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Abstract 

Title: Mental Illness in the Workplace- A study about department managers in Swedish 

municipalities  

Subject: Sociology 

 

Authors: Penny Salomonsson & Tereza Franclova  

 

The purpose of this study is to form an understanding regarding the mental health and 

wellbeing of department managers employed at Ljungby, Växjö, and Älmhult municipalities. 

Previous studies have shown that there has been an increase in mental illness and sick-leave 

among managers especially within Swedish governmental organizations. The study of this 

topic is therefore of great relevance due to statistics showing its increase in recent years.  

 

This study is based on a qualitative research method. Ten department managers were 

interviewed and at least three were employed at one of the selected municipalities to create as 

evenly distributed results as possible. The theoretical perspective that the collected data is 

analyzed through is the social constructivist perspective combined with Erving Goffman’s 

dramaturgical perspective. The concepts used from the social constructivist theory are social 

phenomena, reification, typification and roles. Theoretical concepts used from Goffman are 

performance, façade, team, role, and collective representation.   

 

The result of this study shows that the majority of department managers in the three 

municipalities experience their mental health as stable, but their well-being decreases in times 

of pressure or when there is an excessive workload during a longer period of time. Moreover, 

the department managers generally believe that the demands placed on them as managers are 

reasonable, thus their mental states were unaffected. Lastly, the policies and laws regarding 

the management of mental illness provided by the municipality was reported to be sufficient 

and well-functioning in supporting the employees’ wellbeing.   

 

Keywords: Mental health, expectations, demands, workload, pressure 
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Inledning 

Ohälsa är ett begrepp som har diskuterats och fortfarande diskuteras då det är något som 

ständigt tycks öka runt om i hela världen. Ohälsan baseras då beroende på individens situation 

på olika faktorer, vilket kan vara arbete, familj, kärlek, skola etc. Oavsett vad det är upplever 

människor runt om i världen ohälsa på olika sätt vilket gör fenomenet psykisk ohälsa till ett 

intressant fenomen att undersöka. Denna studien undersöker psykisk hälsa med inriktning mot 

ohälsa bland avdelningschefer på kommuner i Kronobergs län utifrån ett sociologiskt 

perspektiv, vilket innebär att ämnet undersöks med hjälp av tidigare forskning, begrepp och 

teorier som framförallt är sociologiskt inriktade. Varför ämnet psykisk ohälsa är av intresse i 

en sociologisk studie baseras på att sociologin har sin grund i att försöka förklara människors 

olika handlingar samt deras sociala identiteter. Det kan innefatta grupprelationer, sociala 

skiktningar, kulturella strukturer och andra sociala systemprocesser som påverkar vårt 

moderna samhälle. Alla de tidigare nämnda kategorierna är faktorer som kan påverka en 

individs hälsa, samt när sociologin undersöker individers handlande kan sociologin belysa 

vilka handlingar som skapar ohälsa i specifika situationer och vad de ger för symptom. 

1.1 Bakgrund 

I en undersökning av Saco, Sveriges akademiska centralorganisation, framgår det att 

sju av tio chefer upplever att deras arbetsroll är psykiskt påfrestande, samt att 60 procent av 

cheferna fortsätter att arbeta när de är sjuka (Saco 2018). Det har även skett en procentuell 

ökning av psykiska diagnoser bland chefer, mellan åren 2009 - 2014. Bland kvinnor var det en 

ökning från 16,4 procent till 29,3 procent per 1000 anställda, vilket motsvarar en ökning på 80 

procent (Ibid 2018; Försäkringskassan 2017). Männens ökning beräknades till cirka 48 

procent, då ökningen gick från 6,4 procent till 9,5 procent per 1000 anställd (Ibid 2018; Ibid 

2017). 

I Sveriges radio 2013 redogjordes resultatet av en undersökning från Handism, 

myndigheten för handikappolitisk samordning. I denna enkätundersökning svarade 220 chefer 

från Sveriges 290 kommuner. Undersökningen visade att tre av fyra kommuner inte har 

fastställda rutiner när de som har varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ska återgå till 

arbetet (Sveriges radio 2013). Undersökningen visar även att var fjärde personalchef upplever 

att de inte har den kunskapen som krävs för att kunna förebygga psykisk ohälsa på sina 



 
 

 2 

arbetsplatser. Ett annat resultat från undersökningen är att fyra av tio personalchefer helt 

saknar en utbildning i förebyggande och behandling av psykisk ohälsa (Ibid 2013). 

De skillnader som kan synliggöras enligt den populärvetenskapliga tidskriften Dagens 

samhälle (2013) mellan kommuner som har ett fungerande förebyggande och systematiskt 

arbete angående psykisk ohälsa och de kommuner som inte har det, kan påverkas av 

personalchefens utbildning. För om personalchefen har blivit utbildad inom området psykisk 

ohälsa leder det i många fall till att kommunen har högre ambitioner att arbeta för att förbättra 

den psykiska ohälsan (Ibid 2013). Undersökningen av Handism (2013) visar även att det 

enbart är hälften av alla svenska kommuner som har både ett förebyggande och systematiskt 

arbete för att förhindra arbetstagarnas psykiska ohälsa som är relaterat till arbetet. Ytterligare 

ett ting som tidningen Dagens samhälle (2013) blir ett tecken på är att psykisk ohälsa även 

diskuteras utanför icke-vetenskapliga sammanhang, vilket synliggör vilken inverkan den 

psykiska ohälsan har på våra samhällen.       

 Ämnet som undersöks i denna kandidatuppsats är som tidigare nämnt psykisk hälsa 

med inriktning mot ohälsa som upplevs av avdelningschefer inom kommuner i Kronobergs 

län. Ämnet är av intresse då det i den tidigare forskningen som vi har tagit del av undersöks 

framförallt arbetstagarens och inte arbetsgivarens upplevelser av psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen, samt vilka faktorer den psykiska ohälsan grundar sig i (Niedhammer 2015; 

Mackenzie 2013; Harronis 2018; Olsson 2015). Den tidigare forskningen som vi har tagit del 

av diskuterar även arbetsgivarens roll i relation till arbetstagarens psykiska hälsa, vad denna 

individ ska åstadkomma på arbetsplatsen för att den psykiska ohälsan ska minska eller 

upptäckas tidigare bland arbetstagare (Memish 2017; Rothermund 2017; Macdowell 2015). 

Det finns säkerligen ett flertal studier än de vi har funnit om chefer och deras hälsa, emellertid 

upplever vi att det inte fanns lika många studier om hur avdelningschefer på kommuner i 

Sverige upplever sin hälsa i relation till arbetet. Det beror b.la. på att de tidigare 

undersökningarna eller forskningsarbeten vi tog del av framförallt utfördes på företag och 

skolor, samt att den forskningen vi tog del av överlag inte hade utförts i Sverige, emellertid i 

våra grannländer, i USA, Asien och andra delar av Europa.  

 Vi undersöker tre kommuner inom Kronobergs län, och det är Växjö kommun, 

Älmhults kommun och Ljungby kommun. Varför avdelningschefer är relevant att undersöka 

baseras på vår föreställning om att en avdelningschef kan uppleva press från tre olika håll. För 

det första har en avdelningschef sina givna uppgifter, för det andra är avdelningschefen den 

“närvarande arbetsgivaren” för arbetstagarna och för det tredje måste avdelningschefen 

representera sin avdelning inför de högt uppsatta cheferna på kommunen. För att kunna 
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undersöka den upplevda psykiska hälsan bland avdelningschefer inom kommuner i 

Kronobergs län kommer en intervjuundersökning utföras. Det på grund av att vi anser att det 

är det bästa tänkbara sättet att få tillgång till avdelningschefernas erfarenheter om vårt 

undersökningsämne. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur avdelningschefer inom tre olika kommuner 

upplever sin psykiska hälsa. Andra faktorer som synliggörs är hur hanteringen av psykisk 

ohälsa sker, vad som orsaker deras ohälsa och hur det påverkar dem utifrån deras perspektiv. 

Varför en förståelse av det valda ämnet är av ett sociologiskt behov baseras på att sociologin 

är vetenskapen om samhället. Det innebär att sociologin som ämne kan belysa “det sociala” 

och enligt oss är det i det sociala psykisk ohälsa uppstår. Dessutom har sociologin förmågan 

att förklara individers olika handlanden och sociala förhållanden i samhället som vi brukar ta 

för givet. Det är det som gör att sociologin har en viktig funktion, för utan ifrågasätta de 

invanda förhållningssätten kan det inte heller ske en förändring eller förbättring. Att utföra en 

sociologisk studie av psykisk ohälsa kan därför synliggöra samhällets förståelse av psykisk 

ohälsa och varför det synsättet har blivit ett naturligt faktum. Vi har därför formulerat en 

huvudfrågeställning och två delfrågeställningar: 

 

- Hur upplever avdelningscheferna sin psykiska hälsa inom kommuner i Kronobergs 

län? 

- Hur upplever avdelningscheferna att hanteringen av psykisk ohälsa fungerar på 

arbetsplatsen? 

-  Hur påverkar deras roll som avdelningschef deras psykiska hälsa? 

1.3 Disposition  

I inledningskapitlet redogjordes syftet och relevansen av att utföra en studie om 

avdelningschefer på kommuner. Vidare presenteras den tidigare forskningen och i den 

presenteras tidigare studier som behandlar psykisk ohälsa i relation till arbetsplatsen. Efter det 

följer teoriavsnittet, och där lyfts det socialkonstruktivistiska perspektivet och Goffmans 

dramaturgiska teori fram som de centrala teorierna. Teorierna ska vägleda förståelsen av den 

upplevda psykiska hälsan bland avdelningschefer. Efter teoriavsnittet följer metodavsnittet, 

där presenteras valet av metod, vilket är semistrukturerade intervjuer, efter det följer hur 
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tillträdet till fältet har sett ut, hur intervjuerna har utförts och varför intervjuer är relevant. 

Dessutom redogörs våra metodologiska reflektioner, vår analysprocess, samt betydelsen av de 

etiska principerna. Efter det redogörs resultatet som är en sammanfattning av empirin och 

sedan analyseras resultatet i analysavsnittet med hjälp av de tidigare nämnda teorierna. I 

slutsatser konstateras uppsatsens viktigaste resultat och i den efterföljande slutdiskussionen 

förs en diskussion om arbetsprocessen, samt självkritik.  

 

2.Tidigare forskning 

2.1 Inledning  

I detta kapitel ges en redogörelse för den tidigare forskningens ståndpunkter och resultat 

angående psykisk ohälsa på arbetsmarknaden. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som har 

väckt stor uppmärksamhet det senaste decenniet på grund av en stigande psykisk ohälsa i våra 

samhällen. Vår definition av psykisk ohälsa är ett nedsatt välbefinnande som uttrycks i form 

av olika psykiska besvär som stress, oro och nedstämdhet. Vi tänker fokusera på de psykiska 

besvären som ligger i linje med vår definition av psykisk ohälsa, i relation till 

avdelningschefer. De vetenskapliga artiklarna nedanför utforskar arbetsrelaterad stress, oro, 

depression, ångest och utbrändhet som kan orsakas av faktorer som hög arbetsbelastning, svag 

tillhörighet till gruppen, diskriminering, mobbing, arbetsvillkor, och arbetsrelationer. 

