren 

enligt lag är skyldig att bedriva. Vidare förtydligar föreskrifterna också vad som 

arbetsgivaren ska göra och vad arbetstagaren ska göra. 

 

1.1 Problemformulering 

Vi fick höra om en förortskommun i Sverige som genomförde en omorganisation inom 

sin socialförvaltning. Organisationsförändringen skulle bland annat innebära att 

samtliga enhetsledare måste söka tjänst som enhetschef då tjänsten som enhetsledare 

skulle försvinna och ersättas av enhetschefer med större befogenheter och mer ansvar. 

Högsta ansvariga för organisationsförändringen har meddelat de berörda parterna att 

ingen nuvarande enhetsledare eller verksamhetschef kommer att bli övertalig i den nya 

organisationen utan alla bereds plats, dock oklart på vilken position. I platsannonserna 

stod att läsa att anledningen till organisationsförändringen till viss del var att man ville 
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tydliggöra roller och ansvar samt att valet gjorts att benämna omorganiseringen som en 

organisationsförändring. 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) så finns generellt fyra olika modeller 

tillgängliga vid en omorganisering; aktionsforskning, trestegsmodellen, 

organisationsförändring baserad på processens olika faser samt en modell som ser till 

demokratiska och humanistiska ideal när man försöker förändra organisationen genom 

specifika åtgärder. Där olika modeller passar olika bra beroende på vad för sorts 

organisation det handlar om.  Av den information som framkommit och den korta 

tidsaxel omorganiseringen har lutar vårt antagande gentemot att detta rör sig om en 

trestegsmodell, med de olika faserna 1) förbereda organisationen inför den väntande 

förändringen, 2) genomför förändringen och 3) stabiliserar organisationen i sin nya 

form (ibid). Enligt vår uppfattning är denna modell av organisationsförändring inte 

ovanlig i sig, men den förekommer oftast i företagsvärlden och mer sällan inom 

offentlig sektor. 

Vi har fått intrycket att första linjens chefer, vilka vi benämnt som enhetsledare, glöms 

bort när man talar om hur personalen påverkas av omorganisationer/ 

organisationsförändringar. Vi vill belysa detta samt öka medvetenheten om att oavsett 

vilken plats individen har inom en organisation så kan den psykosociala arbetsmiljön 

som råder under organisationsförändringar påverka individen, speciellt om individen 

ombeds att söka om sin tjänst.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur enhetsledare upplever den psykosociala 

arbetsmiljön vid en omorganisering. 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever enhetsledare sitt dagliga arbete? 

Hur kan man förstå dessa upplevelser på en individnivå? 

Hur kan man förstå dessa upplevelser utifrån en organisatorisk nivå? 
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1.5 Begreppsförklaringar 
 

Enhetschef – mellanchef 

Enhetschef är en mellanchef. I den berörda kommunen har enhetschefer 

verksamhetsansvar för utförandet av beslutade insatser, verksamhetsansvar, 

personalansvaret för undersköterskor och omvårdnadspersonal samt budgetansvar för 

samtliga dessa områden. Enhetschefen är underställd verksamhetschefen inom det 

berörda området (exempelvis äldreomsorg/LSS/Hälso- och sjukvård) och de arbetar 

efter det verksamhetsmål som kommunens politiker fattar. 

Enhetsledare 

Enhetsledare är en arbetsledare som ansvarar för att arbetet på dennes enhet/enheter 

sker enligt befintliga riktlinjer. 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

KASAM är ett begrepp som innehåller tre olika delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Nilsson, 2002). Aaron Antonovsky myntade detta begrepp i sin bok 

“Hälsans mysterium” och han menar att individer som har en stark KASAM har lättare 

att hantera förändringar och motgångar än individer med ett svagt KASAM 

(Antonovsky, 2005). 

  

Begriplighet 

Begreppet begriplighet står för den kognitiva delen i KASAM och syftar till känslan av 

vad som sker runt om, både inom och utanför individen. Det innebär att det som sker är 

begripligt, strukturerat och inget oväntat sker utan att man ser vad som komma skall 

(Nilsson, 2002). 

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet är den del av KASAM som beskriver den personliga upplevelsen av att ha 

tillräckliga resurser för att hantera de situationer som dyker upp i livet, hur personen 

klarar av att hantera diverse utmaningar (Nilsson, 2002). 

 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet är den viktigaste delen av alla tre och handlar om huruvida den enskilda 

personen anser att det är värt att engagera sig i något eller inte, om individen känner att 
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det är värt att engagera sig så anser individen att det är meningsfullt. Om meningsfullhet 

ska uppnås är det viktigt att individen får känna sig delaktig och medbestämmande i 

sociala situationer. När man möter en utmaning längst vägen är det viktigt att kunna se 

meningen med det som skett, att kunna se att det finns en känslomässig och värdefull 

mening som är värd att lägga energi och engagemang på (Nilsson, 2002). 

 

KASAM/ SOC Instrument 

Antonovsky konstruerade ett frågeformulär med självskattningsfrågor för att kunna 

mäta en människas KASAM (Känsla av sammanhang).  Det finns en lång och en kort 

version av testet. Den långa heter SOC-29 (SOC= Sense of Coherence) och består av 29 

frågor, lägsta poängen man kan få är 29 och högsta 203, ju högre poäng desto högre är 

känslan av sammanhang. Den kortare versionen heter SOC-13 och består av 13 frågor 

med en poängskala från 13 till 91. Resultatet avläses på samma sätt som på den långa 

versionen av testet. Självskattningsfrågorna avser att mäta begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och att dessa begrepp inte ska mätas var för sig utan ska ses som en 

helhet. Det finns forskare som menar att man bör använda sig av den längre versionen 

eftersom frågeformuläret är så pass komplext, att enbart ett användande av 

kortversionen skulle leda till att man mäter de eventuella negativa känslorna som 

individen har. I fortsättningen använder vi den svenska benämningen KASAM.  

KASAM-13 saknar flertalet frågor så utgångspunkten är inte lika neutral jämfört med 

KASAM-29. Det finns dock flertal studier som säger det motsatta, där man undersökt 

validiteten i KASAM-13 och där resultaten visat att den är bra samt att flera författare 

menar att kortversionen är jämförbar med den längre. (Nilsson, 2002). 

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är den del av arbetsmiljön som avser olika sociala aspekter av 

individers psykiska reaktioner (Nationalencyklopedin, u.å d). Exempelvis stress, 

mobbing, mm. 

  

Organisationsstruktur 

Struktur handlar om relationerna som finns mellan olika delar som tillsammans bildar 

en organiserad helhet (Thulin Skantze, 2006). Organisationsstrukturen består vanligen 

av tre begrepp; arbetsdelning, samordning och auktoritetshierarki.  
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• Arbetsdelning syftar till att man delar upp arbetet så att var och en får uppgifter 

utformade efter sin kompetens och där varje del bidrar i sin tur till slutresultatet. 

Beroende på vilken befattning man har på en arbetsplats så gör man olika 

arbetsuppgifter (Thulin Skantze, 2006).  

• Auktoritetshierarki syftar till hur makten ser ut mellan de olika positionerna 

inom organisationen, beroende på hur den är uppdelad ges de med auktoritet 

rättigheter och möjligheter i förhållande till ledarskap. Begreppet belyser över- 

och underordnade befattningar inom en organisation (Thulin Skantze, 2006).  

• Samordning belyser samarbete, standardisering av normer, resultat, 

arbetsuppgifter och att det finns ett uttalat sätt om hur man ska samverka mellan 

grupper, i ett arbetslag inom organisationen där alla arbetar mot samma mål 

(Thulin Skantze, 2006). 

 

Utifrån den moderna organisationen fokuserar man på struktur utifrån ett lönsamhets-, 

och effektivitetsperspektiv, fokus är på måluppfyllelse, kontroll och makt. Till 

lönsamhetsperspektivet kopplas även organisationsstrukturen samman, därmed också 

hälsoperspektivet (Thulin Skantze, 2006) 

  

2.  Tidigare forskning/kunskapsläge 

I det här avsnittet ger vi en överblick över tidigare forskning samt beskriver den med 

bakgrund till vårt syfte och frågeställningar. Avsnittet är uppdelat i underrubriker för att 

göra det mer överskådligt för läsaren. 

 

2.1 Sökprocess 

Utifrån vår studie har vi insett att forskning som berör vårt syfte finns, men att det inom 

vårt specifika område fortfarande är nämligen begränsat. Vi har valt att begränsa oss till 

artiklar som är relevanta för vårt arbete. När vi sökt efter tidigare forskning har vi 

använt oss av databaserna: LIBRIS, google scholar, JSTOR Journals, discovery, PQDT 

Open. 

 

Sökord: organisation, omorganisation, organisationsförändring, psykosocial 

arbetsmiljö, psykosocial, första linjens chef, mellanchef, enhetsledare, 

socialförvaltningen, omorganisering äldreomsorg, salutogenes, KASAM, organizational 
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change, personality context, stress, reorganization, SOC, Sense of coherence, 

Organizational and individual perspectives, Karasek, Karasek & Theorell, Demand-

Control-Support, salutogenic. 

 

2.2 Organisatoriskt perspektiv 

Flera författare hade önskat att det fanns mer forskning som rör sambanden mellan 

organisatoriska faktorer och hälsa (Thulin Skantze, 2006). Det finns flera faktorer som 

är avgörande för anställdas hälsa som kan härledas till organisationskulturen.  Viktiga 

faktorer utifrån organisationsperspektivet är att det finns kongruens mellan kompetens 

och befattning, tydliga gränser, tillfredsställande resurser och rättigheter i förhållande 

till ansvar, policy gemensamma värderingar, tydlig rollfördelning, att information ges 

angående organisationens vision och mål, att det finns fungerande uppföljning av 

målformuleringar, långsiktighet i verksamheten och autonomi i beslutsfattandet (Thulin 

Skantze, 2006). 

 

Utifrån en empirisk forskningsstudie som pågick under 35 år framkom det att om den 

anställde hade specifika svåra mål att uppfylla så ledde det till högre prestationsförmåga 

än om hen endast fick höra att den skulle göra sitt bästa (Locke & Latham, 2002).  

Slutsatsen blev, att när anställda inte vet sin egna kapacitet och vilka mål de är kapabla 

att uppnå så gör de inte sitt bästa. Individen behöver något specifikt att sträva mot 

(ibid).  

 

Tidigare forskning som jämfört hälsoriskerna mellan de hierarkiska, de traditionella 

organisationerna och de moderna organisationerna pekar på att i en hierarkisk 

organisation läggs mindre vikt på den enskilda individens ambitioner och arbete för 

personlig utveckling, vilket kan uppfattas som negativt för den enskilde (Thulin 

Skantze, 2006). Inom den moderna organisationen är möjligheterna att påverka större 

och den enskilda individen mer delaktig, vilket gör att den individen inte känner sig 

begränsad på samma sätt som i den hierarkiska organisationen. Inom den moderna 

organisationen drivs arbetet framåt genom det personliga drivet. Svårigheter som kan 

dyka upp är när arbetet ska vara färdigt och den anställde känner sig tvungen att alltid 

finnas till hands, att vara á jour, vilket gör att gränserna mellan arbete och fritid blir mer 

otydligt (ibid). 
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Hur strukturen inom organisationen ser ut är av stor betydelse för arbetstagarnas hälsa. 

De strukturella aspekterna som är avgörande för att inte uppleva arbetsrelaterad stress är 

att arbetsrollen är tydlig, att de inte finns oklara, motstridiga arbetsuppgifter, att det är 

tydligt vad som krävs av den anställda, vilka krav och ansvar individen har. För att 

kunna minska den arbetsrelaterade stressen är det därför viktigt med information och 

kunskap om vad som förväntas av var och en i den roll som man har på arbetet. (Thulin 

Skantze, 2006). Ett problem som förekommer i dagens arbetsliv är mer otydliga och 

undermåliga strukturer, vilket i sin tur kan leda till att den enskilda individen tar på sig 

för mycket arbete, och därmed kan strukturen i organisationen ha en betydande roll för 

arbetstagarnas hälsa (ibid). 

Abrahamsson & Andersen (2005) argumenterar för att ledare behövs då det aldrig 

funnits grupper eller organisationer som varit både ledarlösa och varaktiga. Författarna 

betonar att ledarskapet bör vara både legitimt och effektivt. Med ett legitimt ledarskap 

menar man ett ledarskap som är erkänt av resten av gruppen. 

2.2.1 Organisation, organisationsförändring & omorganisation 

I tidigare forskning har fokus varit på vad anledningen är till organisationsförändringar, 

vad de bakomliggande orsakerna är samt vad som sker under en sådan process. 

Tillvägagångssättet domineras av kvalitativa studier, intervjuer och observationer. Det 

förekommer en del litteraturstudier där syftet är att se till resultat av tidigare 

organisationsförändringar samt fördelar och nackdelar med där valda modeller. Det 

mest förekommande teoretiska perspektivet är organisationsteori.  

  

I kommuner sker organisationsförändringar på grund av att de behöver få ökad 

effektivitet, att det aktualiserats nya marknadsinriktade styrformer samt att man har 

tillgång till minskade ekonomiska resurser vilket medför att förändringar behöver 

genomföras (Edvardsson - Stiwne, 1997). Med minskade resurser behöver man se över 

sina prioriteringar i verksamheterna, vilket bidrar till nya ideologier och idéer om 

förvaltningen som organisation och det leder till organisationsförändringar och nya 

arbetssätt inom organisationen (ibid). Organisationsförändringar kan handla om att det 

utvecklas nya enheter utöver de befintliga, att enheter kopplas samman alternativt delas 

upp på ett annat sätt eller att man drar in på enheter eller positioner inom organisationen 

och ersätter med något annat (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
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Under en pågående organisatorisk förändringsprocess handlar mycket om hur 

människor påverkar/påverkas av varandra när de befintliga formella strukturerna 

förändras (Edvardsson - Stiwne, 1997). Oregs (2006) studie visar att 

organisationsförändringar framkallar olika reaktioner hos medarbetarna och att det är 

vanligare att personalen är mer negativa till det som sker än positiva och därför vill 

motarbeta förändringen. De anställdas reaktioner beror av möjligheterna de har att 

påverka förändringen samt hur mycket information de fått ta del av gällande vad som 

sker inom organisationen inför att förändringen ska genomföras (ibid). Om kollegorna 

runt omkring är emot förändring påverkas den enskilda anställde till det negativa, 

omgivningens attityd har således en betydande roll (ibid). 