Författarna till den tidigare forskningen är främst sociologer, men även samhällsvetare, 

kriminologer och psykologer. Den tidigare forskningen utgår även framförallt från 

internationella studier, då det fanns fler internationella studier än svenska studier om ämnet. 

Eftersom vi fokuserar på psykisk ohälsa ur ett sociologiskt perspektiv i denna studie, 

prioriterade vi att huvudsakligen ta del av sociologisk forskning. Forskningsöversikten ska 

därför ge en allmän översikt över områden som socialt stöd, psykisk ohälsa samt arbetsplats-

hantering av psykisk ohälsa. 

 

2.2 Psykisk ohälsa på arbetsplatserna 

I. Niedhammer (2015) forskar om psykosociala faktorer i sammanband med arbete och hon 

uppger att psykisk ohälsa på arbetsplatsen framkallas av psykosociala arbetsfaktorer inklusive 

psykologiska krav som innefattar beslutsgrad, socialt stöd, arbetstider, mobbning etc. 
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Sociologerna Catherine R. Mackenzie (2013), Elena Cottini och Cloudio Lucifora (2013) 

konstaterar att de psykosociala arbetsfaktorerna som påverkar den psykiska ohälsan mest är 

arbetsplatsrelationer, sysselsäkerhet, arbetstider och hårda restriktioner. Det leder vanligen till 

ångest och depression menar sociologen Ingrid Olsen (2015). Enligt kriminologen och 

sociologen Els Clays (2007), samt sociologerna Romana Pasca och Shannon L. Wagner 

(2012) leder individers upplevelser av arbetsstress framförallt till depression oavsett kön, 

emellertid är det mer signifikant för kvinnor. Ett annat sätt att undersöka hur den psykiska 

hälsan påverkas av skilda arbetsfaktorer menar sociologen Catherine R. Mackenzie (2013) är 

att inkludera andra domäninteraktioner som familj, supporttjänster och samhälle för att se hur 

deras kombinerade effekter påverka den mentala hälsan. Att inkludera andra faktorer utöver 

arbetsfaktorer kan synliggöra relationer mellan domänerna och hur interaktionerna mellan 

dem antingen lindrar eller förvärrar psykiska hälsoeffekter av den psykosociala arbetsmiljön 

(Ibid 2013). Hälsoeffekterna av interaktionen mellan domänen kan dessutom variera beroende 

på; hur mycket tid som spenderas i varje domän, de sociala, psykologiska och fysiska 

utrymmena där domänaktiviteterna äger rum, samt livsstil och den tillgängliga strömmen av 

andra deltagare i domänen (Ibid 2013). Jämlikheten mellan dessa domäninteraktioner och hur 

de fördelas är betydelsefullt förklarar genusforskaren Lisa Harryson (2013) för att individer 

ska uppleva en minskning av psykisk ohälsa på sin arbetsplats. 

Samhällsvetaren Hadar Elraz (2018), Peter Butterworth (2016) professor i psykisk 

hälsa och sociala frågor, sociologerna Xiaorong Jiang och Hui Yang (2016), och sociologerna 

Catherine Harnois samt João Batos (2018) pekar på att konstruktionen av identitet för 

individer med psykisk ohälsa är sammanlänkat med arbetsplatsen individen är deltagare i. 

Anställda med en psykisk ohälsa behöver inte endast hantera stigmatisering, diskriminering, 

mobbning etc., utan de måste även följa de organisatoriska kraven för att visa prestanda och 

engagemang för arbetet (Elraz 2018; Butterworth 2016; Harnois & Batos 2018). Det innebär 

att individer som lider av psykisk ohälsa på arbetsplatsen ofta försöker konstruera en positiv 

identitet inför sig själva och andra trots att de står inför negativa attribut som är associerade 

med psykiska besvär. De försöker därför forma en positiv identitet för att leva upp till de krav 

som ställs för att accepteras i sin roll som arbetstagare (Ibid, 2018; Ibid 2016; Ibid, 2018). Det 

gör de genom att försöka tillskriva sig de mest eftersträvansvärda egenskaperna på 

arbetsplatsen menar sociologen Erika Andersson Cederholm (2010). 
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2.3 Förebyggande arbete för psykisk ohälsa 

Enligt sociologen Memish (2017) har de flesta arbetsgivare i olika länder policyregler att 

förhålla sig till när det handlar om förebyggande eller behandling av psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen. Trots att arbetsplatsen ska arbeta på både förebyggande och behandling av 

psykisk ohälsa placeras mest resurser på att upptäcka och behandla psykisk ohälsa (Ibid, 

2017). Ett förebyggande av psykisk ohälsa hade inneburit att arbetstagarna hade fått praktiska 

råd och verktyg för hur de ska hantera det, och en sådan process fattas på många arbetsplatser. 

Det har även framgått att om riktlinjerna följs men har en avsaknad av utbildade individer 

kommer utvecklingsprocessen inte bli hållbar (Ibid, 2017). 

 Psykologen Sørensen (2016) menar att när det finns ett samarbete mellan en 

verksamhet och psykisk vård, blir det lättare att förebygga, upptäcka, behandla, avbryta och 

förbättra de psykiska hälsoproblemen. Samarbetsmodellen har därför en stor betydelse för hur 

man bearbetar psykiska hälsoproblem på arbetsplatserna. När samarbetsmodellen har 

applicerats har det framkommit att psykiatrisk vård och förebyggande behandling minskade 

de anställdas psykopatologi, och det blev en signifikant positiv skillnad (Ibid, 2016). Ett annat 

verktyg som kan användas är enligt sociologerna Saif-ur-Rehman & Kashif-ur-Rehman 

(2009) sjuversionsskalan då den mäter arbetsfaktorernas giltighet och tillförlitlighet i relation 

till arbetsrelaterad stress på arbetarnas psykiska symtom. Det blir därför ett relevant verktyg 

att mäta det psykosociala trycket med. Eva Rothermund doktor i psykosomatiska faktorer 

(2017) och sociologen Caitlin Mcdowell (2015) menar att erbjudandet av psykisk vård på 

arbetsplatsen är något som har visat sig både möjligt och accepterat från såväl arbetstagare 

som arbetsgivare. Oavsett om individen bär på en lätt, mellan eller svår psykisk ohälsa har det 

i de flesta fall fått en positiv respons (Ibid 2017; Ibid 2015). 

 

2.4 Arbete kan ha positiva effekter på psykisk hälsa 

Sociologerna Per Lindberg, Eva Vingård, Thomas Karlsson (2015), Eva Vingård (2015) och 

David Wendell Cockshaw (2013) menar att det överlag är hälsosamt för individer att arbeta 

och ha en sysselsättning då det kan bidra till ens välbefinnande. Det fokuseras emellertid på 

hur olika faktorer i arbetslivet har en negativ påverkan på hälsan, emellertid finns det studier 

som visar att arbete inte enbart leder till psykisk ohälsa. Arbete kan förstärka psykisk hälsa då 

den kan tillföra b.la. tillhörighet och produktivitet (Vingård 2015; Cockshaw 2013). Psykisk 

hälsa innebär “höga nivåer av emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande” och dessa 
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emotioner kan en individ uppleva genom sitt arbete (Vingård 2015). Vingård har applicerat 

begreppet Common Mental Disorders (CMD) för att definiera psykisk ohälsa i studien och 

begreppet omfattar symtomen som depression, ångest, panik, fobier, och posttraumatiskt 

stressyndrom (Vingård, 2015, s.7). Om individer upplever att de har kontroll i sitt arbete och 

att det finns rättvisa ökar deras välmående och CMD-nivåerna minskar. Andra faktorer som 

Vingård kallar för friskfaktorer och som bidrar till positiva effekter på hälsan är “ett gott 

ledarskap (rättvisa, stödjande, inkluderande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och 

fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet” (Ibid, 

2015, s.7). Det är givetvis ingen garanti att friskfaktorerna kommer att leda till en god hälsa, 

emellertid ger det oss möjligheten att inte enbart fokusera på ohälsa, utan även på vad det kan 

vara som skapar en psykiskt god hälsa och välmående på arbetsplatsen. Frågan är då, vart 

ligger gränsen mellan att skapa en balanserad eller obalanserad arbetsplats som kan spegla 

avdelningschefernas ohälsa eller hälsa på kommunen de arbetar på? Om ett arbete kan vara 

gynnsamt för individers välbefinnande och psykiska hälsa, samt vara skadligt. 

 

2.5 Relevansen av den tidigare forskningen för studien 

Artiklarna undersöker vad det är som påverkar den psykiska hälsan på arbetsplatserna, på 

vilket sätt individerna påverkas, samt vad arbetsplatsen gör åt det. I artiklarna återger 

forskarna de positiva effekterna av att ge psykisk vård på arbetsplatsen men inte hela 

processen (Harryson 2013). Processen när en verksamhet går från ej fungerande till 

fungerande arbetsplatshantering av psykisk ohälsa (Memish 2017). Dessutom belyser den 

tidigare forskningen framförallt företag och skolor, vilket gör att andra arbetsplatsers psykisk 

hälsa eller ohälsa inte synliggörs (Sørensen 2016; Saif-ur-Rehman & Kashif-ur-Rehman 

2009). Ytterligare en sak som var förekommande i den tidigare forskningen var att 

individerna som utförde undersökningen lät begreppen definiera fallet och inte fallet att 

definiera begreppen (Clays 2007; Rothermund 2017; Mackenzie 2013). Det innebär att 

undersökningarna begränsades innan undersökningen var gjord och kan därför har missat 

viktiga perspektiv och infallsvinklar.  

Andra synvinklar som skulle vara relevanta att belysa är hur olika eller likartade 

offentliga verksamheter hanterar psykisk ohälsa på arbetsplatsen och vilken hantering som är 

mest optimal att motverka psykisk ohälsa med. En sådan undersökning skulle kunna grunda 

sig i arbetstagarna, arbetsgivarna eller både och. Att inkludera båda skulle kunna synliggöra 
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om den psykiska ohälsan baseras på skilda orsaksfaktorer beroende på position i yrket. Trots 

att det har utförts forskning kring ämnet psykisk ohälsa i stor omfattning, behövs det 

fortfarande studier inom vissa aspekter av psykisk ohälsa, specifikt ohälsa bland chefer och 

andra arbetsgivare. I de flesta studierna som vi har läst har de undersökt fenomenet inom 

kvantitativa studier och om kvalitativa studier har använts har det varit till för att återkoppla 

om hälsan har blivit bättre inom en viss tidsperiod (Sørensen 2016; Niedhammer 2015; Olsen 

2015; Elraz 2018). Därför använder vi kvalitativ analys för att få mer djupgående svar kring 

ämnet, då statistik oftast visar vad problemet är istället för att förklara hur problemet uppstår 

eller sker. Tidigare forskning som vi har tagit del av visar på att psykisk ohälsa på olika 

arbetsplatser inte är ett ovanligt fenomen men diskuteras framförallt i siffror, istället för att 

utveckla individernas upplevelser (Niedhammer 2015; Cockshaw 2013; Clays 2007). Därför 

anser vi att detta kunskapsområde kräver mer kvalitativa studier som kan forma en bättre 

förståelse kring hur psykisk ohälsa reproduceras i sociala sammanhang.  

Det är inte enbart individer eller företag som drabbas, utan det är även samhället och 

dess system. Tidigare forskning har visat oss att en god psykisk hälsa kan b.la. leda till en 

högre grad av produktivitet och färre sjukskrivningar vilket kan bidra till ett mer produktivt 

och hälsosamt samhälle (Vingård, 2015). Samtidigt har tidigare forskning visat att specifika 

arbetssituationer eller andra upplevelser kan skapa ohälsa på arbetsplatsen (Niedhammer 

2015). Det blir därför ett relevant ämne att studera vidare eftersom det är ett fenomen som kan 

ta olika skepnader beroende på vilka faktorer som spelar in, vilket innebär att det alltid finns 

en ny synvinkel på psykisk ohälsa som går att belysa. 

3.Teoretiskt ramverk 

3.1 Inledning  

Utgångspunkten i denna uppsats är att undersöka psykisk ohälsa bland avdelningschefer på tre 

olika svenska kommuner i Kronobergs län ur ett sociologiskt perspektiv. Det teoretiska 

ramverket utgörs av det socialkonstruktivistiska perspektivet och Goffmans teori. De begrepp 

som lyfts fram i socialkonstruktivismen är sociala fenomen, reifikation, typifiering och roller. 

De centrala begreppen från Goffman är framträdande, fasad, kollektiv representation och 

prestationslag. Inom både socialkonstruktivismen och Goffmans dramaturgiska perspektiv om 

social interaktion, fokuseras det på det sociala samspelet och hur det kan motivera eller 

utveckla en individs handlingar i sociala situationer. Socialkonstruktivismen beskriver hur 
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kollektiv handling och interaktion formar kunskapen vi individer har, samt det vi tror är 

verkligheten. Det dramaturgiska perspektivet innebär att det är kollektiva handlingar som 

formar verkligheten emellertid att varje individuellt framträdande av varje aktör är 

betydelsefullt. Goffmans begrepp kring framträdanden fokuserar därför mer på vilken roll 

varje aktör har i det dagliga samspelet. Goffmans begrepp kan därför anses som en 

konstruktion av verkligheten i samhället, och en möjlig förklaring av realiteten i sociala 

interaktioner.  

 

3.2 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivism introducerades i boken The Social Construction of Reality av Thomas 

Luckmans och Peter L. Bergers (1991) och i boken syftar socialkonstruktivismen på att 

förklara individers tolkning av världen (Luckmans & Bergers 1991, s.43). Det synliggör då 

hur individer både uppfattar och formar den sociala verkligheten. Socialkonstruktivismen 

visar därför att individers tolkningar av världen och dess samhällen kan skilja sig åt, 

emellertid är socialkonstruktivismen alltid ett sätt att se på världen oavsett tolkning (Ibid, 

s.43). Socialkonstruktivismen menar även att världen har byggts upp och konstruerats i 

medvetandet, och att individen är en social varelse som har placerats i en färdig konstruerad 

värld (Helkama et.al 2000, s.307). Det systemet är individen sedan tvungen att förhålla sig till, 

därför är det viktigt att vara medveten om de sociala relationer individen befinner sig i. 

Relationer som individen har byggt upp och försöker vidmakthålla (Ibid, s.307).   

 Sociala fenomen utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar forskaren Ingrid 

Sahlin (2013) kan ha normativa och kognitiva element (Shalin 2013, s.131). De sociala 

förhållandena skapas och uttryckas genom de föreställningar som existerar för just det sociala 

förhållandet och hur den konstruktionen av verkligheten sedan kan ge resultat i den “verkliga” 

verkligheten (Ibid, s.131). Olika sociala fenomen kan även få en oberoende existens när den 

skapas och sedan etableras, trots att det från början var en mänsklig produktion (a.a., s.135, 

137). Sahlin fortsätter sedan diskutera hur de sociala institutionerna som i det flesta fall redan 

finns tillgängliga när vi föds och hur vi blir sammanförda med deras sociala fakta (a.a., s.143 

ff.). Sociala fakta som i ett samhälle kan verka existera oberoende av de enskilda individernas 

vilja, nästintill naturgivna, blir viktiga att förhålla sig till. Sahlin menar därför att det är av 

intresse att studera dessa sociala fenomens konstruktion och vilken roll de spelar i samhällets 

utveckling och dess karaktär och de sociala relationerna som uppstår (Ibid, s.143 ff.) 
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Dessutom är nästan all mänsklig aktivitet vanemässig, vilket innebär att individerna upprepar 

samma handlingsmönster vilket gör att det efter en tid framstår som en objektiv sanning. Det 

beror framförallt inte på utförandet av aktiviteten i sig utan på dialektiken, att individer 

berättar för sig själva och andra att det finns specifika förhållningssätt i utförandet av 

uppgiften. Med det finns en risk att förlora insikten om hur det hela startade, för det som är en 

vana blir lätt till en objektiv kunskap vilket skapar en institution (Shalin 2013, s.143 ff.). 

 Reifikation är ett begrepp som är relevant i socialkonstruktivismen och det innebär att 

ett mänskligt fenomen har börjat uppfattas som ett naturligt faktum (Barlebo Wenneberg 

2010, s.73–74). Det innebär att individen inte kan minnas att han eller hon har skapat ett visst 

fenomen, som till exempel hierarkier på arbetsplatsen. En reifikation behöver inte endast 

påverka fenomenet i sig utan även yrkesrollen och i en sådan situation innebär det att 

yrkesrollen får karaktären att det är ett naturligt faktum (Ibid, s.73–74). Det innebär att som 

studiens undersökningsobjekt då uttrycker sig “att som avdelningschef är det min skyldighet 

att…”. Det skapar en subjektiv distans mellan rollen som individen har samtidigt som jaget 

minskar, vilket gör att individen blir rollen personifierad. Reifikationen sker därför i många 

fall som ett led av en legitimering av institutionen. Om då en institutions ordning skulle 

reifieras innebär det att institutionen legitimeras och den förblir som den är (Ibid, s.73–74). 

 Typifiering är ett annat begrepp som finns i socialkonstruktivismen och det innebär att 

individer har en viss förmåga för att kategorisera sina intryck (Sahlin 2013, s.142). Det 

betyder till exempel att olika handlingar inte enbart blir aktiviteter utan att de kategoriseras 

upp utefter specifika aktiviteter. Det påverkar hur individer kommer att uppfatta sin verklighet 

och det är sedan den verkligheten som blir våran sanning, även om individerna är medvetna 

om att andra individer typifiera sin verklighet på ett annat sätt (Ibid, s.142). Trots det kan 

språket i en viss mening grunda gemensamma typifieringar. Det innebär att en upplevelse som 

är personlig kan vara både subjektivt och objektivt verklig. Det är sådana typer av 

typifieringar som härstammar från ens egna och andras typifieringar som är ursprunget till 

olika institutionella ordningar (Ibid, s.142).          

 I typifieringen av handlingar kan även roller synliggöras, vilket innebär att det spelar 

ingen roll vem som utför en handling bara den handlingen ingår i en specifik typifiering 

(Berger & Luckman 1991, s.89). För att kunna typifiera ett handlande behövs en lingvistisk 

objektifiering. Det betyder att det finns ett specifikt ordförråd för specifika handlingar som 

kan innefatta en hel institution. Under handlingens gång kommer jaget att identifiera sig med 

den objektiva innebörden i handlingen, vilket innebär att handlingen i den situationen beslutar 
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jaguppfattningen hos den som utför handlingen. Det leder till att den objektiverade handlingen 

blir något som individen identifierar sig med (Berger & Luckman 1991, s.90–96). Det 

handlande jaget blir därför snarare en typ än en individ. När en sådan typifierng vävs samman 

med ett objektivt kunskapsförråd skapar det roller. När en aktör väl har typifierats som en 

individ som utför en viss typ av roll ger det handlandet en viss typ av tvång, då olika roller 

företräder en specifik institutionell ordning. Det leder till att individen internationalisera 

rollen och är medveten om de gränser rollen har (Ibid, s.90–96). 

3.3 Goffmans teori 

Ett framträdande sker när en individ utför en aktivitet under en viss period kontinuerligt inför 

en viss typ av grupp. Den som utför aktiviteten är inte ensam om att ha ett visst inflytande på 

sin omgivning utan även denna specifika grupp som observerar har inflytande på individen 

som utför framträdandet (Goffman 2015, s.28 ff.). Begreppet fasad begripliggör de delar av 

en individs framträdande som regelmässigt sker på ett fastställande och allmänt sätt inför 

publiken till en specifik situation. När en fasad har spelats upp många gånger tenderar den 

sociala fasaden att institutionaliseras, vilket betyder att det kommer framgå stereotypiserade 

och abstrakta förväntningar (Ibid, s.28 ff.). Det utvecklas sedan genom att anta en specifik 

stabilitet och mening oberoende av vilka uppgifter som utförs i den sociala fasadens namn. 

Det innebär att fasaden har blivit en kollektiv representation och en realitet av egen förmåga 

(a.a., s.33). Att uppvisa denna fasad blir likt en utrustning som på ett uttrycksfullt sätt kan ske 

både medvetet och omedvetet under framträdandet, denna “utrustning” är då en standardtyp 

för just det framträdandet. En viss fasad har därför olika ingredienser om vad som behövs för 

att lyckas med framträdandet som ska spelas upp. Till exempel ansåg Goffman att det i vissa 

fall fanns något som kallas inramning, vilken kan sammanfattas som bakgrundsinslag och är 

av en mer scenisk karaktär som bord och stolar (Goffman 2015, s.29). Det kan innebära att 

individen blir platsbunden om individen vill behålla en specifik inramning. Andra detaljer 

som räknas in vid ett framträdande och ett fastställande av en fasad är de som Goffman 

benämner som personlig fasad (a.a., s.30). I den personliga fasaden ingår de detaljer som 

överlag refererar till aktören och det som antas hänga samman med aktören oavsett i vilken 

situation han eller hon befinner sig i. Det som kan ingå i den personliga fasaden är kön, ålder, 

ämbete/rang, kläder, “ras”, utseende, storlek, hållning, talmönster, gester etc. (Ibid, s.30).