 

Planeringsfasen inför en organisationsförändring är den fas som är mest oviss för de 

inblandade och saknas kunskap och information från ledningen under denna fas är 

risken större att det uppstår rykten, fantasier och individuella tolkningar av ledningens 

handlingar (Edvardsson - Stiwne, 1997). Tidigare forskning menar att övergripande 

kontexter kan tolkas och upplevas på olika sätt beroende på vilken position man 

befinner sig i organisationen. Edvardsson - Stiwne (ibid) menar att en organisation är en 

konkret och avgränsad enhet och att det inom organisationen finns strukturer, mål och 

resurser, som styrs av den aktuella organisationens ledning, vilken personal inom 

organisationen skall rätta sig efter (ibid). Forskning som studerat den psykosociala 

arbetsmiljön för enhetsledare under omorganisation kommer fram till att den 

psykosociala arbetsmiljön blir påverkad vid en omorganisation och att det som 

påverkade mest var hur omorganisationen strukturerades upp. De kom fram till att för 

att en organisationsförändring ska bli så bra som möjligt krävs det att information 

kommer ut i god tid, så att de enhetsledare som vill kan komma med sina åsikter och 

förslag och att ledningen tillåter enhetsledarna att vara delaktiga redan tidigt i 

processen. Om inte hänsyn tas till detta kan omorganisationen bli negativ ur 

enhetsledarnas synpunkt (Eklund & Herremo, 2005).  

  

När en förändring sker, oavsett yrke så förekommer alltid följande frågor: Varför ska en 

förändring ske inom organisationen? Vad ska förändras? Hur ska förändringen ske? 

Därför är det viktigt att information går ut till berörda parter så att de vet vad som ska 

hända. Om den anställde inte vet vad som händer är det svårt att vara samarbetsvillig 

(Lillemets, 2010). Det är viktigt att information ges ut kontinuerligt vid en förändring, 
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om inte utvecklas osäkerhet hos berörd personal och skapar en grund av osäkerhet och 

tvivel om framtiden och vad som komma skall. Osäkerhet är bland de vanligaste 

psykologiska tillstånden som den anställde upplever under en organisationsförändring. 

Detta kan leda till motstånd mot själva förändringen och ett missnöje rörande hur 

mycket information de anställda fått tagit del av. Det är viktigt att de anställda förstår 

anledningen till förändringen, vad som kommer att ske och orsaken till det, så att de vet 

vad de kan förvänta sig av den förändring som ska ske angående deras arbete, rollansvar 

och om förändringen gynnar dem (Kim, Song & Lee, 2013). För att en 

organisationsförändring ska lyckas är det viktigt med kommunikation i uppåt- och 

nedåtgående led. Med kommunikation avses att de anställda förstår varför förändringen 

behövs och det positiva som förändringen medför. Det minskar både eventuellt 

motstånd osäkerhet hos de anställda (Johansson & Heide, 2008).  

 

Vid snabba organisationsförändringar kan det vara svårt för den anställda att känna 

identifiering med organisationen vilket också kan leda till avstånd. Det är därför viktigt 

att man fokuserar på att upprätthålla den organisatoriska identifieringen så att 

personalen känner igen sig trots förändringen, eftersom det annars kan leda till ökade 

känslor av osäkerhet. (Kim, Song & Lee, 2013).  

 

I de fall att individer behöver söka om sin tjänst bidrar det till osäkerhet och enligt 

tidigare studier visar det att man känner sig värderad, granskad och bedömd som person 

både av chefer, sig själv och sina kollegor.  Individen befinner sig i en situation som 

man inte kan påverka och känslorna stärks när misstankar finns om att chefen redan 

bestämt vilka som ska tillsättas på de nya tjänsterna. Vid en omorganisering i en 

kommun är det av vikt att fråga sig vilka motiv som finns för förändring, vilken 

förändringsmodell som väljs samt vilka bakomliggande värderingar som finns för just 

detta (Edvardsson - Stiwne, 1997). 

  

Wolmesjö (2005) menar att kravet på tydlighet inom organisationer har varit och 

fortfarande är av största vikt. Det hon kommer fram till är att organisationer förändras 

innan man haft möjlighet att utvärdera tidigare organisationsförändringar och dess 

effekter, vilket leder till otydlighet på grund av den snabba förändringstakten.  
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Utvärderingsrapporter (Arvika kommun, 2009, FoU Västernorrland, 2009) från 

förvaltningar som gjort en organisationsförändring menar att det främst medfört positiva 

effekter för organisationen. Framförallt om man ser det på sikt så upplever många att 

organisation blivit tydligare, effektivare, bättre struktur, att man vet vad som förväntas 

av en på ett annat sätt. Samtidigt finns det vissa som gör motstånd mot det nya, som 

trivdes bra som det var innan förändringen tog plats. I FoU Västernorrlands (Hillborg, 

Dalin & Westerberg, 2009) utvärderingsrapport ett år efter organisationsförändringen av 

individ och familjeomsorgen nämner man dessutom vilka brister som framkommit efter 

förändringen. Det som urskildes var att olika grupper hade svårare att samarbeta 

sinsemellan samt att möjligheten till stöd i det dagliga arbetet saknades. 

  

På den berörda kommunens hemsida står det att organisationsförändringens syfte är att 

tydliggöra roller och ansvar och att det är anledningen till att omorganiseringen sker. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att organisationsförändring sker om någonting 

behöver förändras och att det bland annat kan handla om att man drar in på positioner 

som ersätts med något annat. Det stämmer överens med den kommun vi valt att studera 

eftersom enhetsledare ersätts med enhetschefer, där den nya tjänsten innebär såväl nytt 

ansvar som nya skyldigheter. 

 

2.3 Individuellt perspektiv 

Individens perspektiv innebär att det är den enskildes tankar, känslor, handlingar och 

självuppfattning som står i centrum (Graber, 2009). Utifrån nämnda perspektiv är 

kommunikation och interpersonellt stöd viktigt (ibid). 

 

Melén Fäldt (2010) menar att då vi lever i en miljö som ständigt förändras ställs det 

höga krav på individen, eftersom vår miljö efterfrågar flexibla organisationer. För att 

den enskilde individen ska kunna möta det behov organisationen har, behöver individen 

väga sina egna behov mot organisationens behov, för att på så sätt kunna uppnå en 

balans. Organisationens flexibilitet uppnås ofta på bekostnad av individernas 

arbetsförhållande (ibid).  

 

Enhetsledare inom den kommunala äldreomsorgen verkar befinna sig i en ständig 

förändring (Wolmesjö, 2005). Förändringarna för enhetsledarna har allt eftersom 

inneburit nya arbetsuppgifter i samband med att de fått ett ökat ansvar för 
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verksamheten. Arbetsuppgifterna har gått från vård och omsorgsuppgifter till mera 

administrativa uppgifter i form av personal- och budgetansvar. Arbetsuppgifterna har 

omfördelats genom att uppgifterna delegerats neråt inom organisationen (Wolmesjö, 

2005).  

 

För att de anställda inom organisationen ska känna sig delaktiga och finna mening med 

organisationsförändringen är de viktigt med intern kommunikation (Von Platen, 2006). 

Samtidigt är de anställda egna individer och det medför ett varierande behov av hur 

mycket information man behöver var och en (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).  

En förändring kan vara svår att hantera för vissa individer, de kan handla om förlust av 

nuvarande arbetsplats, osäkerhet inför framtiden, rädsla för misslyckande eftersom de 

kan stå inför nya uppgifter etc. medan andra ser organisationsförändring som positivt, 

de får chans att växa och lära sig något nytt. De som reagerar positivt på förändring är 

de som har hög självkänsla, optimism och uppfattas ha kontroll på det som sker 

runtomkring (Wanberg & Banas, 2000).  

 

Det är först när den anställde vet vad som förväntas av honom/henne samt vad som 

hon/han förväntar sig som personen har kontroll (Isaksson & Bellaagh, 2005). En 

relation mellan arbetstagaren och organisation grundar sig i både löften och åtaganden, 

och en av grundpelarna för en bra och långvarig relation är tillit, vilket är något som 

byggs upp under en längre tid. Vid förändringar inom organisationen studerar och tolkar 

den anställde organisationens agerande (Nilsson, 2006). Om organisationen lever upp 

till den anställdes förväntningar så kommer den anställde vara mer positiv inställd till 

det som sker runtomkring eftersom ett förtroende finns för organisationen (Sparrow & 

Cooper, 1998).  

2.3.1 Psykosocial arbetsmiljö 

I tidigare forskning undersöks den psykosociala arbetsmiljön för enhetsledare, vad deras 

arbetsuppgifter är och vad som kan göras för att den psykosociala arbetsmiljön ska 

förbättras. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer används samt 

kvantitativa metoder i form av enkäter.  Det tillämpas ledarskapsteori, nyinstitutionell 

teori samt teori om organisationskultur. 
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Chefer inom den kommunala äldreomsorgen arbetar på olika nivåer där deras ledarskap 

innebär förväntningar och krav från olika, oberoende av varandra, aktörer (Wolmesjö, 

2005). Det finns enligt Wolmesjö (ibid) generella krav på ledare inom offentlig sektor, 

de måste följa de övergripande riktlinjerna som finns, kunna sätta upp delmål, ha 

visioner för verksamheten samt att de måste kunna medverka till medarbetarnas 

utveckling. Utöver det gäller generella ledarskapskriterier, förmågan att agera, fatta 

beslut och handla effektivt i alla situationer. Det är viktigt att en enhetsledare har ett 

helhetsperspektiv samt att som person vara lyhörd, kunna analysera och tillämpa 

strategiskt tänkande (Wolmesjö, 2005). 

  

De som arbetar som enhetsledare tenderar att glömmas bort då de är både någons chef 

och någons medarbetare. De är inte enbart mellanchefer utan även anställda och har ett 

behov att kunna vända sig till någon vid svåra frågor för att få stöd (Wolmesjö, 2005). 

Enhetsledare står mitt emellan, och upplever sig ensamma eftersom de inte har 

chefskollegor nära till hands att kunna bolla svåra frågor med (Karlsson, 2006). Ofta 

saknas mentorskap för enhetsledare, något som de själva prioriterar för sina anställda. 

Enhetsledarna uppfattar att de inte har någon större möjlighet att påverka sin egna 

psykosociala arbetsmiljö medan de själva är mycket måna om sina medarbetares 

arbetsmiljö (Wolmesjö, 2005). 

  

Enhetsledare är utsatta för hårda krav från både politiker och verksamhetschef. Utöver 

detta finns höga förväntningar från deras medarbetare angående deras ledarskap 

(Wolmesjö, 2005). Karlsson (2006) menar att enhetsledare ska verkställa politiska 

beslut samtidigt som de står i direkt kontakt med medarbetare, brukare och anhöriga, 

vilket innebär att de ska ge lojalitet åt båda håll. Det kan leda till att när vissa beslut ska 

tas kan det vara svårt att göra alla nöjda. Enhetsledarens professionella och etiska 

grunder kan då komma att ställas mot varandra. 

  

År 2004 påbörjades en inspektion av landets enhetsledares arbetsmiljö inom äldre- och 

handikappomsorgen av Arbetsmiljöverket. Resultatet av inspektionen pekade bland 

annat på att de hade en dålig arbetsmiljö som visad sig genom stress, hög 

arbetsbelastning samt att enhetsledare saknade resurser och att det var en hälsorisk för 

berörda personer (Wolmesjö, 2005). 
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Det är inte enbart arbetsgivaren som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och som 

bestämmer kraven som finns i enhetsledarens arbete utan det handlar även om 

normsystemen som finns inom arbetsgrupper och professioner, krav från lagar, 

myndigheter samt från anhöriga (Eklöf, 2017). Chefers beslut och agerande påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön, varvid det sociala stödet från chefen har stor betydelse 

för hur man upplever den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. De viktigaste 

frågorna rörande den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur cheferna hanterar frågor 

kring krav, resurser, konflikter, organisatorisk rättvisa, anställningstrygghet samt vilka 

prioriteringar som görs när det kommer till hälsa, säkerhet, budgetmål (Eklöf, 2017). 

Eklöf (ibid) menar det är viktigt med en balansgång mellan dessa och att de allihop har 

en betydande roll när man ser till den stress enhetsledare utsätts för. 

  

Att studera arbetsmiljö är komplext och ofta beskrivs ett arbetssystem som “mer än 

summan av sina delar”. Arbetsmiljö kan beskrivas som ett nät av relationer, både 

mellan människor men också mellan människor och de strukturer som organisationen 

består av (Eklöf, 2017). Vid arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen undersöks de 

bakomliggande problemen, vilket resulterar i att man hamnar uppåt i organisationen och 

bort från den aktuella arbetsplatsen. Eklöf (ibid) menar att det i sin tur innebär att man 

har begränsade möjligheter att gå till botten med arbetsmiljöproblemen. 

  

För den psykosociala arbetsmiljön är det avgörande på vilket sätt information går ut till 

de anställda i företaget; det ska vara tydligt, förståeligt och förutsägbart (Jeding m,fl, 

1999). Exempel på information där det är viktigt att den kommer ut till personalen på 

korrekt sätt är; hur hög arbetsbelastningen kommer att vara, att man har kännedom om 

organisationens övergripande mål, strategier och vad som sker inom företaget samt att 

man vet vad som ska hända i framtiden. Enligt tidigare forskning kan man se ett 

samband mellan förutsägbarheten och stress, ju högre förutsägbarhet desto lägre 

stresspåverkan på individen (ibid). Om man är förberedd på vad som kommer att ske är 

det lättare att hantera det när det väl sker. Det har att göra med att man ser meningen 

med sitt arbete, syftet och vad ens roll är, vilket medför en högre trivsel och större 

motivation (ibid).  
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Om enhetsledarna kände en delaktighet under förändringen samt att de fick tydlig och 

relevant information från ledningen om vad syftet och målet med omorganisationen var 

så gick det lättare att hantera förändringen. Det i sin tur leder till att den psykosociala 

arbetsmiljön blir bättre för enhetsledarna och att ohälsan minskar. För att enhetsledaren 

ska känna sig helt delaktig så behövs ärlighet, klarhet och tydlighet i vad som händer. 