 Ytterligare ett av Goffmans begrepp är prestationslag. Begreppet innebär att en 

individuell prestation inte enbart består av personlig kunskap eller förmåga, utan påverkas av 
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andra individer, eller enligt Goffman, aktörer som i vår omgivning samarbetar med oss under 

en given uppgift inom en grupp (Goffman 2015, s.156, 199). Det bör även finnas tillit mellan 

aktörerna för att samarbetet ska fungera på långsikt. Om ett team arbetar tillsammans över en 

längre period spelar även faktorer som vänskap en viktig roll då det skapar tonen i laget och 

gör utbytet mer bekvämt och informellt. Aktörerna kan ha olika roller som har någon form av 

signifikans för alla i laget, och då finns det “vanliga” aktörer som har specialiserade uppdrag, 

emellertid kan det även finns en regissör som styr prestationslaget i den önskvärda riktningen 

(a.a., s.199). Genom ett samarbete kan teamet skapa intryck och presentera sina prestationer 

för publiken, dvs. de som observerar och som kommer utanför teamet. Alla dessa faktorer 

skapar ett samspel, inte bara inom laget utan även med resten av världen. Psykisk ohälsa är 

något som har konsekvenser för kollektivet och inte enbart individen själv, till exempel kan 

det försvaga produktivitet vilket kan tänkas ha en negativ effekt på ett team på en arbetsplats.  

3.4 Det teoretiska ramverkets relevans för studien  

Under denna rubriken kommer relevansen av användandet av det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och Goffmans teori att diskuteras. Diskussionerna som kommer att föras kan b.la. 

redogöra för hur de fungerar i relation till studien och vilka fördelar eller nackdelar som finns 

med att använda dem i studien. Fördelarna kommer vara det som står i diskussionens centrum.

 Begreppen framträdande och fasad i relation till begreppet kollektiv representation 

kan ha en central funktion i analysen angående hur rollen som avdelningschef på en kommun 

påverkar den psykiska hälsan. Det genom att synliggöra hur rollen möjligtvis skapar 

begränsningar eller specifika förväntningar som kan bli svåra att leva upp till. Det behöver 

emellertid inte bara vara förväntningar som är svåra att leva upp till utan även de som inte 

anses vara svåra att efterleva. Med begränsningar och förväntningar menar vi att begreppen 

kan synliggöra hur den sociala fasaden, som chef, har blivit institutionaliserad och skapat 

avgränsningar som formas till ett normsystem för chefer och som möjligtvis kan bidra till 

psykisk ohälsa.         

 Begreppet prestationsslag är relevant till studien eftersom en avdelningschef arbetar i 

samspel med andra aktörer på en kommun, samt har ett större ansvar för sina medarbetare. 

Det som då är av intresse att belysa är hur avdelningschefens perspektiv på sin egen roll i sitt 

givna prestationsslag kan se ut. Prestationsslagen kan då belysa vilka möjliga påfrestningar 

denna rollen har på individens psykiska hälsa, samt hur det speglas av på teamet individen är 

en ledare över.        
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 Socialkonstruktivismen relevans för studien om vi tittar på Ingrid Sahlins motivering 

till användandet av socialkonstruktivism till sociala fenomen kan vi uppmärksamma hur 

avdelningscheferna genom sitt val av yrke har blivit placerade i “färdigställda” sociala 

institutioner. Det kan sedan belysas genom att undersöka vilken inverkan de kan ha på hur 

avdelningscheferna möjligtvis förmedlar den informationen vi söker under intervjuerna. 

Dessutom kan det synliggöra hur de sociala relationerna inom arbetet skapas och vad för 

betydelse det kan ha i skapandet av en god hälsa eller en mindre god hälsa. De andra 

socialkonstruktivistiska begreppen som reifikation, typifiering och roller kan synliggöra hur 

avdelningschefernas roll, arbetssituationer och arbetsuppgifter har fått en viss mening och 

betydelse för hur de ser på sin psykiska hälsa i relation till deras yrke. Det innebär att 

socialkonstruktivismen kan föra fram de beroendevariabler som finns för att 

avdelningscheferna ska tolka sin verklighet som de gör och uppleva det som de anser sig 

uppleva. Socialkonstruktivismen kan därför belysa betydelsen av språkets betydelse i det 

avdelningscheferna förmedlar under intervjuerna och om varje avdelningschef tillsammans 

har ett liknande sätt att förmedla sina erfarenheter. Språket kan även synliggöra vilka 

handlingar som är specifika till avdelningschefernas roll, och vad dessa handlingar skapar för 

förväntningar och vilken inverkan det har på individen.  

4. Metod  

4.1 Inledning 

Studiens syfte var att undersöka hur avdelningschefer inom tre olika kommuner upplevde sin 

psykiska hälsa, vilket undersöktes genom semistrukturerade intervjuer. Att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer innebar att vi genom ett samtal eller snarare med hjälp av 

egenskapade frågor försökte förstå vårt valda ämne utifrån den faktiska vardagsverkligheten 

utifrån de deltagande informanternas perspektiv (Kvale & Brinkman 2014, s.41). För en 

kvalitativ metoden har som mål att synliggöra nyanserade bilder av skilda kvalitativa aspekter 

vilket återger bitar av informantens livsvärld (a.a., s. 47). 

4.2 Tillträde till fältet 

Tillträdet till fältet och informanter inom kommunerna Växjö, Älmhult och Ljungby i 

Kronobergs län skedde genom att vi kontaktade avdelningschefer via mail eller telefonsamtal. 

Tillgången till deras mailadresser och telefonnummer fick vi genom att ta del av den 
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kontaktinformationen som redan fanns befintlig på kommunernas hemsidor. Om kontakterna 

på kommunernas hemsidor inte hade givit oss någon respons hade vi i åtanke att personligen 

besöka varje kommun. Att besöka kommunerna personligen ansågs efter två veckor av 

kontakt med informanter via mail och telefon inte som en nödvändig process till insamlandet 

av informanter och uteslöts. Om en mailkontakt inte svarade på det mail som vi sände ut 

skickade vi ett påminnelsemail vilket i de allra flesta fall ledde till att mailet besvarades.  

Sammanlagt kontaktade vi 36 möjliga informanter där tolv stycken svarade ja till att 

delta i undersökningen, emellertid utfördes enbart tio stycken då vi upplevde en mättnad av 

intervjumaterialet vid den åttonde intervjun. Mättnaden berodde på att vi upplevda att den 

information som informanterna förmedlade var likartad. Alla informanterna erbjöds att utföra 

intervjun via telefon eller vid ett personligt möte, och de flesta informanterna valde via 

telefon. Det innebar att endast ett fåtal intervjuer utfördes personligen, för att vara mer exakt 

utfördes tre intervjuer vid ett personligt möte. För att vara så tidseffektiva som möjligt och 

utöka möjligheterna till ett smidigare tillträde till informanterna utförde vi nio av tio intervjuer 

med en intervjuperson och enbart en intervju där vi båda två var närvarande. Att arbeta på det 

sättet berodde inte enbart på tidseffektivitet och utöka möjligheterna till informanterna utan 

även på den tidsbristen avdelningscheferna hade, då de i det flesta fall ansåg att en 

telefonintervju var smidigare. Om vi inte hade utfört telefonintervjuer hade tillträdet till fältet 

och möjligheterna till informanter minskat avsevärt.  

Vårt sätt att komma i kontakt med fältet var ett medvetet val, då vi ansåg att valet av 

tillträde till fältet skulle förmedla den information som behövdes för att besvara 

frågeställningen (Kvale & Brinkman 2014, s.128). Dessutom fick vi kontrollen över vilka som 

fick delta och vilka som faktiskt deltog. Att skicka ut mail till olika avdelningschefer 

personligen och inte ta hjälp av informanterna att få nya informanter, vilket hade givit ett 

snöbollsurval, gjorde att informanterna inte hade samma möjlighet att informera eller 

diskutera de intervjuerna som hade utförts eller som skulle utföras. Den innebär att tillträdet 

till fältet hjälpte till att undvika skapandet av förutfattade meningar om undersökningen, och 

därför undveks spridning av vårt intervjumaterial, då med hänvisning till intervjuguiden och 

dess frågor. Det innebär även att vi undvek att få samma subjektiva förståelse från varje 

informant och möjliggjorde därför en spridning på vad informationen som förmedlades 

innefattade. 
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4.3 Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att det fanns färdigkonstruerade frågor i 

intervjuguiden, samt att det gavs utrymme för följdfrågor som var av relevans för syftet och 

intervjutillfället (Ahrne & Svensson 2015, s.38). Intervjuguiden utgick främst från frågor 

kring arbetsplatsen och hälsa i allmänhet istället för ett alltför tungt fokus på ohälsa. Det 

gjorde att vi undvek risken att vinkla informanternas svar till svar med enbart negativ ton. 

Innan intervjuerna utfördes var det inte givet att de upplevde ohälsa därför ville vi ge dem 

utrymme till att uttrycka sig mer fritt kring deras hälsa. Det innebar att frågorna var 

konstruerade på ett sätt som gjorde dem till mer öppna frågor. Att ha öppna frågor under 

intervjuerna kunde i vissa fall innebära att informanterna gav information som inte var lika 

relevanta för studien. Under sådana tillfällen försökte vi guida dem tillbaka till 

ursprungsfrågan genom att upprepa den första frågan, ställa en följdfråga eller förklara vad vi 

menar mer precist. Följdfrågorna som blev av relevans under intervjutillfällena öppnade upp 

infallsvinklar och annan information som fick en större betydelse. En fråga som inte hade 

tecknats ner i intervjuguiden men som fick ett stort utrymme var hur avdelningscheferna löste 

arbetsrelaterade problem. I samband med diskussionen om problemlösningar berättade 

informanterna även om sina knep och tips för hur individer i liknande positioner kunde 

hantera olika former av ohälsa som hade uppstått på grund av olika arbetssituationer.  

Då vi utförde en kvalitativ metod, intervjuer, noterade vi inte enbart vad som sades, 

utan även hur det sades i intervjusituationen (Rennstam & Wästerfors, 2018, s. 53 ff.). Genom 

att notera vad som sades och hur det sades besvarades även varför. Begreppet vad belyste 

framförallt bakgrundsfrågor samt generell information om fenomenet, vilket kunde vara vad 

en arbetsdag innefattande för olika arbetssituationer samt uppgifter och vad det innebar. 

Begreppet hur belyste hur de blev påverkade av sina arbetsdagar, arbetssituationer och 

arbetsuppgifter etc., samt hur intervjusituationen påverkade informanternas sätt att förmedla 

information på (Rennstam & Wästerfors, 2018, s.69 ff.) I de flesta fall ansåg vi att vi fick 

trovärdiga framställningar av det informanterna förmedlade, emellertid kan en viss 

information som sades ha varit en aning vinklad mot en positiv fördel för kommunen. Den 

vinklingen behöver inte ha varit medveten, då individer som befinner sig på en specifik plats 

under en viss tid blir påverkade av den allmänna tolkningsmall som är där. Informanternas 

tolkningsmall av de fenomenet vi frågade efter kan därför möjligtvis har blivit sammanvävda 

med kommunens tolkningsmall av fenomenet (Creswell 2014, s.37). Det var därför viktigt att 
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titta på hur de berättade sina upplevelser och inte endast notera vad de sade (Rennstam & 

Wästerfors, 2018 s.69 ff.). 