Om enhetsledarna är delaktiga från början leder det till trygghet (Eklund & Herremo, 

2005).  I samma studie framgår att enhetsledarna kände att det var svårt att uppnå 

delaktighet fullt ut, just för att arbetet kändes ostrukturerat, för mycket irrelevant 

information kom ut till alla samt snabba förändringar dagligen. De hade önskat att de 

endast fick ta del av väsentlig information som gällde dem specifikt och inte alla andra 

(ibid).  

  

I “Gränslöst arbete” (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006) menar 

författarna att stressen och de konsekvenser arbetslivet kan ha på individers hälsa måste 

ses i förhållande till de arbetsvillkor som finns på arbetsmarknaden och de individuella 

förutsättningar som finns i arbetslivet. Allvin mfl (ibid) menar att klimatet på 

arbetsmarknaden har förändrats sedan 1970-talet i takt med hur utvecklingen skett inom 

den ekonomiska sfären i kombination med de organisatoriska förändringar som skett 

inom företag runt om i världen. Författarna menar att det idag inte längre finns 

skiljeväggar mellan vad som är arbete och vad som är privatliv och därigenom blir det 

arbetstagarens egna ansvar att skapa avgränsningar mellan dessa sfärer, vilket tenderar 

att locka individer att anstränga sig bortanför sina gränser (ibid). 

  

Den psykosociala arbetsmiljön för enhetsledare är oroväckande (Wolmesjö, 2005). De 

grundar sig i att de som arbetar som enhetsledare är både är någons chef samtidigt som 

de är anställda, de har inte någon att bolla svåra frågor med och att de saknar 

mentorskap (Karlsson, 2006). Enhetsledarna hamnar i svåra situation där de förväntas 

vara lojala både mot cheferna och mot anställda. Detta kan bli paradoxalt, då de hamnar 

i kläm och uppfattar sig ensamma i sin roll (Wolmesjö, 2005). 

 

Den fallstudie där man testade validiteten och reliabiliteten i Karasek- & Theorells krav-

kontroll- och stödmodell visade på att modellens antaganden om vad som påverkar 

arbetstagarnas stressnivåer överensstämde med studiens resultat (Pelfrene, Vlerick, P. 

Mak, De Smets, Kornitzer & Backer, 2001). Studien visade på att arbetstagare som 
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känner att det finns socialt stöd från kollegor, stöd från chef, möjlighet att påverka 

beslut och möjlighet att påverka psykosociala krav upplever lägre stressnivå än andra 

(Ibid). 

 

Det finns många modeller och teorier rörande en god psykosocial arbetsmiljö och de har 

tre gemensamma medmänskliga teman; social tillhörighet, mening och autonomi 

(Thylefors, 2016). Alla individer upplever vikten av: 

- att uppleva kontroll över sin arbetssituation och att ha kontroll i 

arbetssituationen 

- att kunna påverka och känna sig delaktig  

- att arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och stimulerande 

- att känna att man klarar av att utföra sina arbetsuppgifter 

- att uppleva stöd från och känna samhörighet med kollegor 

Genom att se till vad som ger god arbetsmiljö så kan man även komma tillrätta med vad 

som genererar dålig arbetsmiljö (Thylefors, 2016).  

 

2.3.2 Salutogent 

Antonovsky (2005) menar att individer som finner sin tillvaro hanterbar, begriplig och 

meningsfull har lättare att gå igenom svåra påfrestningar med hälsan i behåll än 

individer som inte uppfattar sin tillvaro på samma sätt. Fokus bör ligga på de faktorer 

som gör att vi behåller vår hälsa och minimerar ohälsan. Detta sätt att tänka är att tänka 

salutogent och fokusera på hälsofrämjande istället för vad som gör oss sjuka (ibid).  

 

Nilsson (2012) beskriver fördelar med att systematiskt beskriva på vilket sätt faktorer är 

kopplade till KASAM. Hon förklarar att en kartläggning kan användas dels för att förstå 

var enskilda individer befinner sig processmässigt vid sjukdom och hälsa och dels för 

att förstå hur olika politiska beslut kan påverka samhällets sektorer på olika sätt. Nilsson 

menar att det är viktigt att inte mäta KASAM enbart som en personlig variabel utan att 

även se hur individen påverkas av strukturförändringar.  

  

Jakobsson (2008) nämner att KASAM-instrumentet använts i många studier och att dess 

validitet och reliabilitet testats i ett 20-tal olika länder. Vidare påtalar han att 

instrumentets tvärkulturella användbarhet är tveksamt samt att det inte förekommer 

komplett evidens för att instrumentet har godkända psykometriska egenskaper. 
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Antonovsky (2005) både använde KASAM-instrumentet själv och lät andra forskare 

använda det i sina studier. Resultatet av detta visar enligt Antonovsky på att 

instrumentet kan användas tvärkulturellt då normativdata i en undersökning där 

deltagarna utgjorde en kulturellt homogen grupp, trots allt hade en standardavvikelse 

och variationsvidd på svarsfördelningen som liknade den i en tvärkulturell grupp (ibid).  

  

Aaron Antonovsky (2005) menar att han alltid kommer att hävda att alla individer är i 

behov av KASAM och hur viktigt det är att man arbetar gentemot hälsa och att försöka 

motverka ohälsa.  

 

Eriksson och Lindström (2011) konstaterar att den enskilde individens uppfattning av 

hanterbarhet förändras under livets lopp, vilket betyder att individen förändrar sina 

copingmekanismer allteftersom livet fortlöper.  

 

2.4 Sammanfattning 

Organisationsförändringar sker av olika orsaker. Det kan handla om att de behöver få en 

ökad effektivitet, att det aktualiserats nya marknadsinriktade styrformer eller att man har 

tillgång till minskade ekonomiska resurser (Edvardsson - Stiwne, 1997). Det finns olika 

sätt att göra en förändring på, antingen att det utvecklas nya enheter utöver de befintliga, 

att enheter slås ihop eller att man drar in på vissa enheter och ersätter med något annat 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Hur en organisationsförändring mottas av anställda inom 

organisationen beror på flera aspekter. Det kan handla om mycket man som anställd kan 

vara med och påverka sin egen situation, hur mycket information man får ta del av samt 

vilken inställning omgivningen har till förändringen (Oreg, 2006 & Edvardsson - 

Stiwne, 1997). Vid en organisationsförändring är det vanligare att de anställda är mer 

negativa än positiva. De anställdas reaktioner beror på vilka möjligheter de har att 

påverka förändringen och hur mycket information de fått ta del av innan 

organisationsförändringen sker (Oreg, 2006). 

  

Att vara anställd inom en organisation som ska omorganiseras kan påverka en individ 

både fysiskt och psykosocialt (Edvardsson - Stiwne, 1997). Det finns flera faktorer 

utifrån ett organisationsperspektiv som har betydelse för den enskilda individens hälsa, 

bland annat: tydliga gränser, att det finns en överensstämmelse mellan kompetens och 

befattning, tillfredställande resurser och rättigheter i förhållande till ansvar policy, 
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gemensamma värderingar, att man ges löpande information angående organisationens 

mål och vision och att det finns en tydlig rollfördelning. Hur strukturen inom 

organisationen ser ut har en avgörande betydelse för individens hälsa, arbetsrelaterad 

stress uppstår när arbetsrollen är otydlig, och när arbetsuppgifterna är oklara och 

motstridiga (Thulin Skantze, 2006). 

  

Utifrån ett individuellt perspektiv så är individens tankar, känslor, handlingar och 

självuppfattning i centrum och när man utgår från det individualistiska perspektivet så 

är kommunikation och interpersonellt stöd av största vikt (Graber, 2009). Att veta att 

man blir bedömd, värderad och granskad men inte kan påverka eller göra något åt 

situationen kan upplevas påfrestande, man kan hamna i ett läge där man inte vill påbörja 

något nytt eftersom man inte vet vad som kommer att ske inom den närmaste tiden. Det 

är därför viktigt med löpande information för de berörda parterna (Edvardsson - Stiwne, 

1997). Osäkerhet är ett av de vanligaste psykologiska tillstånden som den anställda 

upplever under en organisationsförändring, vilket kan leda till motstånd, antingen mot 

förändringen eller missnöje mot organisationens tillvägagångssätt, att de fått ta del av 

för lite information om vad som ska hända. Det är viktigt att man vid en omorganisation 

fokuserar på att upprätthålla den organisatoriska identifieringen så att personal känner 

igen sig och kan identifiera sig med organisationen, annars finns en risk till ökade 

känslor av osäkerhet hos de anställda.  (Kim, Song & Lee, 2013). Ett centralt begrepp 

inom en organisation är tydlighet, vilket ska genomsyra hela organisationen. Wolmesjö 

(2005) menar att det är viktigt att ha möjlighet att utvärdera förändringseffekterna innan 

man påbörjar något nytt, för att inte skapa otydlighet.    

  

Just eftersom enhetsledare både är någons chef och anställd så tenderar de att glömmas 

bort i deras position. Mellanchefer upplever ofta att de är ensamma, att de står 

mittemellan eftersom de inte har några chefskollegor att kunna vända sig till för att 

diskutera svåra frågor med, de känner en avsaknad av stöd (Wolmesjö, 2005 & 

Karlsson, 2006). Enhetsledare upplever att de inte har någon möjlighet att påverka sin 

egen psykosociala arbetsmiljö samtidigt som de är väldigt måna om sina medarbetares 

arbetsmiljö (Wolmesjö, 2005). 

  

En inspektion av landets enhetsledares arbetsmiljö inom äldre- och handikappomsorgen 

visade att de hade en dålig arbetsmiljö i form av stress, hög arbetsbelastning och att de 
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saknade resurser, vilket bidrar till en hälsorisk för enhetsledarna (Wolmesjö, 2005).  

Men det är inte endast arbetsgivaren som påverkar den psykosociala arbetsmiljön utan 

det handlar även om normsystem som finns inom arbetsgrupper och krav från 

myndigheter och olika lagar. Chefers beslut påverkar arbetsmiljön och det sociala stödet 

från chefen har i sin tur betydelse för hur man upplever den psykosociala arbetsmiljön 

på arbetsplatsen (Eklöf, 2017). Karasek- & Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

har visat sig väl användbar när man undersöker vad som påverkar arbetstagarnas 

stressnivåer. De har gjorts en fallstudie som testat validiteten och reliabiliteten i 

modellen som styrker modellens användande vid undersökning av den psykosociala 

arbetsmiljön (Pelfrene, Vlerick, P. Mak, De Smets, Kornitzer & Backer, 2001). 

  

KASAM-instrumentet har använts vid många studier och validiteten och reliabiliteten 

har testats i ett flertal länder. Men det är viktigt att inte endast mäta KASAM som en 

personlig variabel utan att också se på hur individen påverkas av strukturförändringar. 

En kartläggning utifrån KASAM instrumentet kan användas för att förstå var individen 

befinner sig vid hälsa och sjukdom för att på så sätt kunna få en ökad förståelse för hur 

beslut påverkad den enskilda individen (Nilsson,2012 & Jakobsson, 2008). Antonovsky 

(2005) menar att alla individer är i behov av KASAM och att det är viktigt att arbeta 

mot hälsa.   

 

3 Teorianknytning 

I detta kapitel redogör vi för den teori och den modell som vi valt att använda oss av i 

vårt arbete. Kapitlet är indelat i två underrubriker för att underlätta för läsaren. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är det salutogena perspektivet, KASAM. Känslan av 

sammanhang har stor betydelse för hur enhetsledarna uppfattar sitt arbete och roll i 

organisationen. För att öka förståelsen för hur enhetsledarna upplever sin situation har 

vi också utgått från Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell. Just med 

tanke på att den psykosociala arbetsmiljön har en stor betydelse för hur dessa 

enhetsledare uppfattar sin situation och vi är intresserade av hur de upplever den 

förändrade arbetssituationen utifrån stöd från chef, sitt eget handlingsutrymme samt 

krav på prestation inför omorganisationen.  
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3.1 Salutogena perspektivet 

Salutogen betyder hälsofrämjande och det myntades 1979 av sociologen Aaron 

Antonovsky (NE,u.å c). Sjöbeck & Berglund (2011) skriver att Antonovsky förundrades 

över mängden forskning om vad som gör oss människor sjuka, men bristen på forskning 

om vad som hjälper oss vara friska. Antonovsky (2005) beskrev för första gången den 

salutogena modellen i sin bok ”Hälsans mysterium” som utkom i svensk version 1991. 

Där skriver han att människan inte statiskt befinner sig i den friska eller den sjuka 

dimensionen, den välbefinnande dimensionen eller den illabefinnande dimensionen. 

Istället rör sig individen oregelbundet mellan dessa. Individens rörelsemönster mellan 

dimensionerna baseras helt på vilka situationer den utsätts för under livet (Antonovsky, 

2005) och Antonovsky menar att olika individer har olika förutsättningar, olika känsla 

av sammanhang, att hantera situationer på ett positivt sätt. Med anledning av detta 

utvecklade Antonovsky KASAM, en modell som fått sitt namn av just Känslan Av 

SAMmanhang. Modellen består av tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005) och Antonovsky menar att individer med ett starkt 

KASAM hanterar förändringar bättre. Tidigare forskning tyder på att individer som mår 

bra och som har en hög känsla av välbefinnande kan hantera stress bättre än de 

människor som har ett lägre välbefinnande (Angerstedt & Mendel, 2006). 

  

Det kan vara svårt att mäta och värdera hälsa då människor utsätts för påfrestningar, 

både kroppsliga, psykiska och sociala och eftersom vi som enskilda individer reagerar 

olika (Nilsson, 2002). Eftersom hälsa i sig inte är ett statiskt tillstånd så är ens egna 

upplevelse av välbefinnandet av största vikt. 