Den kunskap som kan nås genom att använda sig av kvalitativ metod och i form av 

semistrukturerade intervjuer är kvalitativ kunskap uttryckt på ett normalt och vardagligt sätt 

fast obundet, utan några strama regleringar (Kvale & Brinkman 2014, s.47). Den regleringen 

som fanns var att intervjusituationen förhöll sig till ett specifikt område. Valet av metod 

emellertid möjliggjorde omfattande redogörelser och inte enbart möjligheten till att ställa 

allmänna frågor (Ibid, s.47). Den kunskap som kunde ges under omfattande redogörelser var 

hur avdelningscheferna mer i detalj upplevde sin psykiska hälsa utifrån mer specifika 

arbetssituationer, vilket innebar att de gav exempel på saker som hade hänt i deras verklighet 

(Ahrne & Svensson 2015, s.38). Då semistrukturerade intervjuer inte enbart utgår från 

färdigformulerade frågor från intervjuguiden möjliggjorde det en kritisk medvetenhet från vår 

sida som intervjupersoner inför våra tidigare hypoteser om fenomenet psykisk ohälsa. 

Dessutom möjliggjorde den semistrukturerade intervjun att frågorna kunde anpassas under 

intervjuns gång vilket ökade möjligheterna till detaljerad information (Ibid, s.38).  

 Rent generellt ur ett fenomenologiskt perspektiv betraktas intervjuer som ett 

forskningsverktyg, vilket innebär att det informanten säger sammanställs som deskriptiva 

rapporter av upplevelser (Kvale & Brinkman 2014, s.65). Det synsättet menar att vi som 

intervjupersoner har som mål att hålla oss till de exakta beskrivningarna som informanterna 

ger. Det innebar att vi under intervjuerna lät informanterna besvara intervjufrågorna med egna 

ord och personliga berättelser utan att ingripa allt för mycket. Det innebar även att vi gav dem 

den tid de behövde för att förklara och försökte få dem att uppleva intervjusituationen som en 

normal situation. Det betyder att intervjusituationerna uppmanade informanterna att ge en 

sådan fri och utförlig redogörelse som möjligt som vi i efterhand skulle teoretisera.  

 Varför inte enkätstudier valdes berodde på att det hade varit mer utmanande att nå 

avdelningscheferna då en enkät via mail kan bli bortglömd eller ignorerad. Det kan inte heller 

garanteras att det faktiskt var individen enkäten skickades till som besvarade frågorna. 

Dessutom skulle enkäter ge en mer översiktlig bild av det vi har undersökt och eftersom vår 

frågeställning var av en hur-frågeställning krävdes det mer djupgående information (Ahrne & 

Svensson 2015, s.38). Även om inte alltid en djupare kunskap gavs vid en intervju 

möjliggjorde en kvalitativ studie en bredare bild av fenomenet, t.ex. hur informanterna gav 

sina erfarenheter en viss mening utifrån specifika tolkningsramar (Ibid, s.38). Att använda sig 

av en intervjustudie underlättade därför skapandet av tolkningar och förståelser av fenomenet 

då vi fick informanternas förståelse av fenomenet utförligt redogjort för oss. En nackdel som 
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vi antog innan undersökningen utfördes var att en kvalitativ metod kunde innebära att 

avdelningscheferna var mer försiktiga med vad de delade med sig av då de är offentliga 

individer som representerar kommunen. När intervjuerna hade utförts visade det sig att 

avdelningscheferna talade öppet om den situationen som vi frågade efter och därför upplevde 

vi inga svårigheter till att få tillgång till material. En annan nackdel med en kvalitativ studie 

var att avdelningscheferna var en högre uppsatt grupp i arbetskedjan och är därför färre 

personer, vilket kunde göra dem mer synliga i studien om inte vi var noga med att dölja spår 

av deras personliga integritet. Det var även något som påpekades av vissa informanter och 

därför informerades de ett flertal gånger vad det etiska principerna var.  

 

4.4 Metodologisk reflektion 

Den kunskap vi hoppades få ut av vårt metodval och vårt urval var hur avdelningschefer inom 

kommuner i Kronobergs län upplevde sin psykiska hälsa med inriktning mot ohälsa.  

Intervjuguiden utformades därför med fler frågor som frågade avdelningscheferna om deras 

psykiska hälsa eller välmående än upplevelser om ohälsa. Att ifrågasätta deras hälsa istället 

för ohälsa innebar att de fick möjligheten att sätta ord på sina egna känslor, vilket skapar en 

större trovärdighet. För om vi endast hade ifrågasatt ohälsa hade andra infallsvinklar aldrig 

förts på tal inte heller hade vi kunnat få utförliga svar om deras upplevelser om att inte 

uppleva ohälsa, vilket många inte gjorde. Att öppna upp frågorna och att inte endast utgå med 

en utgångspunkt på ohälsa och med det göra frågorna mer slutna underlättade därför för 

informanterna att berätta om sin hälsa med egna ord. Att ha öppna frågor till en början 

skapade oro för oss angående hur relevanta svar som skulle tilldela oss, emellertid visade det 

sig att hålla öppna frågor var mer positivt än negativt. Det som vi framförallt trodde skulle bli 

svårt under intervjutillfället innan vi hade utfört intervjuerna var att få information om 

avdelningschefernas roll och vilken betydelse de kunde ha för deras psykiska hälsa. Vilket i 

efterhand inte visade sig vara ett större problem. Varför vi trodde att det skulle kunna 

uppkomma svårigheter angående det baserades på att det kan vara känsligt att ifrågasätta en 

individs sociala roll som har en väsentlig betydelse för deras identitet.   

 När materialet sorterades sorterade vi bort det som inte var relevant för vår 

frågeställning och fokuserade på det som faktiskt besvarade vår frågeställning. De var ingen 

ny information som väckte stor uppmärksamhet, utan snarare olika infallsvinklar som gav nya 

perspektiv (Rennstam & Wästerfors, 2018, s.81 ff.). Ett av dessa perspektiven var hur 
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avdelningscheferna utförde problemlösningar i olika situationer. För att organisera upp de 

olika svaren kategoriserades det in under olika teman både för att underlätta skrivandet, samt 

för att ingen information skulle bli åsidosatt eller bortglömd (Rennstam & Wästerfors, 2018, 

s.31 ff.). De teman som skapades åt informanternas svar stod i direkt relation till studiens 

frågeställning. Det innebar att transkriberingarna från varje intervju reducerades genom att 

skriva fram korta innebörder av den information vi hade blivit tilldelade, för att undvika långa 

och invecklade förklaringar (a.a., s.33 ff.)  

 

4.5 Analysprocessen 

Analysprocessen började med att vi tog hänsyn till de olika teman som empirin presenterades 

under i resultatdelen. Vi valde därför att inkludera likadana teman i form av rubriker i 

analysavsnittet, som vi gjorde i resultatavsnittet. Sedan diskuterade vi relevanta teorier och 

begrepp från Goffman, socialkonstruktivismen, och tidigare forskning som skulle vara 

passande för att utföra en genomgående analys.  

            Goffmans begrepp kring framträdanden och roller var hjälpsamma när vi fokuserade 

exempelvis på avdelningschefernas erfarenhet av att hantera sin psykiska ohälsa. De flesta 

chefer hade arbetat för den kommunala verksamheten i många år och hade därför tid att 

utveckla och förbättra sina framträdanden. Det enligt oss två uppsatsförfattare kunde 

dessutom med hjälp av begreppet fasad visa att utvecklandet av deras framträdande inför en 

publik inom likartade sammanhang inte enbart skapade en trovärdighet inför publiken utan 

även för dem själva. I deras motiveringar till deras välmående på arbetsplatsen synliggjordes 

det även att arbetskamrater hade en positiv inverkan på hälsan. Vår förståelse av deras 

motiveringar till att arbetskamrater hade en positiv inverkan på hälsan skapades med hjälp av 

begreppet team eller prestationslag, samt med hjälp av den tidigare forskningen från b.la. 

David Wendell Cockshaw (2013) och Per Lindberg, Eva Vingård och Thomas Karlsson 

(2015). Det synliggjorde framförallt att deras positiva syn på deras arbetskamrater baserades 

på att de inom prestationslaget fungerade tillsammans. 

Socialkonstruktivismen blev relevant när vi skulle tolka avdelningschefernas syn på 

deras roll och hur de upplevde den, exempelvis blev begreppet reifikation från 

socialkonstruktivismen betydelsefullt i frågan om hur de såg på tidsbrist och extra arbete. 

Med hjälp av begreppet reifikation kunde vi synliggöra att avdelningschefernas upplevelser 

om tidsbrist och extra arbete grundade sig i att distansen mellan deras jag och yrkesroll hade 

minskat vilket gör att fenomen snarare blir ett naturligt faktum än något problematiskt. Det 
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visade även på att socialkonstruktivismen i analysen blev relevant i syftet att se hur den 

sociala institutionen som är ett socialt fenomen påverkade deras ställningstagande och tankar 

om de krav som ställs på rollen som avdelningschef. I en diskussion mellan oss två 

uppsatsförfattare insåg vi att begreppet typifiering blev relevant att använda i analysen då 

avdelningscheferna hade identifierat sig till den grad med sin roll att deras handlanden hade 

fått en viss typ av tvång. Begreppet typifiering synliggjorde då varför avdelningscheferna inte 

upplevde tvånget.  

4.6 Etik 

Undersökningen använde sig av Vetenskapsrådets etiska principer, vilket innefattade 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011, s.7–14). Innan intervjuerna utfördes meddelades informanterna om 

syften med den aktuella studien, att informantens deltagande var frivilligt och att de när som 

helst under intervjun fick lov att avbryta sin medverkan och att informationen var 

konfidentiell (Ibid, s.7). Dessutom meddelades informanterna om de etiska principerna även 

innan intervjutillfället, vilket skedde i mailet som sändes ut till de möjliga informanterna. 

Samtyckeskravet betyder att informanten måste ge ett informerat samtycke innan intervjun 

startar, och i denna undersökningen krävdes inga specifika godkännande från en förmyndare, 

då alla informanter var myndiga (Kvale & Brinkmann 2014, s.108 ff.). Ytterligare 

information som tilldelades informanterna var att deras personuppgifter ska hanteras 

konfidentiellt, samt försvaras från obehöriga individer (Ibid, s.108 ff.). Dessutom försäkrades 

informanterna om att den information som framkom i intervjuerna endast skulle brukas till 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2011, s.14). Detta var viktigt att förtydliga för 

informanterna då vi intervjuade avdelningschefer på tre olika kommuner, och den 

informationen de gav ut kan vara mer utsatt då de arbetar i en offentlig verksamhet. Dessutom 

blir informationen som avdelningscheferna givit oss mer utsatt för att de är en mindre och mer 

specifik grupp vilket gör att deras identitet kan bli mer synlig. Det var inte heller enbart något 

som hade uppmärksammats av oss som intervjupersoner utan även avdelningscheferna själva, 

vilket innebar att den etiska frågan kunde nämnas mer än en gång under intervjun. 