En individ som får höga poäng i KASAM-formuläret, har lättare att se meningen med 

det som hänt och sin framtid. Individen känner att det finns mening med livet, har mål 

och vet vad hen vill medan vid låga poäng är det tvärtom (Angerstedt & Mendel, 2006). 

En hög KASAM-poäng visar på att individen har en god livskvalitet (Eriksson, 2007). 

Det finns flera faktorer som påverkar en individs KASAM poäng: kön, etnicitet, social 

status, ekonomiska möjligheter, kultur och ärftlighet (Angerstedt & Mendel, 2006).  Det 

finns dock inga konkreta bevis för att en individs personlighet hänger ihop med 

välbefinnande (ibid). Studier visar dock på att den salutogena teorin kan vara en 

värdefull infallsvinkel till individers hälsa, ett sätt att marknadsföra forskning inom 

hälsa samt att praktiskt utöva det salutogena tankesättet (Eriksson, 2007). 



 

20 

 

3.2 Karasek- och Theorells modell 

Karasek- och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell kan liknas vid en trebent pall: de 

tre benen är beroende av varandra för att den psykosociala arbetsmiljön ska vara sund 

(Prevent, u.å). De tre benen utgörs av: 

● krav, vilket Theorell och Karasek avser vara produktivitetskrav och deadlines. 

Här räknar de in kvalitativa (hur komplext det är), kvantitativa (antalet), 

emotionella och kognitiva psykologiska krav. Karasek och Theorell är noga med 

att poängtera att det som enligt dem räknas som mental arbetsbelastning är hur 

stor mental kraft som behövs för att utföra en uppgift. 

● kontroll, även kallad handlingsutrymme av Karasek och Theorell, bestäms dels 

hur stor ens egna möjlighet är att fatta beslut samt individenskompetensen i 

arbetet. Tillsammans bildar dessa individens kontroll i arbetet, vilket är viktigt 

att känna till för att man inte ska bli stressad. Karasek och Theorell påtalar att 

det finns ett nära förhållande mellan stress och kontroll i sitt arbete. När en 

individ känner att den inte har kontroll, dvs vid oklara beskrivningar av ens 

arbetsuppgifter eller datakrångel, så tenderar individen att känna sig stressad. 

● stöd, vad man kallar socialt stöd. Karasek och Theorell visar på att individer som 

känner att de har en gemenskap i arbetsgruppen, återkoppling med chefen 

och/eller medarbetare i det dagliga arbetet eller vägledning tenderar att påverkas 

mindre av stressorer (Prevent, u.å). 

  

Modellen beskriver hur de tre benen, krav, kontroll och stöd samverkar med varandra. 

Krav- begreppet syftar till de psykologiska arbetskraven som finns på individen, 

kontroll innebär uppgifts-, och färdighetskontroll samt Stöd som avser de sociala stöd 

som finns tillgängligt på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Om socialt stöd från 

chefen finns så har det en positiv effekt oavsett vilken ruta man befinner sig i (Jeding, 

M Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 1999) 
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Figur 1.  Stöd-, kontroll-, och kravmodellen enligt Karasek & Theorell (1990).  

 

 

Avspänt arbete 

Det avspända arbetet är det som innebär att man har låga krav och hög kontroll på sitt 

arbete. Individen har inom den här rutan både tid och befogenhet att svara och ta sig an 

de utmaningar och krav som man ställs inför (Jeding m,fl, 1999). 

  

Passivt arbete 

Det som kännetecknas av passivt arbete är låga krav och låga kontrollnivåer. Dessa 

individer är passiva både på arbetet och privat. Individen får inte stimuli genom de låga 

arbetskraven till att anstränga sig. Karasek och Theorell menar att denna ruta 

förmodligen är den värsta tänkbara att befinna sig i eftersom det på längre sikt finns risk 

för att individen ska känna att denne inte klarar av något själv, vilket på kort sikt kan 

vara väldigt avgörande när det handlar om produktivitet (Jeding m,fl, 1999). 

  

Aktivt arbete 

Individen har inom denna ruta höga krav och hög kontroll på sitt arbete, varvid denna 

anses vara den mest önskvärda kvadraten att befinna sig i. Det ställs höga krav på 

individen samtidigt som de anställda har kontroll över sitt arbete och vad man ska göra. 

Stimulansen är hög eftersom man kan stå upp till de krav som ställs och har därför 

kontroll över situationen. Man får användning av sina färdigheter och individen 

stimuleras till att utvecklas för att uppnå mer kunskap (Jeding m,fl, 1999). 

Avspänt  

arbete 

Aktivt  

arbete 

Passivt 

arbete 

Spänt 

arbete 
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Spänt arbete 

Inom spänt arbete har individen höga krav men låg kontroll på sitt arbete, de har inte 

möjlighet att använda sina färdigheter i den utsträckning som de hade önskat och har 

inget inflytande i hur arbetet ska gå till.  Inom denna ruta så upplever man att 

handlingsutrymmet är litet och att man har därför inte möjlighet att möta de utmaningar 

och krav som ställs på individen. De höga kraven som ställs leder därför till att 

individen känner sig stressad vilket gör att man befinner sig i en påfrestande miljö 

(Jeding m,fl, 1999). 

  

Det man gjort med modellen är att påvisa att man som arbetstagare, oavsett nivå inom 

organisationen, har möjlighet att bemästra situationer med högt ställda krav under 

förutsättning att man samtidigt upplever stöd i situationen och att man har möjlighet att 

fatta egna beslut (Karasek & Theorell, 1990). Modellen bygger på varje enskild individs 

upplevelse av sin arbetssituation och författarna är noga med att påpeka olika individers 

varierande kapacitet att klara samma påfrestningar. Karasek och Theorell menar att 

fokus bör ligga på att möjliggöra så att alla arbetstagare på arbetsplatsen känner att de 

kan påverka sin arbetssituation, påverka de krav som ställs på hen och att de känner att 

de har stöd i det dagliga arbetet. På det sättet uppnår arbetsplatsen en balans i modellen, 

arbetstagarna mår bättre och sjukhälsotalet kan minskas (ibid). 

  

Kritik mot modellen är bland annat att den är för enkel och att den förbiser andra 

perspektiv av ett arbete bortsett från krav och kontroll. Modellen är dock, trots kritiken 

den mest använda när man studerar den psykosociala arbetsmiljön (Angerstedt & 

Mendel, 2006). 

 

4. Metod 

Vi har valt att använda oss av två färdiga frågeformulär; en enkät från Prevent som 

behandlar den psykosociala arbetsmiljön ur olika vinklar och det färdiga KASAM-13-

formuläret som används för att mäta individens KASAM.  Prevent är en ideell 

organisation som ägs gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Deras idé är att 

förmedla kunskap om hur företag kan bli framgångsrika och ha välmående anställda 

genom att bedriva ett arbetsmiljöarbete med fokus på hälsofrämjande. 
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Vi har valt att begränsa vårt urval av respondenter till utföraravdelningen av 

socialförvaltningen i den berörda kommunen.  

 

 

Figur 2.   Schematisk översikt över kommunens organisation. Lånad från berörd 

kommuns hemsida. 

Orsaken till denna avgränsning är att arbetsbeskrivningen för en enhetsledare på 

myndighetssidan skiljer sig mycket från den arbetsbeskrivning som en enhetsledare på 

utförarsidan har. Däremot är arbetsbeskrivningarna mellan de olika enhetsledarna inom 

utförarenheten jämförbara. Svaren vi fått in från respondenterna, både Prevent-enkäten 

samt intervjusvaren har avidentifierats vid sammanställningen av tabellerna. 

Vad gäller intervjuer med stöd av KASAM-13 så valde vi att inte kontakta 

enhetsledaren för Hälso- och sjukvård för en intervju då detta initialt var en tjänst och 

som under omorganiseringen blivit ersatt av tre enhetschefer då det gjorts en 

strukturförändring inom organisationen. Vi kom fram till att vi inte skulle kunna 

använda individens svar på ett anonymt sätt och därför valde vi att inte kontakta för en 

intervju.  
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4.1 Forskningsdesign 

Vi använder oss av en kvantitativ metod genom att vi använder oss av enkäter som är 

utformade för att ge svar på våra frågeställningar inom området psykosocial arbetsmiljö 

samt ett frågeformulär där vi använder oss av instrumentet KASAM-13. Vi är 

intresserade av att få veta hur de individer som är mitt i organisationsförändringen 

uppfattar situationen, vilket vi kan få svar på genom att använda en enkät från Prevent 

och KASAM-13 formuläret. Vi har valt att använda oss av en färdig enkät samt ett 

färdigt frågeformulär för att säkerställa att vi mäter det vi vill mäta och inget annat.  

Ahrne och Svensson (2015) menar att det kan vara en fördel att kunna återkoppla till 

sina respondenter efter att man avslutat sin studie för att låta dem se vilka resultaten 

blev. Vid kontakt med enhetsledare så har detta önskemål framkommit och vi kommer 

att förmedla våra resultat till de respondenter som önskat det. Vi är medvetna om att det 

hade varit att föredra att jämföra de svar som framkommer i vår enkät angående den 

psykosociala arbetsmiljön med resultat från tidigare år i samma kommun, men 

arbetsgivaren bytte utförare av företagshälsovård under 2015 vilket medför att denna 

möjlighet inte föreligger. Prevent själva sparar ingen statistik, men uppmuntrar till att 

deras enkät används fritt (Prevent, u.å). 

Det finns både positiva och negativa aspekter vid användning av enkäter när man 

studerar en organisations psykosociala arbetsmiljö. Fördelen med att använda enkäter 

vid en sådan undersökning är att man får en översiktsbild på hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen medan nackdelen är att resultatet kan vara 

missledande och att det är väldigt enkelt att misstolka svaren. Negativa aspekter är att 

bakom varje enkätsvar finns en betydande berättelse som man missar vid endast ett 

enkätsvar, berättelsen är därför nödvändig för att göra svaret meningsfull (Eklöf, 2017).  

Litteraturen vi har använt oss utav kommer mestadels från 2000-talet vilket gör att den 

förefaller aktuell samtidigt är de två böcker från 1990-talet som vi valt att använda oss 

utav eftersom de anses vara grundpelare inom de teorier vi valt att utgå från. 

Vi har valt att fokusera på nyare forskning eftersom det tidigare inte varit någon direkt 

uppdelning eftersom man då såg till arbetsmiljön överlag. Det är under senare tid som 

den psykosociala arbetsmiljön fått mer fokus, vilket man kan se i de nya föreskrifterna 

från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket, 2017). 
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4.2 Urvalsprocess 

Vi har i vår urvalsprocess valt att endast fokusera på enhetsledare inom kommunens 

utförardel.  Det är en stor skillnad mellan arbetsbeskrivningen för enhetsledare på 

utförarsidan respektive på myndighetssidan så deras roller är inte direkt jämförbara. I 

det här arbetet har vi begränsat oss till att endast studera den psykosociala arbetsmiljön.  

  

Vid en första kontakt med respondenterna valde vi att först kontakta samtliga 

enhetsledare inom den kommunala utföraravdelningen genom e-post för att informera 

om den kommande enkäten, att deltagandet är frivilligt samt vårt önskemål om deras 

deltagande. Orsaken till att vi valt att gå direkt till enhetsledaren och inte 

verksamhetschefen är för att de ska känna att deltagandet är frivilligt. Vi diskuterade 

runt ämnet och kom fram till att det skulle verka positivt för vår del om vi valde att inte 

gå via verksamhetschefen och på det sättet kunna maximera möjligheten att 

enhetsledaren känner att deltagandet är frivilligt.  Därefter skickade vi ut enkäten med 

brev. För att mäta respondenternas KASAM har vi intervjuat respondenterna med hjälp 

av KASAM-13 frågeformulär, även där har deltagandet varit frivilligt.  Anledningen till 

att vi valt att använda både en enkät samt att genomföra intervjuer är för att en person 

som har ett högre KASAM värde sägs hantera förändringar på ett bättre sätt än de som 

har ett lägre KASAM värde. Med hjälp av Prevent enkäten och KASAM-13 formuläret 

har vi kunnat studera dess betydelse för hur respondenterna hanterar 

organisationsförändringen som sker. 

4.3 Analysverktyg  

I följande avsnitt beskriver vi hur vi analyserat de data som inkommit från våra 

respondenter. 

 

Vi har använt oss av kvantitativ analys med hjälp av tabeller i Word. Med anledning av 

att vi enbart har 15 respondenter blir det svårt att få ett statistiskt underlag framtaget i 

SPSS som vi tänkte från början. Vi har därför valt att bearbeta resultatet med hjälp av 

word för att på ett överskådligt sätt presentera resultaten från Prevents enkät.  

 

Enkäten från Prevent är uppdelade i olika områden med ett antal frågor knutna till sig. 

Områdena är arbetsbelastning, arbetsorganisation, handlingsutrymme, ledarskap, stöd, 

kunskaper och utveckling, återhämtning samt andra viktiga frågor. Varje fråga kan 
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besvaras med fyra olika alternativ: stämmer helt (4), stämmer delvis (3), stämmer i liten 

grad (2) och stämmer inte alls (1).  Vi har sedan räknat ut ett medelvärde inom varje 

område och därefter gjort diagram för att presentera resultatet. Inom specifika frågor så 

har vi även räknat ut procent utifrån hur många som svarat på respektive alternativ.  

 

Med hjälp av våra intervjuer utifrån KASAM-13 har vi analyserat hur respondenternas 

KASAM har betydelse för den individuella uppfattningen av organisationsförändringen. 

Eftersom kommunen som vi studerar är mitt under en pågående omorganisation i 

kombination med att enhetsledarna är mitt i arbetet med att förbereda inför 

sommarsemestern, har vi aktivt valt att endast intervjua fyra personer inom olika 

områden på kommunens utförardel. Anledningen till att vi valde dessa fyra personer var 

dels för att de hade olika bakgrunder inom kommunens utförardel och del för att de 

fanns tillgängliga och hade möjlighet besvara även KASAM-13. 