 
 

 20 

5. Empiri & Resultat 

5.1 Inledning 

I resultatdelen presenteras den information som har givits av våra tio informanter att 

förmedlas utefter huvudfrågeställningen; Hur upplever avdelningscheferna sin psykiska hälsa 

inom kommuner i Kronobergs län? Svaret på frågan kommer kategoriseras under olika 

rubriker för att smalna ner och synliggöra viktiga perspektiv utifrån vårt syfte och 

frågeställning. I resultatdelen tänker vi dessutom använda pseudonymer för alla deltagare för 

att försäkra oss om att deras anonymitet bevaras. Namnen som vi kommer använda oss av är 

Josefine, Ellen, Christina, Sofie, Pernilla, Annika, Pontus, Per, Irene och Berit.  

5.2 Upplevd välmående i relation till arbetsplatsen samt fysiska och 

mentala symptomen  

Det som alla avdelningschefer anser som mest positivt med sina arbetsplatser relaterar på 

något vis till deras medarbetare de arbetar med. Avdelningscheferna överlag menar att 

arbetskollegorna bidrar till att de ser fram emot att gå till arbetet varje morgon, samt att det 

ger en trygghet då det finns en god relation som binder gruppen på avdelningen samman. 

Sammantaget menar avdelningscheferna att goda arbetsrelationer med kollegorna leder till en 

förbättrad hälsa.          

 Christina berättar att hon tidigare i sitt arbete har upplevt ohälsa och behövt vara 

sjukskriven, emellertid menar Christina att hon idag inte upplever att hennes arbete orsakar 

några större problem med hälsan. Det berättar Christina beror på att hon av erfarenhet har lärt 

sig att hantera den stress och ohälsa som kan uppstå på ett bättre sätt. Varför Christina 

sjukskrev sig berättar hon berodde på att omfattningen på arbetet blev för stort och att hon 

fick känslan av att hon var oersättlig och var därför tvungen att vara oumbärlig. Det kunde 

även resultera i känslor som otillräcklighet och olika former av stress menar Christina. 

 

“Fram till höstas kan jag säga att jag jobbade dygnet runt och jag hade alltid jobbet med 

mig. Jag höll på hela tiden så jag vaknade på nätterna och tänkte på det. Men så är det inte 

längre för jag har lärt mig min läxa och begränsa mig själv så det blir inte samma belastning 

som tidigare.” 
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Annika berättar om en liknande situation som Christina, där det har funnits stunder då hon har 

upplevt att det har funnits en hård press, emellertid var pressen främst från massmedia. 

Annika under intervjun talar om att hon i sitt arbete kan uppleva både positiv och negativ 

stress och att de som hon benämner som positiv stress pushar henne och hjälper henne att 

utvecklas och arbeta på ett effektivt och smidigt sätt.  

“Under den perioden när jag upplevde att massmedia pressade mig blev jag tvungen att 

sjukskriva mig, emellertid när jag skulle komma tillbaka upplevde jag att det fanns ett stöd 

som gjorde att jag kände mig starkare igen.” 

Sofie, Berit, Josefin och Pernilla upplever att deras välmående i relation till arbetsplatsen är 

god och att de trivs med sin roll även om de ibland kan vara krävande då de ser det mer som 

en utmaning. Pernilla menar även att hennes position ger en möjlighet till att utvecklas. Det 

Sofie emellertid kan uppleva som stressframkallande är när kommunen gör övergripande 

förändringar, varför det orsakar stress menar Sofie bero på att hon måste hantera både sin och 

sina medarbetares stress och förvirring. Pernilla däremot menar att det enda tillfället hon 

känner att hennes välmående påverkas negativt är när hon får känslan av att hon inte räcker 

till för andra på hennes avdelning. Den lösningen Sofie har på sitt problem är att avsätta 

någon timme extra på sitt arbete när hon kommer hem, vilket för henne gör det lättare att 

slappna av sedan. Den enda fysiska symptom som Berit och Josefin menar att de kan uppleva 

i samband med sitt arbete är trötthet emellertid är det inget som sker frekvent. Varför de inte 

upplever några allvarligare hälsoproblem menar Josefin bero på att arbetsplatsen har olika 

åtgärder för arbetstagarnas hälsa.  

“Vi har ju friskvårdsbidrag en gång om året så det görs mycket från arbetsgivaren 

redan. Vi har även ett gym i närheten så det är bara dåliga ursäkter om man inte gör 

något för att gynna sin egen hälsa.” 

 

Ellen anser att hennes välmående på arbetsplatsen är bra och att hon genom erfarenheter har 

lärt sig att hantera negativa symptomen innan hon hamnar i en negativ spiral av ohälsa som 

har skett tidigare. Det berättar Ellen att hon b.la. gör genom att avboka saker i sin kalender 

och informerar sina kollegor om hur hon mår. Ellen berättar även att hon då brukar mötas av 

en förståelse, samt att det är viktigt att hon är en förebild och visar att det aldrig är acceptabelt 

att någon mår dåligt. Nedan berättar hon om de olika symptomen; 
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”Om man har jobbat för långa dagar i sträck blir man väldigt trött när man kommer hem och 

ska umgås med familjen. Men om jag missar att umgås med familjen känner jag att jag blir 

tröttare. Jag har även märkt att sömnen påverkas när man har haft för mycket att göra och 

ibland får jag även en grubblande attityd.”  

 

Irene och Pontus upplever att deras välmående överlag är bra då de brinner för det de gör 

inom sitt arbete och gruppen de arbetar med då de hjälps åt att skapa ett bra arbetsklimat. De 

fysiska symptomen som Irene upplever är stela axlar medan Pontus kan uppleva trötthet och 

smärta i ryggen, tröttheten menar Pontus att han oftast upplever i slutet av veckan. Trots att 

det höga tempot ibland kan orsaka stress för Irene och Pontus menar de att de ändå mår bra då 

de tycker mycket om sitt arbete och har hjälpsamma kollegor. Irene och Pontus återger att de 

alltid upplever att kollegorna stödjer dem i form av att bolla tankar och idéer. 

Per berättar att det som upplevs som mest tufft är när han inte känner att han har koll 

på läget och när han inte hinner förbereda sig för ett möte eller föredrag. Han kan även 

uppleva känslor av otillräcklighet då han är medveten om att som chef måste ha en lösning på 

vissa problem som är svårlösta och ibland räcker inte hans kunskap och erfarenheter till för att 

lösa dem. De vanligaste symptomen som han upplever är trötthet om han arbetar för mycket, 

passivitet som orsakas av trötthet och att uppleva stress i vardagen. Något annat som kan 

möjligtvis bidra till Pers ohälsa är konflikter med personal som han upplever är jobbiga eller 

som inte utför sitt arbete som de ska.  

 

 ”Eftersom vi arbetar nära varandra i en avdelning så påverkar det alla om en eller 

flera inte gör sitt jobb på ett bra sätt. Då måste de andra göra jobbet istället och då 

får man ännu mer att göra.” 

 

5.3 Förbättringar som är önskvärda hos avdelningscheferna 

Christina, Irene, Ellen och Pernilla upplever att det är svårt att få tiden att räcka till, specifikt 

till att utföra de nödvändiga reflektionerna efter varje möte eller uppdrag, samt andra 

administrativa uppgifter. Det beror b.la. på menar Pernilla att ställtiden mellan varje möte 

knappt är befintlig. Det innebär menar de flesta avdelningscheferna att arbeta extra efter 

betald arbetstid är något som de gör varje vecka, och att det kan vara allt från en timme till tio 

timmar. Ellen upplever dessutom att det höga tempot ofta gör att hon missar sina luncher. 
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Irene återger att när reflektionerna görs i efterhand kan någon betydelsefull detalj bli 

utelämnad. Samtidigt menar Irene att det kan finnas fördelar med det också;  

 

“Jag tycker att man inte enbart ska se nackdelarna med att reflektionerna bli åsidosatta 

under en kortare period utan även se fördelarna, jag menar när man har fått lite mer avstånd 

från saken kan andra betydelsefulla saker uppenbara sig.” 

 

En förbättring angående tidsbristen menar Ellen kräver en bättre tidsplanering från både 

hennes chefer och medarbetare, då det händer att hon får invänta dem vilket gör att mötet inte 

kan starta. Det resulterar i återger Ellen att hon blir försenad till nästkommande möte. Pernilla 

och Christina menar emellertid att det hela tiden handlar om att arbeta effektivt och se till att 

saker bli gjorda även om det sker senare. Christina menar även att det handlar om 

omprioriteringar i hur hon placerar sin tid och det i sådana situationer är viktigt att ha en 

tydlig dialog med kollegorna för att förhindra missuppfattningar. 

 

”Det handlar hela tiden om att tänka och värdera – att måste jag vara med på det här mötet – 

man måste prioritera. Och för det ska fungera ligger det mycket i att leda, känna och följa 

upp. För vissa saker behöver man bara känna till man behöver inte vara med. Och det blir 

man bättre och bättre på för varje år.” 

 

Sofie berättar att den förändringen hon vill se är hur större förändringar sker på kommunen, 

som innefattar hela kommunen. När övergripande förändringar sker menar Sofie att det kan ta 

mellan ett halvår till ett år innan avdelningen har anpassat sig till det, vilket är för länge enligt 

Sofie då det ofta uppstår komplikationer. Sofie menar därför att det hade varit bättre att de 

större förändringarna sker stegvis, vilket skulle innebära att förändringarna inte märks av på 

samma sätt och bli då en mer självklar del av arbetet anser Sofie. 

En förbättring som både Pontus och Berit vill se på sin arbetsplats är att kommunen 

bör anställa mer personal där det finns ett behov, eller att de kan anställa extra personal under 

mer krävande tillfällen. Pontus menar att det på vissa avdelningar behövs mer personal och att 

det är viktigt att utvärdera och möta det behovet. Berit menar att det skulle bli en bra och 

lämplig avlastning för den redan befintliga personalen. Pontus återger att den största upplevda 

nackdelen för honom ibland är att arbetsbelastningen är väldigt stor och att det hade 

underlättat samt gjort att ärenden och uppdrag skulle kunna utföras snabbare om det fanns en 

chef till vid hans sida. 
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“Alla behöver avlastning ibland, särskild under väldigt tidspressade situationer som kräver 

mycket uppmärksamhet. Att anställa fler skulle göra att stressen minskade bland personalen 

vilket kan innebära att kommunen når fler mål med att förbättra hälsan.” 

 

Annika berättar att hon inte upplever att hon skulle vilja förändra särskilt mycket med hennes 

arbetsuppgifter, arbetssituation eller arbetsplats utan i så fall är det att hon skulle vilja ha mer 

pengar till avdelningen. Annika berättar samtidigt att hon självfallet är nöjd med den budget 

som de har blivit tilldelade men att hon skulle vilja göra ännu mer för alla kommuninvånare 

än vad de redan gör och till det behövs mer pengar.  

Enligt Josefine kan det vara otydligt med vilken vision avdelningen eller hela 

verksamheten har kring framtiden. Hon förklarar vidare att det blir ännu svårare för någon 

som är ny på arbetet att ta reda på vad avdelningens roll är i relation till verksamheten och 

hela kommunen ligger. Det kan vara förvirrande och det blir enkelt att glömma var vi står i 

relation till vissa frågor menar Josefin.  

     

”Det är bra att planera in saker på lite längre sikt och hålla en tydlig riktning och det kan vara 

något som är bristande idag.” 

 

Det som Per anser bör förbättras är att det används för många olika digitala system som han 

arbetar med. Det som kan vara irriterande för honom när nästan allting finns inlagd 

elektroniskt är att dessa system är sårbara och kan ha dålig funktionalitet. Det han tror kan 

förbättras är om inte allting var inlagt på datorn och om det fanns fler fysiska dokument. 

 

”Det kan vara så enkelt som att det inte funkar att logga in eller att man får starta om 

datorn och det tar upp onödigt tid. När tekniken inte är ett hjälpmedel utan ett 

hinder.” 

 

Per menar även att när det finns en övertro till planer, instruktioner, kontrollsystem 

favoriseras kvantiteten av arbetet över kvaliteten. Per menar att han skulle vilja se mer fokus 

på hur arbetet utförs och att kvaliteten ska kunna utvecklas för att den kommunala 

verksamheten ska utvecklas i sin helhet. 
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5.4 Kommunens hälsopolicy och avlastning för avdelningschefer 

Alla informanterna upplever att hälsopolicyn på kommunen fungerar bra antingen utifrån 

egna erfarenheter eller kollegors erfarenheter. Annika nämner b.la. att det alltid finns en 

möjlighet för arbetstagare att ta del av det stöd som hälsopolicyn har, medan Pontus nämner 

att kommunerna tar sina medarbetares hälsa på stort allvar. Sofie återger dessutom att förutom 

de specifika protokoll som finns på kommunhälsan som arbetar för att motverka ohälsa finns 

det oskrivna regler som varje avdelning förhåller sig till, vilket b.la. är att visa hänsyn och 

uppmärksamhet. Christina återger att undersökningar från hälsoverket visar att det finns en 

hög grad av ohälsa på offentligt styrda verksamheter och att det är därför kommunen försöker 

lägga ner mycket resurser på ohälsa bland sina arbetstagare.     

 Alla informanterna uttrycker dessutom att de upplever det som ett stöd eller en 

trygghet att det finns en hälsopolicy eller kommunhälsa som finns när medarbetare inte mår 

bra eller andra typer av personalproblem uppstår. Irene förtydligar det genom att berätta att 

hälsopolicyn har en stödfunktion eller en så kallat personalfunktion som innebär att om de 

själva inte kan lösa problemet på avdelningen finns det annan personal som kan hjälpa till. 

Den personalen kan innefatta psykologer men även andra stödpersoner som har en 

betydelsefull kompetens relaterat till personalproblem. Ellen uppger även att det finns en 

skyddskommitté som har möte en gång varje månad och att varje avdelning har minst ett 

skyddsombud som finns där när någon mår dåligt.      

 Dessutom uppger Ellen att det finns en överenskommelse med facken om hur de ska 

jobba på kommunverksamheten samt att de har ett arbetsmiljösystem där de arbetar med att 

göra riskbedömningar om hur exempelvis en omorganisation hade påverkat alla medarbetare. 

Likt de Sofie nämnde menar alla informanterna att det är viktigt att hålla en öppen dialog där 

utbyte av konversationer alltid är möjlig för att underlätta svåra situationer och minska ohälsa. 

Josefin sammanfattar det med att säga;  

 

”Det är väldigt viktigt att hålla en öppen dialog med varandra och berätta vilka 

uppgifter man arbetar med i stunden och hur man upplever sin arbetssituation för då 

vet hela gruppen vad som gäller och det blir enklare att hjälpas åt om något blir 

knepigt eller om någon börjar må sämre.” 

 

Josefin, Pontus och Per nämner även att som avdelningschef håller de dessutom enskilda 

möten stundtals med sina medarbetare och kollegor för att vara medvetna om någon på 
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avdelningen upplever ohälsa. Dessutom återger dem att det även hålls gemensamma möten 

där hälsofrågorna diskuteras för att göra alla mer medvetna om dess principer och med det 

göra dem mer medvetna om hur andra mår runt omkring dem. Förutom det nämner de att det 

finns enkäter och andra mätningar som undersöker hur både chefer och medarbetare mår, 

samt hur personalen upplever chefernas prestation. Dessutom har arbetstagarna rätt till 

friskvårdsbidrag. Berit menar även att kommunen har många olika hälsoprotokoll som ska 

verka övergripande över hela kommunen och att det därför finns processer för varje situation.  

 

“Kommunen arbetar på olika sätt för att ha ett system gällande personal- och hälsofrågor 

som fungerar på ett övergripande plan och de får en fungerande process genom att grunda 

varje process på principen att förebygga, upptäcka och minska eller öka.” 

 

Christina, Sofie och Annika anser att det finns någon som kan axla deras uppgifter och ansvar 

både om de är sjuka under en kort eller längre period, de upplever därför ingen stress eller oro 

inför att bli sjuka eller under sjukdomsperioden. Den som axlar deras uppgifter och ansvar 

under tiden de är borta är framförallt deras chefer emellertid har Christina en funktionschef 

som arbetar tillsammans med Christina i hennes uppdrag för att stötta och underlätta 

Christinas arbetsbörda.  

 

“Att ha en funktionschef innebär att man dela på bördan på ett övergripande plan vilket gör 

att arbetsbördan blir lättare att bära när uppdrag blir svåra.” 

 

När vi började prata om avlastning i arbetet uttryckte både Irene, Josefin och Pontus att de 

som chef skulle kunna lämna över vissa viktiga saker till sin chef eller en annan ersättare 

under en kortare period men att det inte finns någon som kan avlasta dem helt och hållet. 

Anledningen är att de bland annat har personliga inloggningsuppgifter och att det är svårt att 

ta över vissa ärenden som redan är påbörjade, samt att viss information är sekretessbelagd och 

därför är det något som bara de kan hantera. Både Pontus och Irene säger emellertid att de inte 

är sjuka ofta och därför är det inget de bekymrar sig över.  

 

Irene: “Sjukdom drabbar inte mig särskilt ofta emellertid skulle det innebära problematik om 

jag var sjuk under en längre tid då ersättaren inte ha tillgång till all väsentlig information 

som krävs för att slutföra vissa uppdrag.” 
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Pernilla, Per och Ellen menar emellertid att de inte alls upplever att det finns någon som kan 

avlasta dem vid en tids sjukdom. Per och Pernilla upplever inte det som någon större stress då 

det i dagsläget inte känns som ett problem, Per konstaterar emellertid att högen av arbete då 

ligger kvar och att det bli extraarbete. Pernilla uttrycker sig däremot ännu mer avslappnat än 

Per;  

 

“Om jag bli sjuk så blir jag sjuk och under den perioden får jag ge mig tid till att bli frisk och 

inget annat”  

 

Ellen däremot upplever att bristen på avlastning ibland kan kännas betungande och att det 

hade behövts mer stöd än var hon har idag. 

 

”Jag som chef har vissa beslut och arbetsuppgifter som ligger bara på mig och det 

gör att när man har semester så håller man ändå ett öga på jobbet. Där skulle man 

behöva någon form av biträdande chef som kan avlasta lite för det blir väldigt sårbart 

så som det är nu. Man skulle behöva hitta någon som skulle kunna känna sig trygg 

med att ha ansvaret och det blir knepigt.” 

 

5.5 Krav och förväntningar som ställs på 

avdelningschefer                                            

Avdelningscheferna upplever att de kraven som ställs på dem är arbetsspecifika till den roll de 

besitter och att det därför är ganska självklart att de har fler krav än sina medarbetare. Pernilla 

och Sofie berättar att de mer arbetsspecifika krav som ställs på en avdelningschef är att de ska 

leda arbetet, ligga ett eller flera steg förre, vara informativ, tillgänglig och närvarande. Pontus, 

Annika och Josefin nämner även att andra arbetsspecifika krav är att de måste se till att hålla 

tiderna både med sina egna arbetsuppgifter och sina medarbetares arbetsuppgifter och se till 

sin hälsa och sina medarbetares, vilket innebär att de har ett stort personalansvar. 

Personalansvar innefattar att de exempelvis håller i gemensamma och enskilda möten om 

medarbetarnas hälsa, vilket är något som sker rutinartat menar Annika. Per menar emellertid 

att avdelningscheferna inte enbart driver verksamheten själva utan tillsammans med 

enhetschefer och kommunchefer som arbetar för att utveckla och driva verksamheten. 

 Dessutom har avdelningscheferna ett budgetansvar och förvaltningsansvar. Dessa 
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olika arbetsspecifika kraven eller förväntningarna upplever avdelningscheferna överlag inte 

som något betungande förutom under vissa specifika perioder som kräver mer tid och arbete 

än vanligt. Dessutom berättar b.la. Pernilla att de krav och förväntningar som ställs på henne 

och andra avdelningscheferna är jämförbar med den lön de får. Förutom de krav och 

förväntningar som de upplever finns närvarande nämner de även att som en offentlig 

verksamhet är de alltid granskade i hur de följer de lagar som de ska förhålla sig till och hur 

de uppfyller den kvalité som organisationen kräver. Ellen berättar att alla chefer är utsatta för 

granskning där alla deras ärenden kontrolleras, till exempel att de lämnar ut postlistor till 

pressen varje dag. Ellen menar att de därför hela tiden måste vara transparenta och hålla en 

hög och bra nivå hela tiden.  

 

“Vi arbetar utifrån verksamhetens mål och krav där jag har en skyldighet att se till att de 

uppfylls både av mig och mina kollegor. Samt att mitt uppdrag uppfylls. Man jobbar ju 

strategiskt. De är ju höga krav på att man ska fullfölja sitt arbete och du som jobbar i en 

offentlig verksamhet är väldigt granskad i allt du gör, både i massmedia men även i politiken 

där man förväntas leverera och göra sitt uppdrag.” 

 

Om det skulle uppstå oväntade arbetssituationer menar b.la. Christina, Irene och Berit att det 

är avdelningscheferna som har det övergripande ansvaret för det när det inträffar. När det sker 

menar de att det framförallt handlar om att göra omprioriteringar eller försöka lösa 

komplikationer som har uppstått mellan kollegorna på avdelningen eller mellan kollegor och 

privatpersoner. I sådana situationer uppger Christina, Irene och Berit att det i de flesta fall 

räcker att ge råd eller komma med möjliga lösningar på problemet, men att det ibland krävs 

att de måste delta mer aktivt i att lösa problemet. Pernilla menar emellertid att det är självklart 

att hon som avdelningschef ska gå in och styra upp om det är problem, samtidigt menar hon 

att det är viktigt som avdelningschef att inte heller ta över för mycket och låta sina 

arbetskollegor utföra det de är bäst på. 

    För att undvika att missförstånd uppkommer i sådana i situationer är det viktigt att 

som avdelningschef hålla en öppen dialog menar Pernilla, vilket enligt henne möjliggör en 

diskussion om problemen och lösningar på dem. När till exempel den oväntade 

arbetssituationen handlar om problem mellan kollegor brukar det räcka att utföra enskilda 

samtal menar Pernilla. Sofie återger att det under oväntade arbetssituationer kan uppkomma 

mer stress både för henne och medarbetarna på avdelningen huruvida det är negativ stress 

eller positiv stress ser olika ut för olika individer menar Sofie. Dessutom menar både Pernilla 
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och Sofie att det är under oväntade arbetssituationer som kräver mer tid och arbete än vad 

som var tänkt blir ofta personalen sjuka under en kortare period. Det i sig återger Sofie och 

Pernilla innebär ytterligare mer arbete för dem utöver den oväntade arbetssituationen och att 

det möjligtvis ibland kan framkalla negativ stress samtidigt menar de att det är något som en 

avdelningschef får acceptera och lära sig att hantera.  