 

4.4 Bortfallsanalys 

För att verka för att så många som möjligt av de 19 respondenterna skulle besvara 

Prevent-enkäten så skickade vi ut förhandsinformation via e-post om att den skulle 

komma inom kort via vanlig post. Vidare skickade vi även ut en påminnelse via e-post 

till de som inte hade skickat in inom vår tidsram. I det fallet valde vi att skicka ut 

Prevents enkät som ett bifogat dokument med instruktioner att de kunde spara ner 

dokumentet på sin dator, fylla i den och sedan returnera den ifylld i ett mail till någon 

av oss.  

 

Utav de 19 tänkbara respondenterna som vi skickade ut vår enkät till så var det 15 av 

dessa som besvarade denna. Vi var medvetna om att vi kanske inte skulle få svar från 

alla enhetsledare. Att alla inte besvarade den kan förklaras på olika sätt. Ett av de största 

skälen som vi ser det är att vi undersökt hur människor upplever en händelse som pågår 

här och nu. Vi kanske skulle ha fått en större svarsfrekvens om vi skickat ut dessa 

enkäter dels innan omorganiseringen sattes igång och även efter att de påbörjat sin nya 

anställning. Tillsättningen av de nya tjänsterna hann bli klar innan denna studie var klar 

och det kan självfallet påverka dels om respondenten vill deltaga och dels hur 

respondenten väljer att svara på enkäten. 

 



 

27 

 

Vidare vet vi inte hur samtliga som berörs av denna organisationsförändring mår eller 

hur de hanterar denna förändring som pågår. Vi vet inte heller om de varit på plats, varit 

tjänstlediga eller sjukskrivna. Med anledning till att vi adresserade enkäten till de 

enhetsledare som stod listade på kommunens hemsida så kan en biträdande enhetsledare 

anse att det inte är lämpligt att hen besvarar enkäten då den inte är adresserad på det 

sättet. 

 

Vi valde initialt att kontakta enhetsledarna direkt istället för att gå via 

verksamhetschefen. Anledningen till detta är för att enhetsledarna skulle känna att det 

var upp till dem själva att avgöra om de ville vara med i undersökningen eller inte och 

inte på något sätt känna att de var tvungna att deltaga. Utfallet med svarsfrekvensen 

hade kunnat vara på två olika sätt om vi kontaktat verksamhetschefen, dels hade den 

eventuellt kunnat öka antalet respondenter men samtidigt hade den metoden kunnat 

minska antalet respondenter på enkäten i det fall att verksamhetschefen, vilken själv 

också sökte om sin tjänst, ansett att det inte var något man ville deltaga i. En aspekt av 

detta som vi bör vara medvetna om är att det kan finnas en rädsla hos 

verksamhetschefen att det framkommer resultat som inte är positiva, vilket kan vara 

negativt för verksamheten i sig. Vid en enkät kan man inte vara säker att respondenterna 

svarar sanningsenligt men det är något som vi utgår från att de gjort. 

 

Utöver omorganiseringen kan den pågående sommarsemestern och rekrytering av 

sommarvikarier medföra att enhetsledarna kan vara pressade och därför välja att inte 

deltaga i vår studie.  

 

Ytterligare en aspekt vi måste ta hänsyn till är att de enhetsledare som valt att inte 

deltaga i studien kanske inte ser att enkäten är meningsfull och med anledning av detta 

väljer att inte besvara den. Eller att de ser att den är meningsfull, men på grund av rädsla 

att någon obehörig får veta deras svar så väljer enhetsledare att inte deltaga.  

 

En sista aspekt som framkommit är att under tiden som vår enkät skickades ut var det 

vissa av enhetsledarna som redan visste vilken deras nya plats i organisationen skulle 

bli. Det har visat sig att trots att alla skulle göras plats i organisationen var det 

enhetsledare som inte fick en tjänst som enhetschef utan erbjöds plats som administratör 
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istället. Detta är en aspekt som kan ha påverkat individens vilja att besvara enkäten samt 

vilken ton den besvarade enkäten har när vi mottagit den.  

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar enligt Kvale & Brinkmann (2014) om huruvida metoden som används 

i studien undersöker det som den påstår sig att undersöka. För att vi skulle vara säkra på 

att validiteten skulle vara så hög som möjligt valde vi att använda oss utav två färdiga 

enkäter som redan är etablerade och användbara: den ena då man studerar den 

psykosociala arbetsmiljön och den andra vid skattning av individens KASAM.   

Med reliabilitet menar Kvale & Brinkmann (2014) att studien ska vara så pass noga 

beskriven att möjligheten finns för någon annan forskare vid en annan tidpunkt att få ett 

liknande resultat.  Reliabilitet kan kopplas till tillförlitligheten i studien. Under studiens 

gång har vi noga beaktat varje steg och har därför beskrivit tillvägagångssättet av 

studien noga i metodavsnittet. 

Begreppet generaliserbarhet syftar till om resultatet man fått i sin studie går att tillämpa 

på andra liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har fokus 

legat på respondenternas egna upplevelser i deras dagliga arbete, vilket innebär att det 

inte är säkert att andra i liknande situationer uppfattar situationerna likadant. 

Socialförvaltningen som studeras bör vara uppbyggd på liknande sätt med snarlika 

uppgifter för enhetsledaren för att resultatet ska kunna tillämpas. Både utifrån de 

resultat vi kommit fram till och med stöd från tidigare forskning går det att utläsa 

tendenser och eftersom fokuset är på respondenten blir inte studien helt generaliserbar. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Det är viktigt att beakta de etiska aspekterna när man forskar, eller som vi, skriver en 

uppsats på c-nivå. Vi har därför noga tagit hänsyn till informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det som menas med 

informationskravet är att respondenterna ska få information om studiens syfte samt att 

deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, u.å). I uppstartsfasen så skickade vi först 

ut en förmaning om kommande studie, därefter skickade vi ut ett brev med information 

om studien, vilka vi var, varför vi ville göra studien samt att deltagandet var frivilligt. 

Med samtyckekravet menas att de själv har rätt att bestämma om de vill delta eller inte i 

undersökningen (Ibid) Eftersom vi redan i brevet belyst att deltagandet i studien var 
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frivillig så var det upp till respondenterna att besvara den medföljande enkäten. 

Konfidentialitetskravet syftar till att man som respondent inte ska kunna identifieras i 

texten utan respondenten skall avidentifieras och förbli helt anonym (Vetenskapsrådet, 

u.å). I brevet som skickades till respondenterna påpekade vi vikten av anonymitet samt 

att de är något som vi kan garantera. I vår studie har vi inte med namn, arbetsplats eller 

kommun utan allt kodas samt att allt datamaterial kommer användas med försiktighet. 

Sista kravet att beakta är nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna 

från våra respondenter endast har använts för det ändamål det avser att användas för 

(Vetenskapsrådet, u.å).  Respondenterna har upplysts om att allt material som vi samlat 

in genom enkäterna och telefonintervjuerna kommer att förstöras efter att studien har 

examinerats. Vi har delgivit respondenterna att rapporten kommer visas för handledare, 

examinator samt studenter och att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för 

allmänheten efter att den godkänts vid examination. 

Vi är medvetna om att alla enhetsledare kanske inte är intresserade av att besvara vår 

enkät, då den situation de befinner sig i kan vara känslomässigt tung och att de kan 

befinna sig i en personligt omvälvande situation. Vår svarsfrekvens blev 15 av 19 vilket 

vi anser är ett fullgott enkätunderlag att analysera. Det visar på en svarsfrekvens på ca 

79 %. 

4.7 Metoddiskussion 

Vi valde att göra vår studie mitt under en pågående omorganisering, vilket vi från 

början trodde var en bra idé men i efterhand hade det kanske varit bättre att göra den 

efter omorganiseringen skett och respondenterna landat i förändringarna, kanske hade vi 

då fått mer än 79 % i svarsfrekvens.  Om vi haft en annan tidsram hade det varit bättre 

om vi kunnat höra respondenterna innan och efter omorganiseringen, för att de ska 

kunna svara hur upplevelsen var och hur de mått utifrån ett psykosocialt tänk.  

 

Eftersom vi valde att utgå från färdiga enkäter som mäter den psykosociala arbetsmiljön 

samt en enkät som mäter individens KASAM så är vi säkra på att vi undersöker det som 

varit studiens syfte från början. Att använda redan färdigställda enkäter kändes för oss 

mest givet när vi såg att vi hade möjlighet till det, därav anser vi att validiteten i studien 

är hög. Vi valde att använda oss utav en kvantitativ metod just eftersom vi ansåg att 

enkäterna skulle ge oss den information vi sökte efter. Tanken var från början att vi 
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även skulle analysera vårt resultat utifrån statistikprogrammet SPSS, men längst vägen 

ansåg vi att de inte hade gett något eftersom våra analysenheter var för få.  

 

Vi fick femton av nitton svar genom enkäterna samtidigt som fyra av dessa även 

besvarade KASAM-13 genom en telefonintervju alternativt intervju på plats. 

Anledningen till att vi inte intervjuade alla respondenter som besvarat preventenkäten är 

för att vi redan vid en första kontakt med respondenterna insåg att de hade väldigt lite 

tid över när de var mitt under en pågående omorganisering samtidigt som de höll på att 

anställa sommarpersonal. 

 

Det som kunde varit bra är bakomliggande information om respondenterna, vilket vi 

inte fått med i de färdigställda enkäterna vi använt oss utav. Vi tror att det är skillnad 

mellan att vara ny på arbetet och att ha arbetat ett antal år eftersom det tar tid att komma 

in i arbetet. Styrkorna med vår studie är att vi fått så passen hög svarsfrekvens och 

därför kunnat dra rimliga slutsatser om hur enhetsledarna upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö.  Vi har genom vald metod fått en överblick i den rådande situationen i 

kommunen och kunnat se förbättringsmöjligheter. Fördelen med att respondenterna 

besvarat samma enkät är att det möjliggjort för oss att kunna jämföra och få fram 

procentuellt hur många som svarat på liknande sätt inom varje kategori, vilket vi anser 

varit bra.  

5. Resultatredovisning och analys av empiri 

I följande kapitel redovisar vi i olika delkapitel det som framkommit i enkäten från 

Prevent samt vid intervju med stöd av KASAM-13-instrumentet. Vi har valt att skriva 

studiens frågeställningar som underrubriker till en resultatsammanställning för att ge en 

sammanfattande överblick av vad som framkommit i vår studie.  

 

5.1 Svaren från Prevent enkäten 

I detta delkapitel redovisar vi vad som framkommit i enkäten, vad som är utmärkande 

och även vissa anonyma citat som respondenter valt att skriva till i slutet av enkäten. Vi 

använder oss av medelvärdet för att kunna gradera hur respondenterna upplever varje 

delområde. Medelvärdet kan befinna sig mellan 4 och 1, där respondenterna instämmer 

helt med enkätpåståendena vid värdet 4 och instämmer inte alls vid värdet 1. I varje 

delområde finns påståenden som redovisas i diagramform för att på ett överskådligt sätt 
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visa procentfördelningen av respondenternas svar och dessa påståenden är av vikt för 

enhetsledarnas psykosociala arbetsmiljön. Själva Preventenkäten samt den 

sammanfattade svarsfördelningen per delområde finns bifogad som bilaga i slutet av 

arbetet. Delområdena presenteras i samma ordning som de kommer i enkäten för att 

underlätta för läsaren. 

5.1.1 Arbetsbelastning 

I enkätsvaren framkom ett medelvärde på 2,85 vilket visar att respondenterna lite 

mindre än delvis upplever att de: 

• har möjlighet att påverka sin arbetstakt  

• känner att de vet vad som krävs av dem i arbetet  

• hinner med sina arbetsuppgifter under sin normala arbetstid 

• har en acceptabel arbetsmängd 

• har inga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

• har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter 

• krav andra har på dem är acceptabla 

Ser vi till Karasek och Theorells kontroll-, krav- och stödmodell upplever de flesta av 

enhetsledarna inom utförarenheten inom denna kommun att de har en viss kontroll över 

vad som sker i sin vardag på arbete. Kontroll innebär i denna modell att individen själv 

ska ha möjlighet att styra över sitt arbete och ha medbestämmande i hur arbetet 

utformas, vilket de flesta känner att de kan. Thulin Skantze (2006) menar att inom de 

moderna, mindre hierarkiska organisationerna upplever anställda sig mer delaktiga och 

möjligheterna att påverka arbetet är större, vilket i sin tur leder till att den enskilde 

individen inte känner sig begränsad eller toppstyrd.  

 

Det var inom detta område två påståenden som stod ut i svarsfrekvensen. Det gällde att 

respondenten ansåg att den inte hann med sina arbetsuppgifter under sin arbetstid samt 

att de upplevde att de hade psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Se diagrammen nedan. 
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20 % av respondenterna upplever att de inte alls eller i liten grad hinner med sitt arbete 

under den normala arbetstiden, vilket enligt Thulin Skantze (2006) kan förklaras med att 

det inom den moderna organisationen är individens egna initiativ som för arbetet 

framåt. Detta medför att gränserna mellan arbete och fritid tenderar att bli flytande då 

individen känner kravet av att alltid vara nåbar, speciellt när det närmar sig deadlines 

för olika uppdrag. Alvin (Alvin mfl, 2006) menar att det i dagens arbetsliv är upp till 

individen själv att skapa de gränser som utgör skillnaden mellan vad som är arbetstid 

och vad som är fritid, vilket medför att gränsdragningen hamnar på olika platser för 

olika individer eftersom det är individuellt var man lägger dessa begränsningar utifrån 

sina personliga förutsättningar. Enligt Karasek och Theorells kontroll-, krav- och 

stödmodell kan man säga att majoriteten av dessa 20 % inte känner att de kan påverka 

de krav som de upplever sig känna utan att de har en skyldighet att leverera resultat.  

40%

40%

7%

13%

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie 

arbetstid.

Stämmer helt: 40 % Stämmer delvis: 40 %

Stämmer i liten grad: 7 % Stämmer inte alls: 13 %
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Enkätsvaren visade att 40 % av våra respondenter upplever att de har psykiskt 

påfrestande uppgifter, vilket Karlsson (2006) nämner kan ha att göra med den press som 

enhetsledare kan uppleva från chefer, politiker, personal och anhöriga till kunder. Det är 

intressant att se att 60 % av respondenterna inte upplever att de har psykiskt påfrestande 

uppgifter. Vi tror att det till viss del kan vara kopplat till stöd från chefen och även till 

vilken typ av verksamhet man arbetar på.  

5.1.2 Arbetsorganisation 

Resultatet av enkäten visade ett medelvärde på 2,96 vilket innebär att respondenterna 

strax under delvis upplever att de: 

• vet vilka mål organisationen har 

• vet vilka mål enheten har 

• vet hur deras arbetsuppgifter bidrar till organisationens mål 

• vet vilket ansvar och befogenheter de har 

• regelbundet får information om hur organisationen utvecklas 

• har tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete 

• att de har meningsfulla arbetsplatsträffar och att arbetet är omväxlande 

 

Enkäten visade att 67 % av respondenterna anser att de vet vilka mål organisationen har 

och 93 % vet vilka mål som den egna enheten har. Att veta vad för mål man ska 

uppfylla leder till högre prestation än om målen hade varit mer diffusa (Locke & 

Lathem, 2002). Utmärkande i denna kategori är att en tredjedel av respondenterna svarat 

27%

33%

27%

13%

Jag har inga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Stämmer helt: 27 % Stämmer delvis: 33 %

Stämmer i liten grad: 27 % Stämmer inte alls: 13 %
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”stämmer i liten grad” på påståendet ”vi har tydliga mål inom organisationen”. De flesta 

är överens om att de har väldigt tydliga mål på enheten de arbetar. Det kan förklaras av 

att det inom organisationen finns konkreta och avgränsade enheter och att ledningen styr 

dess strukturer, mål och resurser (Edvardsson - Stiwne, 1997). Ser vi till Karasek och 

Theorells modell är dessa individer i det fack som kallas aktivt arbete. Detta innebär att 

de har stor kontroll över sitt arbete och de har höga krav på sig i och med att de är 

medvetna om både sin enhets och hela organisationens mål.  

 

 

Vi finner det intressant att det i enkäten framkommer att 13 % av de tillfrågade 

respondenterna inte upplever sig veta vilket ansvar eller vilka befogenheter de har i sin 

yrkesroll. Det man utifrån våra enkäter kan utläsa är att 87 % av respondenterna 

upplever att de har kontroll, vilket man får när man vet vad som förväntas i sin 

arbetsroll (Isaksson & Bellaagh, 2005).  

 

Organisationsstrukturen verkar enligt enkäterna vara tydliga, eftersom drygt 85 % 

upplever att de har kontroll över deras arbetssituation.  Kommunikation är en avgörande 

faktor när det kommer till lyckande organisationsförändringar.  

  

67%

20%

0%

13%

Jag vet vilket ansvar och vilka befogenheter jag har.

Stämmer helt: 67 % Stämmer delvis: 20 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 13 %
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5.1.3 Handlingsutrymme 

I vår studie visade enkäten ett medelvärde på 2,98, vilket innebär att respondenterna 

delvis upplever att: 

• deras befogenhet att lösa arbetsuppgifter är tillräcklig 

• de kan vara delaktiga i beslut rörande hur deras arbete ska utföras 

• de kan själva prioritera arbetsuppgifterna 

• i samarbetet med andra upplever de tillräckligt med handlingsutrymme för att 

sköta sitt arbete 

• de kan vara med och fatta beslut rörande deadlines 

• de i sitt arbete kan använda sig av tidigare inhämtade kunskaper samt sina egna  

förutsättningar 

• de upplever sig ha möjligheten att påverka förändringar som rör just deras 

arbetsuppgifter 

Utmärkande bland svaren från våra respondenter var påståenden om att de har 

tillräckligt med befogenhet att lösa sina arbetsuppgifter, att de har möjlighet att delta i 

planeringen av hur deras arbete ska utförs samt att de harmöjlighet att påverka beslut 

om stopptider och deadlines. Se diagrammen nedan. 

 

 

I diagrammet kan man utläsa att det var 80 % av respondenterna som upplevde att de 

helt eller delvis har befogenhet att lösa sina arbetsuppgifter. Vad som är intressant i 

denna fråga är att det är 7 % som känner att de absolut inte har den nödvändiga 

befogenheten. Detta ser vi som ett tecken på att individen upplever sig ha en 

begränsning i sitt handlingsutrymme som försvårar för hen att utföra allt som ingår i 

33%

47%

13%

7%

Jag har tillräckligt med befogenhet för att lösa mina 

arbetsuppgifter.

Stämmer helt: 33 % Stämmer delvis: 47 %

Stämmer i liten grad: 13 % Stämmer inte alls: 7 %
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dennes arbetsuppgifter. Handlingsutrymmet ger individen en möjlighet att agera inom 

fasta ramar som organisationen givit (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Dessa 

ramar medför även att individen måste använda sig av sina kunskaper för att kunna fatta 

välgrundade beslut och kunna nyttja sitt handlingsutrymme på bästa sätt (ibid). 

 

 

Ovan kan man utläsa att 93 % av respondenterna upplevde sig ha möjlighet att delta i 

planeringen av sitt arbete och att det inte fanns någon som upplevde sig helt utanför 

denna planering.  

 

 

Det framkom att 26 % ansåg att de i liten grad eller inte alls har möjlighet att påverka 

deadlines rörande sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Detta kan påverka individen på 

två olika sätt; antingen blir personen mer fokuserad på sitt arbete och på att se till att 

73%

20%

7%0%

Det finns möjlighet för mig att delta i planeringen av hur mitt 

arbete ska utföras.

Stämmer helt: 73 % Stämmer delvis: 20 %

Stämmer i liten grad: 7 % Stämmer inte alls: 0 %

7%

67%

13%

13%

Jag har möjlighet att påverka beslut om stopptider och 

deadlines.

Stämmer helt: 7 % Stämmer delvis: 67 %

Stämmer i liten grad: 13 % Stämmer inte alls: 13 %
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leverera eller så upplever individen den upplevda bristen av kontroll som en stressor, 

vilket istället kan leda till ökad risk för ohälsa och sänkt KASAM. 

 

Genom att jämföra de två sista diagrammen kan vi se att det i båda påståendena finns en 

majoritet som känner sin delaktighet och sin möjlighet till påverkan. Däremot är det 

färre som upplever den möjligheten vad gäller deadlines och stopptider. Istället ser vi att 

13 % upplever sig vara helt utan möjlighet att påverka alls. Enligt kontroll-, krav- och 

stödmodellen skapar kombinationen av följande faktorer; höga krav, låg grad av socialt 

stöd och ett handlingsutrymme som är litet/begränsat, en ökad risk för ohälsa och risk 

för lågt välbefinnande hos den anställde (Thylefors, 2016). 

5.1.4 Ledarskap 

Vår studie visar på ett medelvärde på 3,05, vilket säger att respondenterna delvis 

upplever att det föreligger: 

• handledning 

• stöd från närmaste chef 

• ingripande från chef om arbetsbördan blir för stor 

• tydliga gränser för vad som ingår i arbetsuppgifterna samt omfattningen av dessa 

• tydligt vilken förväntan chefen har på den anställde 

• respekt från chef 

• regelbunden återkoppling 

• ett gott sätt att från chefen bemöta motsättningar och konflikter 

• att chefen är mottaglig för förslag på förändringar 

• arbetsgruppen får vara delaktig innan chefen fattar beslut som rör gruppens 

arbetsuppgifter 

  

När man talar om ledarskap så är det viktigt att inte glömma att ledarskapet egentligen 

innehåller två delar; en uppgift som ska lösas och en grupp med individer som ska lösa 

uppgifter (Abrahamsson & Andersen, 2005). Ledarskap förklaras lättast med att du har 

en person som ska lösa en uppgift och som till sitt förfogande har hen en grupp 

individer. När gruppen löst uppgiften med hens hjälp så kan man kalla hen för en ledare. 

Det är dock viktigt att inte glömma att ledarskapet helt är i korrelation med en 

organisation (ibid).  
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Bland svaren var det några påståenden som respondenterna lämnade mer spridda och 

avvikande svar på. Se diagrammen nedan. 

 

 

I diagrammet kan vi se att respondenterna antingen tycker att de får tillräcklig 

handledning vid behov (67 %) eller så upplever de att de kanske (20 %) eller inte alls 

får det (13 %). Med anledning till den nuvarande organisationsmodellen där 

enhetsledarna arbetar mer ensamt och med den nya organisationsmodellen i åtanke, kan 

vi förstå att respondenterna upplever detta.   

 

 

Ovanstående diagram visar att 7 % av respondenterna inte upplever att de vet vad deras 

chef förväntar sig av dem. Detta kan kopplas till Karasek och Theorells kontroll-, krav- 

och stödmodell och då rent specifikt kravdelen i modellen (Jeding m,fl, 1999). Denna 

individ befinner sig i spänt arbete. Detta betyder att respondenten vet med sig att dennes 

yrkesroll innebär höga krav, men vet inte vad som förväntas i yrkesrollen och därmed 

67%0%

20%

13%

Jag får vid behov tillräcklig handledning i mitt arbete.

Stämmer helt: 67 % Stämmer delvis: 0 %

Stämmer i liten grad: 20 % Stämmer inte alls: 13 %

86%

7%
0%7%

Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete.

Stämmer helt: 87 % Stämmer delvis: 7 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 7 %
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innehar individen inte kontroll över sitt arbete. Detta medför att individen känner sig 

stressad och därav upplevs den psykosociala arbetsmiljön negativ (Jeding m,fl, 1999). 

 

 

Återigen kan vi i diagrammet ovan se att respondenterna antingen höll med helt eller 

delvis i påståendet eller inte alls. Detta visar på hur ledarskapet upplevs och hur det 

utövas av ledningen. Det vi kan se i resultatet av studien är att majoriteten av 

enhetsledarna anser att ledarskapet är bra eller delvis bra. En individs ledarstil består 

dels av uppgiftsorientering och dels av medarbetarorientering. När dessa två delar 

kompletterar varandra tenderar det att bli en god ledare (Abrahamsson & Andersen, 

2005).  

5.1.5 Stöd 

I enkäten framkom ett medelvärde på 3,13 när vi beräknade det samlade värdet för 

delområdet stöd, vilket visar att respondenterna lite mer än delvis upplever att de: 

• har möjlighet till samarbete och kontakt med arbetskollegor 

• kan få hjälp med sina arbetsuppgifter vid behov 

• upplever trivsel och gemenskap med kollegorna 

• både ger och får beröm vid goda arbetsinsatser 

• har ett öppet klimat där de kan diskutera samarbetssvårigheter och 

meningsmotsättningar på arbetsplatsen 

 

De påståenden som var utmärkande i detta delområde var att vissa respondenter 

upplevde att de inte hade individer på sitt arbete som de kunde tala förtroligt med, att 

det inte fanns arbetskollegor som kunde hjälpa dem att lösa problem, att de inte 

60%

33%

0%7%

Min chef diskuterar med arbetsgruppen innan beslut fattas 

som rör oss.

Stämmer helt: 60 % Stämmer delvis: 33 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 7 %
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upplevde att det fanns möjlighet till samarbete och kontakt med arbetskollegor samt att 

de inte ansåg sig ha tillgång till teknisk och/eller administrativ hjälp vid behov. Se 

diagrammen nedan. 

 

 

Utfallet på ovanstående påstående ser likadant ut som det som står nedan. 7 % av 

respondenterna upplever att de inte har möjlighet till kontakt och samarbete med 

arbetskollegor. Enligt information som kommit till vårt förfogande under studiens gång, 

är detta något ledningen i den berörda kommunen hoppas komma tillrätta med genom 

organisationsförändringen. En av de strukturella förändringarna är att det ska ske ett 

större samarbete mellan enhetschefer som har gemensam verksamhetschef. 

 

 

Ovanstående diagram visar på att respondenterna ibland känner sig ensamma i sin roll 

och 7 % av dem upplever att de inte kan få stöd av sina arbetskollegor att lösa uppgifter. 

66%

27%

0%7%

Arbetet är upplagt så att jag har möjlighet till samarbete och 

kontakt med arbetskamrater.

Stämmer helt: 67 % Stämmer delvis: 13 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 7 %

67%

27%

0%7%

Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater att lösa mina 

uppgifter.

Stämmer helt: 67 % Stämmer delvis: 27 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 7 %
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Även i detta fall kan detta förändras genom organisationsförändringen då ett tätare 

samarbete ska upprättas mellan de enhetschefer som delar verksamhetschef.  

 

 

På nedanstående påstående så var det en jämnare fördelning, men fortfarande var det 13 

% av respondenterna som upplevde att de inte har detta stöd.  

 

  

Karasek och Theorell (Prevent, u.å) menar att om individer känner en gemenskap i 

arbetsgruppen och om det finns ett nära samarbete med chef och/eller medarbetare så 

påverkas man mindre av stressorer. Det man kan utläsa från de besvarade 

Preventenkäterna är att 90% av enhetsledarna uppfattar att de har ett socialt stöd på 

arbetsplatsen medan 10 % upplever det motsatta. Att respondenterna uppfattar ett stort 

stöd på arbetsplatsen innebär mindre risk för stressorer (Pelfrene, Vlerick, P. Mak, De 

Smets, Kornitzer & Backer, 2001). Trots detta upplever en mindre andel respondenter 

sämre möjlighet till samarbete och kontakt med kollegor, att de inte kan få hjälp vid 

74%

13%

0%

13%

Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med.

Stämmer helt: 73 % Stämmer delvis: 13 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 13 %

47%

20%

20%

13%

Jag får tillgång till tekniskt och/eller administrativ hjälp vid 

behov.

Stämmer helt: 47 % Stämmer delvis: 20 %

Stämmer i liten grad: 20 % Stämmer inte alls: 13 %
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behov, de saknar någon att vända sig till och tala förtroligt med, de upplever att de inte 

får tillgång till teknisk och eller administrativ hjälp vid behov, saknar trivsel och 

gemenskap med kollegor samt känner avsaknad av ett öppet klimat att diskutera i. Att 

enhetsledare upplever att de saknar stöd får medhåll i Wolmesjös (2005) avhandling där 

en oro för enhetsledares psykosociala arbetsmiljö framhävts. Karlsson (2006) tar också 

upp vikten av stöd och att enhetsledare hamnar i en position mitt emellan deras chef och 

deras anställda. De upplever att de hamnar i kläm och att de är ensamma i sin roll. 

Resultatet vi fått fram visar dock att de flesta upplever att de har stort stöd på sin 

arbetsplats.  

5.1.6 Kunskap och utveckling 

I enkäten framkom ett medelvärde på 3,2 vilket visar på att respondenterna lite mer än 

bara delvis upplever att de: 

• har tillräcklig med kompetens för att utföra deras arbetsuppgifter 

• har möjlighet att få kunskaper när arbetsuppgifterna kräver det 

• får kunskap genom sina arbetskollegor 

• utvecklas yrkesmässigt och personligt i deras arbete 

• har möjlighet till fortbildning och yrkesmässig utveckling 

• har en individuell kompetensutvecklingsplan 

• har möjlighet till fortbildning och yrkesmässig utveckling 

 

I enkätsvaren var det två svar som stod ut från de andra svaren. Den ena handlade om 

individuell kompetensutvecklingsplan och en andra om möjlighet till fortbildning och 

yrkesmässig utveckling. Se diagrammen nedan: 
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93 % av respondenterna upplever hög möjlighet till kunskap och utveckling på sin 

arbetsplats, vilket tyder på att den studerade kommunen värnar om enhetsledarnas 

kunskaper och utveckling. Detta resultat överensstämmer även med KASAM-13-

resultatet när det kommer till kunskaper och personlig utveckling. Karasek och Theorell 

menar att den optimala balansen mellan krav och kontrollmöjligheter är när individen 

har tillräckligt med stimulerade arbetsuppgifter samtidigt som kraven är utmanande och 

individen har kontroll över arbetssituationen, vilket kan kopplats ihop med den aktiva 

fasen (Karasek & Theorell, 1990, Eklöf, 2017). Utifrån svaren från Preventenkäterna 

och KASAM-13-formuläret går det att utläsa att enhetsledarna har en positiv miljö 

utifrån en kunskaps- och utvecklingsaspekt.  

 

 

80%

13%

0%7%

Jag har möjlighet till fortbildning och yrkesmässig utveckling.

Stämmer helt: 80 % Stämmer delvis: 13 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 7 %

73%

7%

13%

7%

Jag har en individuell kompetensutvecklingsplan.

Stämmer helt: 73 % Stämmer delvis: 7 %

Stämmer i liten grad: 13 % Stämmer inte alls: 7 %
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Från enkätsvaren kan vi utläsa att 73 % upplever att de har en individuell 

utvecklingsplan och att 13 % upplever att de till viss del har en sådan. Att 7 % upplever 

att de inte har en kan bero på hur den enskilda personen upplever sig själv och sin 

omgivning under den pågående situationen (Graber, 2009). 

5.1.7 Återhämtning 

Enkätsvaren på detta område gav ett medelvärde på 2,91 vilket visar att respondenterna 

delvis uppger att de: 

• har arbetstider som passar dem 

• har tid för reflektion, rast att koppla bort arbetet på och ork att göra annat efter 

arbetstidens slut 

• känner sig pigga/utvilade när de kommer till arbetet 

• inte tänker på arbetet på fritiden 

 

Av alla påståenden inom detta område så var det två påståendet som vi upplever talar 

emot varandra som gav mest avvikande svar. Det första påståendet avsåg om individen 

kunde nyttja sina raster för att koppla av från sitt arbete och det andra avsåg om 

individen ansåg sig ha arbetstider/arbetsschema som passade hen. Se diagrammen 

nedan. 

 

 

7 % av respondenterna uppgav att de inte hade rast, vilket kan betyda olika saker. Det 

kan vara så att det inte finns en bestämd tidpunkt när det alltid är rast eller så 

40%

27%

6%

27%

Jag kan nyttja raster till att koppla av från arbetet.

Stämmer helt: 40 % Stämmer delvis: 27 %

Stämmer i liten grad: 7 % Stämmer inte alls: 27 %



 

45 

 

förekommer det inte inplanerad rast i det rullande schemat. Återhämtning efter arbete 

och vikten av att kunna slappna av från arbetet även under arbetstid finns reglerat i 

Arbetstidslagen i vilken det finns bestämmelser rörande hur många timmar man får 

arbeta i sträck, dygnsvila samt när man har rätt till rast (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

 

Trots att det var en stor spridning av svaren på påståendet om möjlighet för att koppla 

bort arbetet på sin rast så var det ingen av respondenterna som ansåg sig ha ett dåligt 

arbetsschema eller arbetstider som inte passade hen. Vår slutsats blir därför att trots att 

27 % av respondenterna inte håller med om att de kan koppla bort arbetet på sin rast, 

kanske förklaringen till detta ligger i hur individen lägger upp sitt arbete under sin 

arbetstid, vilket skulle kunna förklara att så många som 93 % ansåg att de har bra 

arbetstider/arbetsschema. Hade det istället visat sig att en övervägande del av 

respondenterna även ansett att deras arbetstider/arbetsschema inte passade dem, så hade 

påståendena kompletterat varandra och gett en indikation på den psykosociala 

arbetsmiljön genom ett lägre medelvärde på området återhämtning.  

 

Forskningen inom psykosocial arbetsmiljö har avancerat så långt att forskarna kan börja 

dra slutsatser (Jeding, mfl. 1999). Bland annat har det visat sig att den mänskliga 

kroppen reagerar på samma sätt oavsett om det är den fysiska arbetsmiljön eller den 

psykosociala arbetsmiljön som är dålig. I båda fallen sätter kroppens stressreaktioner 

igång och individer kan drabbas av psykosomatiska problem, vilket betyder att 

93%

7%0%0%

Jag har arbetstider/arbetsschema som passar mig.

Stämmer helt: 93 % Stämmer delvis: 7 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 0 %
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individen får fysiska symptom som ryggvärk, magsmärtor, sömnlöshet fastän det rör sig 

om en psykiskt stressad arbetsmiljö (ibid).  

5.1.8 Andra viktiga frågor 

I enkäten framkom ett medelvärde på 2,91, vilket indikerar att respondenterna delvis 

upplever att: 

• deras arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta 

• deras arbete är fritt från allvarliga olycksfallsrisker och fritt från störande ljud 

• de har ett arbete som är fritt från riskfyllt ensamarbete 

• de har tillgång till första hjälpen och krisstöd i sitt arbete 

• de har ett arbete fritt från påfrestande konflikter 

• trakasserier och kränkande särbehandling inte förekommer och inte accepteras 

• information till och från ledningen fungerar bra 

• inte känna oro för förändringar i sin arbetssituation 

• de känner sig stolta över sin arbetsplats 

• stämningen på deras arbetsplats är bra 

 

Bland respondenterna var svaren mer spridda om hur man uppfattar information från 

ledningen, om man har ett arbete fritt från påfrestande konflikter samt hur man känner 

inför förändringar av sin arbetssituation. Exempelvis framkom att vissa respondenter 

inte upplevde att de hade ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter. Se 

diagrammet nedan. 

 

 

20%

27%
47%

6%

Jag har ett arbete som är fritt från påfrestande konflikter.

Stämmer helt: 20 % Stämmer delvis: 27 %

Stämmer i liten grad: 47 % Stämmer inte alls:  7 %
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Från forskning kan vi läsa att det inte är ovanligt att enhetsledare upplever sin 

arbetssituation på detta sätt i och med att de befinner sig i en position där de dels 

upplever en press från sin chef och politiker, dels från anställda och även från anhöriga 

och kunder (Karlsson, 2006 & Aronsson, 2013). Enhetsledarna på utförarenheten 

befinner sig i en situation där beslut fattade av biståndshandläggare på kommunens 

myndighetssida ska verkställas. De kan själva inte påverka besluten som fattas, men får 

stå till svars för dem. De hamnar i kläm mellan myndighetssidan på den ena sidan och 

anhöriga och kunder på den andra sidan. Biståndsbeslutet visar det handlingsutrymme 

som utförarsidan har för att hjälpa individen i behov (Svensson, Johansson & 

Laanemets, 2008).  

 

När vi ser till punkten om information till och från ledningen är spridningen stor bland 

respondenterna. Svaren sträcker sig över hela svarsspektrat. Se diagrammet nedan. 

 

 

En brist inom arbetsorganisationen enligt en del av respondenterna är kommunikation, 

som bör ges kontinuerligt så att man vet vad som sker. Om enhetsledare inte får den 

information som krävs skapar det osäkerhet och tvivel hos dem (Kim, Song & Lee, 

2013). Den berörda kommunen är en tillväxtkommun, vilket innebär att det är fler 

individer som flyttar till kommunen än som flyttar därifrån eller avlider. Abrahamsson 

& Andersen (2005) påtalar att när att organisationen fortsätter växa, går organisationens 

utveckling mot en byråkratisering. Detta innebär att det kan vara svårt att ha en direkt 

kommunikation både uppåt och nedåt till ledningen. Liknande resultat visade påståendet 

att respondenterna inte är oroliga över förändringar i sin arbetssituation. Se diagrammet 

nedan. 

53%

7%

20%

20%

Information till och från ledningen fungerar bra.

Stämmer helt: 53 % Stämmer delvis: 7 %

Stämmer i liten grad: 20 % Stämmer inte alls:  20 %
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40% av respondenterna uppfattar informationen från ledning som dålig samtidigt som 

drygt 30% av respondenterna är oroliga för eventuella förändringar i deras 

arbetssituation. Vi anser att man kan utläsa ett samband mellan information och 

osäkerhet. Enligt Kim, Song & Lee (2013) är det viktigt med kontinuerlig information 

vid en förändring eftersom det annars kan leda till osäkerhet och tvivel hos de anställda 

om hur deras framtid kommer se ut på arbetsplatsen. Att enhetsledarna känner sig 

osäkra är dock inte något ovanligt, utan de är ett av de vanligaste psykologiska 

tillstånden som de anställda upplever vid organisationsförändringar. Osäkerheten 

minskar däremot ju mer information de får ta del av (ibid). 

 

Något av det viktigaste på en arbetsplats för att man som individ ska må bra är att man 

upplever meningsfullhet med sitt arbete.  Se diagrammet nedan. 

 

46%

27%

0%

27%

Jag är inte orolig för förändringar i min arbetsplats.

Stämmer helt: 47 % Stämmer delvis: 27 %

Stämmer i liten grad: 0 % Stämmer inte alls: 27 %

66%

27%

7%0%

Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta. 

Stämmer helt: 67 % Stämmer delvis: 27 %

Stämmer i liten grad: 7 % Stämmer inte alls: 0 %
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94 % av respondenterna har svarat att de helt eller delvis upplever att deras 

arbetsuppgifter är meningsfulla. Vi har kopplar detta till begreppet meningsfullhet, att 

enhetsledarna anser det värt att engagera sig i sina arbetsuppgifter och att de känner sig 

delaktiga i det som de arbetar med. Nilsson (2002) menar att för att man ska kunna 

uppleva sitt arbete som meningsfullt är de viktigt att man kan se mening med det man 

gör för att vilja lägga ner tid och energi på det.  

 

5.2 Jämförelse mellan individens KASAM-13 värde och svaren i 

Preventenkäten 

De enhetsledare vi intervjuade med stöd av KASAM-13-instrumentet visade samtliga 

på ett högt KASAM-poäng. Samtliga hamnade mellan 79 och 85 poäng. Maxpoängen är 

91 och det man mäter med hjälp av KASAM-instrumentet är hur individen upplever 

meningsfullhet, begriplighet och delaktighet.  

 

Våra värden är dessvärre för få, för att vi ska kunna komma fram till några större 

resultat. Speciellt huruvida det förekommer en korrelation mellan en individs KASAM-

värde och resultatet individen gav på Prevent-enkäten.  Våra respondenter hade alla 

väldigt höga KASAM värden men det vi däremot kan säga är att den individ som fick 

det lägsta KASAM-värdet (79 poäng) är den enda av de intervjuade som uppgav att det 

upplevdes oro inför förändringar i dennes arbetssituation.  

 

Enligt Eriksson (2007) så har individer med högre KASAM-värde lättare att hantera 

osäkerhet inför förändringar än individer med ett lägre KASAM-värde.  Det har att göra 

med att när en individ med högre KASAM-värde ställs inför en situation som kan 

uppfattas stressande så använder individen sig av sina hälsofrämjande faktorer för att 

bibehålla och utveckla sin hälsa. På grund av materialets begränsning kan vi inte säga 

om det stämmer eller inte.  
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5.3 Resultatsammanställning 

Nedan besvarar vi våra frågeställningar med vad som framkommit i såväl enkäten från 

Prevent som intervjuerna med stöd av KASAM-13 instrumentet. 

5.3.1 Hur upplever enhetsledare sitt dagliga arbete? 

Med utgångspunkt i det som framkommit i de besvarade enkäterna kan vi se att 

majoriteten av enhetsledarna i den berörda kommunen trivs med sitt arbete, sina 

arbetsuppgifter och sina kollegor.  

“Jag är både stolt och glad för att arbeta på utföraravdelningen, X kommun. Här finns 

mängder med utvecklingsmöjligheter, trevliga arbetskamrater och bra chefer.” - 

(anonym) 

 

“Toppen arbetsplats.” - (anonym) 

 

“Jag har ett toppenjobb! Jag har en toppenchef!” - (anonym) 

 

Vidare framkom att enhetsledarna överlag kände att ledarskapet fungerade väl, men att 

informationsflödet kunde fungera bättre till och från ledningen.  Som negativa svar 

framkom att det inte var ovanligt med påfrestande konflikter och 13,3 % svarade att 

man inte var stolt eller bara lite stolt över att arbeta på sin arbetsplats.  

40 % av respondenterna upplever att de inte har tid för återhämtning. Dessa har svarat 

att de inte känner sig utvilade/pigga när de kommer till arbetet samt att de inte kan sluta 

tänka på arbetet på sin fritid. Allvin mfl (2006) menar på att individers svårigheter med 

ovanstående är direkt kopplat till att det på dagens arbetsmarknad inte längre finns 

samma regelverk som styr var, när och hur man ska utföra sitt arbete. När den enskilde 

individen själv ska sätta upp reglerna så hamnar dessa på olika ställen för olika 

individer eftersom vi alla har olika förutsättningar och tänker olika. Det blir en källa till 

stress, vilken i sin tur påverkar den psykosociala arbetsmiljön och individens kapacitet 

till återhämtning (ibid). 

Drygt 30 % av respondenterna uppgav att de är oroliga över eventuella förändringar i 

sin arbetssituation, vilket kan kopplas till att många även uppgett att informationen till 

och från ledningen inte fungerar bra. Tidigare forskning påvisar att anställda tenderar att 

hantera förändringar i sin arbetssituation bättre när informationsflödet från och till 
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ledningen är kontinuerligt och informativt då det ger en stabilitet i individens liv (Kim, 

Song & Lee, 2013).  

5.3.2 Hur kan man förstå dessa upplevelser utifrån en individuell nivå? 

Alla individer är olika, vi tänker olika och vi agerar olika. Detta medför att vi även har 

olika behov för att må bra och utföra handlingar. Heide, Johansson & Simonson (2013) 

menar att olika människor ser organisationsförändringar på olika sätt. För vissa innebär 

det en osäkerhet inför framtiden då man kan vara rädd att misslyckats med eventuellt 

nya arbetsuppgifter. Andra ser en utmaning och känner att de får en chans att utvecklas 

och lära sig nya saker. De som har god självkänsla, har kontroll över vad som sker runt 

omkring och en optimistisk syn är de som reagerar positivt vid förändring (Wanberg & 

Banas, 2000).  

“X Kommun är mitt i en omorganisation, så läget är rätt ovisst. Ingen vet var man 

hamnar eller vilken tjänst man kan få.” (anonym) 

20 % av respondenterna upplever att de har en högre arbetsbelastning än vad de anser 

vara acceptabelt och att de inte kan påverka arbetstakten. Karasek- & Theorells (1990) 

krav-, kontroll- och stödmodell menar att individer som upplever att de inte har något 

handlingsutrymme eller väldigt litet sådant i kombination med höga krav och litet 

socialt stöd löper en större risk att ha ett lågt välbefinnande och kanske även drabbas av 

ohälsa. Enhetsledare uppfattar enligt Wolmesjö (2005) ofta att de själva inte kan 

påverka sin psykosociala arbetsmiljö, att de känner sig bortglömda i organisationen då 

de är dels en anställd och dels någons chef samt att de saknar någon att vända sig till för 

stöd vid svåra frågor. Respondenterna i denna studie kände dock att de hade möjlighet 

att få stöd vid svåra situationer. Karlsson (2006) talar om att enhetsledare är noga med 

att alla anställda ska ha en mentor, men det är mer ovanligt att de själva har en sådan. 

Majoriteten av våra respondenter svarade dock att de hade möjlighet till handledning, så 

här kan vi se en skillnad till vad Karlsson (ibid) kom fram till.  

Thylefors (2016) menar att alla individer har ett behov av att känna att de har kontroll i 

arbetssituationen, att de känner sig delaktiga och kan påverka vad som sker 

runtomkring, att de har meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter som man klarar 

av att utföra samt att man upplever att stöd bland kollegor och chef finns nära till hands. 

Utifrån respondenternas svar i enkäten upplever majoriteten att det överensstämmer.  
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5.3.3 Hur kan man förstå dessa upplevelser utifrån en organisatorisk nivå? 

Organisationsstrukturen är avgörande för hur organisationsförändringen kommer att tas 

emot av enhetsledarna. (Thulin Skantze, 2006). 

 

I enkäterna framkom att majoriteten av respondenterna är nöjda med sin närmaste chef, 

men vissa anser att informationsflödet är bristfälligt. Eklund & Herremo (2005) visade i 

sin studie vikten av att enhetsledare vid omorganisationer hade god tillgång till adekvat 

information. Resultatet visade på att bra informationsspridning inom omorganisationen 

ledde till en bättre psykosocial arbetsmiljö för enhetsledarna, gjorde dem mer positivt 

inställda till förändringen och därmed blev även utfallet av omorganiseringen bättre 

(Eklund & Herremo, 2005).  

 

Vår studies resultat överensstämmer till en del med Eklund och Herremos (2005) studie 

om en omorganisering påverkar den psykosociala miljön för chefer inom kommunal 

omsorg. Resultatet av deras studie var att den psykosociala arbetsmiljön blir påverkad 

vid en omorganisation och det som var avgörande för hur förändringen mottogs var 

beroende på organisationskulturen. För att en förändring ska bli så bra som möjligt 

krävs att information från ledningen kommer ut kontinuerligt samt att cheferna känner 

delaktighet i processen. I annat fall är risken stor att omorganisationer skapar motstånd. 

Det är liknande resultat som vår studie pekar på, att information är den viktigaste 

faktorn för att omorganisationen ska mottas positivt bland enhetsledarna och att de inte 

ska uppfatta den psykosociala arbetsmiljön negativt. Vi kan dock inte genom vår studies 

resultat se att den psykosociala arbetsmiljön per automatik blir påverkad på grund av en 

omorganisation.  

 

Delar av vår studie visar på att alla respondenter inte befinner sig i den ultimata platsen i 

Karasek- och Theorells kontroll-, krav- och stödmodell. De flesta ger intrycket att de 

upplever sig vara i den ruta där det föreligger höga krav och de har hög kontroll över sitt 

arbete, vilket är den position i modellen där man är mest produktiv (Thylefors, 2016, 

Karasek & Theorell, 1990). Dock förefaller även några av respondenterna befinna sig i 

den ruta där man har höga krav på sig och ingen kontroll, vilket genererar att de 

upplever en lägre hanterbarhet i sin yrkesvardag och detta kan leda till att de upplever 

stress och att deras psykosociala arbetsmiljö inte är fullt så bra som den kunde ha varit 

(Antonovsky, 2005, Karasek & Theorell, 1990). Vår studie tyder på att i de fall 
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individer upplever informationsflödet positivt både till och från ledningen, upplever de 

även en bättre psykosocial arbetsmiljö.  

6. Diskussion 

I följande kapitel för vi en diskussion runt våra resultat, en individs KASAM-värde 

samt hur vi ser kopplingen mellan resultatet av Preventenkäten och individens 

självskattning av KASAM.   

 

Vi har haft en möjlighet att jämföra enhetsledarnas upplevelser med vad tidigare studier 

inom området visat. Vår förhoppning är att vår studie ska kunna öka förståelsen för 

enhetsledarnas psykosociala arbetsmiljö under en omorganisation och att framtida 

omorganisationer kan komma att ta hänsyn till dessa resultat. 

Innan vi gjorde denna studie var våra tankar, enligt våra tidigare erfarenheter från både 

arbetsliv och studier, att en snabb omorganisation skulle påverka människornas 

psykosociala arbetsmiljö. Det påståendet föll till föga under studiens gång eftersom vi 

inte kunde se något samband mellan dessa aspekter.  

Resultatet av vår studie visar att enhetsledarna i den berörda kommunen överlag trivs på 

sin arbetsplats, anser sig kunna påverka sitt arbete och trivs i sin roll som enhetsledare. 

Forskning har visat på vikten av att information sprids på ett bra sätt både uppåt och 

nedåt i organisationen under en omorganisation och vår enkät visade på att majoriteten 

av respondenterna ansåg att informationen till och från ledningen i den berörda 

kommunen kunde bli bättre. Om personal inte får information rörande en 

kommande/pågående omorganisation tenderar det att skapa spekulationer då människor 

behöver ha en realitet att förhålla sig till för att kunna utföra sitt arbete. Spekulationer 

blir oftast rena gissningar och risken är att resultatet blir en försämrad psykosocial 

arbetsmiljö för att individer försöker fylla i de informationsluckor som finns. En bra 

informationsspridning ger många positiva effekter för den psykosociala arbetsmiljön, 

vilket forskningen även visat på. Om de anställda har en bra psykosocial arbetsmiljö 

tenderar de att hantera förändringar bättre än annars.  

 

Svaren i enkäten från Prevent visar på att majoriteten av enhetsledarna anser att 

arbetsorganisationen fungerar bra. Vad vi inte vet är hur länge respektive respondent 

varit anställd inom den berörda kommunen. Anställningstid kan vara en faktor som 
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påverkar eftersom det tar ett tag innan man kommit in i sin roll på arbetsplatsen. Om vi 

hade valt att göra kvalitativa intervjuer med en del av våra respondenter hade vi fått en 

djupare inblick i den situation som de befinner sig i, vilket kunde vara av intresse men 

samtidigt så ville vi i denna studie höra alla enhetsledare, vilket inte hade varit möjligt 

om vi valt att utgå från kvalitativa intervjuer istället för enkäter. Om vi hade haft 

möjlighet att intervjua alla som besvarat Preventenkäten hade det gett oss information 

att stå på och vi kunde därmed ha kommit fram till flera slutsatser än vad vi kunnat i 

denna studie.  

 

De flesta respondenter svarade att de hade meningsfulla arbetsuppgifter och vissa 

svarade även att de inte kände att de hade möjlighet till återhämtning. Vi ser inte att 

bristen på återhämtning är kopplad till organisationen utan att det kan vara kopplat till 

den enskilde individen och dennes engagemang i sitt arbete. Dessa enhetsledare arbetar 

med människor med olika behov och vi tänker att det alltid uppstår en relation mellan 

två individer och så även inom vård och omsorg, fastän det är mellan en anställd och en 

kund/brukare. Vi tror att just bristen på återhämtning kan förklaras av att respondenten 

blir känslomässigt involverad i de individer som den träffar på sin arbetsplats, vilket kan 

leda till att det är svårt att sluta att tänka på arbetet när man går hem för dagen och detta 

medför att återhämtningen blir lidande. Samtidigt är det viktigt att arbeta med hjärtat när 

man arbetar med människor, så ett förslag från oss är att avsätta tid för regelbunden 

reflektion för att underlätta för enhetsledarna att förbättra sin återhämtning.  

  

Som uppföljning till denna studie skulle det kunna vara intressant att göra en 

återkoppling dels om 6 månader och sedan om 1 år efter att omorganiseringen 

genomförts för att utvärdera hur resultatet blev.  

 

Den viktigaste slutsatsen man kan dra av vår studie är att man inte kan utgå från att det 

blir problematiskt att genomföra en omorganisation med kort tidsplan. Vår studie visar 

att enhetsledarnas psykosociala arbetsmiljö inte verkade påverkas negativt av just 

omorganisering utan problematiken fanns redan innan.  
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8. Bilagor 
I. Brev till respondenterna 
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II. Tillåtelse att använda KASAM-13 (SOC-13) skalan 
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III. Enkät rörande psykosocial arbetsmiljö från Prevent 
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IV. Sammanställning av besvarad enkät från Prevent 
Arbetsbelastning 
 1: Stämmer helt           2: Stämmer delvis     3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 

Fråga 1 6 6 3  

Fråga 2 8 7   

Fråga 3 5 7 3  

Fråga 4  6 6 1 2 

Fråga 5 4 4 4 2 

Fråga 6 6 7 2  

Fråga 7  11 3 1  

 

 

Arbetsorganisation 
1: Stämmer helt          2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 

Fråga 1 7 3 4 1 

Fråga 2 11 3 1  

Fråga 3 9 5 1  

Fråga 4 10 3  2 

Fråga 5 5 7 2 1 

Fråga 6 5 5 2 3 

Fråga 7 9 5 1  

Fråga 8  7 6 2  

 

 

Handlingsutrymme 
 1: Stämmer helt          2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 
Fråga 1 5 7 2 1 

Fråga 2 11 3 1  

Fråga 3 8 3 3 1 

Fråga 4  10 3  2  

Fråga 5 10 4 1  

Fråga 6 1 10 2 2 

Fråga 7  7 3 5  

 

 

Ledarskap 
1: Stämmer helt          2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 

Fråga 1 10 4 1  

Fråga 2 10  3 2 

Fråga 3 9 4 1 1 

Fråga 4 9 3 2 1 

Fråga 5 13 1  1 

Fråga 6 8 2 3 1 

Fråga 7 13 2   

Fråga 8 11 2 1 1 

Fråga 9 12 2 1  

Fråga 10 9 5  1 
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Stöd 
  1: Stämmer helt         2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 
Fråga 1 10 4  1 

Fråga 2 10 4  1 

Fråga 3 11 2  2 

Fråga 4 7 3 3 2 

Fråga 5 13 1 1  

Fråga 6 13 1 1  

Fråga 7 9 3 3  

Fråga 8 12 3   

Fråga 9  12 2 1  

 

Kunskaper och utveckling 
                         1: Stämmer helt           2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 
Fråga 1 13 2   

Fråga 2 12 3   

Fråga 3 10 4 1  

Fråga 4  13 1 1  

Fråga 5 13 2   

Fråga 6 11 1 2 1 

Fråga 7  12 2  1 

 

 

Återhämtning 
                         1: Stämmer helt           2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 

Fråga 1 8 3 1 3 

Fråga 2 2 10 1 2 

Fråga 3 14 1   

Fråga 4 6 4 1 4 

Fråga 5 6 5 2 2 

Fråga 6 7 4 2 2 

 

 

Andra viktiga frågor 
 1: Stämmer helt          2: Stämmer delvis      3: Stämmer i liten grad   4: Stämmer inte alls. 
Fråga 1 10 4 1  

Fråga 2 13 2   

Fråga 3 6 7 2  

Fråga 4 12 2 1  

Fråga 5 3 4 7 1 

Fråga 6 11 4   

Fråga 7 12 3   

Fråga 8 12 2  1 

Fråga 9 12 1 1 1 

Fråga 10 8 1 3 3 

Fråga 11 7 4  4 

Fråga 12 9 4 1 1 

Fråga 13 9 2 3 1 

 