 

Sofie: “Självklart ska jag finnas till i de oväntade arbetssituationer som finns då det är en del 

av mina arbetsuppgifter, emellertid medför de oväntade arbetssituationer så mycket mer än 

att de är oväntade. Det kan innebära att min arbetsbörda blir mycket tyngre och i de fallen 

kan det uppstå en del negativ stress för min egen del. Dock får jag som avdelningschef hålla 

skenet upp.” 

 

Under oväntade arbetssituationer upplever b.la. Josefin och Pontus att de ibland kan tappa 

kontrollen då det inte är något som de kan förbereda sig inför. Det kan vara inför att ha fått 

negativ kritik och återkoppling på en medarbetarenkät återger Pontus. Pontus berättar att det 

är omöjligt att styra vad andra tycker om honom men att det kan kännas tufft. 

 

”Det som förvånade mig mest var inte att få kritik, utan att ingen sa något till mitt 

ansikte. Jag gick runt och trodde att jag gjorde ett bra jobb när verkligheten kanske 

var lite annorlunda.” 

 

Josefine däremot upplever emellanåt att personalproblem kan göra att hon får känslan av att 

tappa kontrollen då de problemen inte alltid har med arbetet och göra utan med personliga 

ting. Josefin återger emellertid att hon alltid få tillbaka kontrollen och att det handlar om att 

acceptera situationen även om det kan kännas jobbigt eller problematiskt.  

 

“När det uppstår personalproblem får man ha en förståelse att det kan ta tid då det 

förmodligen är något som dessa individer har burit på under längre en tid, dessutom finns det 

hjälp att få i sådana frågor om min tid inte räcker till. Kommunhälsan brukar i sådana 

situationer skicka personal som ska reda ut problemet.” 

 

Pontus menar emellertid att stressen kan minskas under svårare arbetssituationer för om en 

individ trivs på sitt arbete kommer inte kraven kännas lika problematiska menar Pontus. 

Pontus återger att alla arbetspositioner har krav och förväntningar och om en individ har en 
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positiv inställning till det kan individen må bättre psykiskt. Per menar även att kraven och 

förväntningarna som ställs på en individ kan vara viktiga att ha då det är dem som vägleder en 

i sitt arbete.  

             Annika berättar dessutom att som avdelningschef är man ansiktet utåt, vilket innebär att 

det är hon som blir aktuell i media om något skulle inträffa. Annika berättar att hon tidigare 

har blivit svartmålad i media på grund av de beslut som hon och ledningsgruppen har behövt 

fatta, vilket Annika har upplevt som tungt. Annika menar även att en sådan situation är en 

oväntad arbetssituation då hon som avdelningschef alltid måste vara uppmärksam och 

närvarande trots att hon har blivit uthängd i den lokala tidningen. Med det menar Annika att 

hon inte får tappa fokus för om hon gör det blir avdelningen lidande, emellertid känner 

Annika att hon får stöd från arbetskollegor och kommunen under sådana situationer. 

 

“Att alltid vara närvarande särskilt under sådana omständigheter med media är väldigt 

krävande, och det är ett krav under sådana tillfällen som faktiskt kan kännas övermäktigt. 

Under andra omständigheter känns det emellertid inte övermäktigt.” 

6. Analys 

6.1 Upplevd välmående i relation till arbetsplatsen samt fysiska och 

mentala symptomen  

De övergripande resultaten kring avdelningschefernas upplevda hälsa och välmående var att 

den var god eller mycket god. De nämnda symptomen var trötthet, sömnsvårigheter, stress 

och fysiska effekter som ont i ryggen eller huvudvärk, emellertid var det enligt de flesta 

informanterna tillfälliga besvär som inte upplevdes som allvarliga. De flesta nämnde att de 

hade upplevt ohälsa tidigare i arbetslivet men inte nyligen. Ett tema som var återkommande 

var att avdelningscheferna hade upplevt ohälsa under sin karriär men att de har lärt sig över 

åren att hantera ohälsan eller att förebygga uppkomsten av ohälsan. Informanten Ellen 

förklarade att en anledning till varför hon tyckte det var viktigt att ha kontroll över sin 

arbetsbelastning och ohälsa var för att vara en förebild inför sina medarbetare. Att förknippa 

sin roll som avdelningschef med att vara en förebild är en intressant punkt för analys men 

även att avdelningscheferna har lärt sig att begränsa sin arbetsbelastning när de märker att 

deras hälsa utsätts för risk. Goffmans begrepp kring framträdande, roll, och normer kan 

användas i detta fallet. Eftersom chefernas framträdande, dvs. hantering samt förebyggande 
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av ohälsa har förbättrats över tid kan bero på att de har spelat denna rollen flera gånger 

tidigare och har därför förbättrat sitt framträdande (Goffman 2015, s.28 ff.). Enligt Goffman 

behövs olika ingredienser för att lyckas med ett framträdande. Vi kan därför dra slutsatsen att 

de avdelningscheferna som vi har intervjuat har upptäckt att hanteringen av stress, trötthet, 

och andra psykiska eller fysiska symptomen av ohälsa är en viktig del av att lyckas med sitt 

framträdande (Ibid, s.28 ff.).         

 Alla som vi har intervjuat har arbetat inom en kommunal verksamhet i över 10 år, trots 

att de inte arbetade som avdelningschef alla dessa år. Det kan innebära att de har haft tid att 

lära sig hur allting fungerar på en kommun kring regelverk, arbetsbelastning, arbetstider osv. 

Denna tiden har därför format avgörande erfarenheter som cheferna använder i sina roller då 

de har lärt sig vissa knep eller hanteringsstrategier av sina egna chefer de har haft tidigare 

eller av andra medarbetare. Att vara en god förebild kan även vara någonting som en 

avdelningschef har lärt sig genom åren för att deras roll ska bli trovärdig inför medarbetarna 

(Goffman 2015, s.28 ff.). Eftersom de andra aktörerna som arbetar med chefen tror på hens 

roll upprätthålls även fasaden av rollen och blir därför en kollektiv representation (a.a., s.33). 

Det kan även vara en av anledningarna till varför de flesta avdelningscheferna inte upplevde 

att deras symptomen av ohälsa var allvarliga och fortfarande valde att värdera deras psykisk 

hälsa i relation till arbetsplatsen som god. Symptomen av ohälsa som informanterna nämnde 

värderades som tillfälliga eller som att de var oundvikliga i vissa situationer. Det kan förklara 

varför informanterna inte uttryckte någon större förvåning när de diskuterade de olika 

påfrestningarna som uppfattades.  

När avdelningscheferna fick frågan om vad på arbetet som påverkar deras hälsa 

positivt svarade alla på ett en av de faktorerna relaterade till deras arbetskollegor eller 

avdelning de arbetade på. Enligt Irene exempelvis bidrog hennes goda arbetsrelation och 

samarbete med medarbetarna att hon trivdes på arbetet. Christina beskrev att alla hennes 

medarbetare brydde sig om varandra och att det skapade en trygghetskänsla för henne på 

arbetsplatsen. Övriga adjektiv som användes av informanterna till att beskriva deras 

arbetskollegor var att de var kompetenta, arbetsamma eller ansågs som allmänt ”bra” 

arbetskamrater.  

Begreppet team, eller prestationslag kan användas för att analysera ovanstående 

resultat (Goffman 2015, s.156, 199). Avdelningscheferna fann att samarbete inom de 

prestationslagen de tillhörde ökade deras trivsel på arbetet vilket uttrycktes främst genom 

upplevd trygghet, kamratskap och samarbete. Det kan tolkas som att det finns aktörer som har 

sina olika roller och utför det dem ska, alltså det som de tillsammans med sitt prestationslag 
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har kommit överens om, vilket gynnar hela gruppen (Goffman 2015, s.156, 199). Per 

berättade att det anställs högutbildade individer på verksamheten vilket höjer kvalitén på 

arbetet och att det är ett sätt att säkerställa goda arbetsresultat enligt han. Om alla aktörer har 

den nödvändiga kompetensen påverkar det hur de utför arbetet och det i sin tur påverkar hela 

gruppen och deras kollektiva prestation som en avdelning. Då den största delen av 

informanterna uttryckte att de trivs med sina arbetskamrater och att de är hjälpsamma, tyder 

på att samspelet inom laget fungerar som den ska (Ibid, s.159, 199). Ytterligare, tyder det på 

att det sociala samspelet som finns mellan dem dels är baserat på att avdelningscheferna och 

medarbetarna på avdelningarna är beroende av varandra (a.a., s.199). Chefen förväntar sig att 

medarbetarna ska utföra sina arbetsuppgifter och medarbetarna förväntar sig vägledning eller 

stöd från sin chef b.la. Att avdelningscheferna upplevde trivsel framförallt på grund av 

kamratskap och samarbete kan likt sociologen David Wendell Cockshaw (2013) även bero på 

att det har skapats en tillhörighetskänsla på avdelningen. När individer som interagerar på 

avdelningen fungerar tillsammans i b.la. samarbeten och har en acceptans för varandra bidrar 

det till en god psykisk hälsa menar Cockshaw (2013), vilket även är något som är högst 

närvarande för avdelningscheferna. När den psykiska hälsan förstärks av tillhörigheten och 

avdelningscheferna upplever att det gör arbetet positivt på många plan upplever de höga 

nivåer av socialt, psykologiskt och emotionellt välbefinnande, menar sociologerna Per 

Lindberg, Eva Vingård, Thomas Karlsson (2015). 

6.2 Förbättringar som är önskvärda hos avdelningscheferna 

Flera av informanterna upplevde att det behövdes mer tid, tid för att utföra reflektioner och 

andra administrativa uppgifter. Samtidigt som informanterna berättar om att tiden är ett 

problem konstaterar de även att det är något de själva måste arbeta med då de som 

avdelningschefer har i uppgift att utföra det oavsett om tiden brister. Det på grund av att det 

ingår i deras arbetsuppgifter. Det i sin tur innebar att arbeta extra utanför arbetstid. 

Avdelningschefernas synsätt gällande brist på tid tillsammans med deras ansvar kan länkas 

samman med begreppet fasad (Goffman 2015, s.28 ff.). För under avdelningschefernas 

arbetsdagar upplevde de ofta att tiden inte räcker till emellertid att det är deras uppgift att lösa 

det på grund av den roll de besitter. Att få tiden att räcka till fast den inte gör det har blivit en 

del av avdelningschefernas fasad. Det innebär att det har blivit en del av deras framträdande i 

deras sociala roll som chef då det sker regelbundet på ett fastställande och allmänt sätt inför 

sina medarbetare, kollegor och chefer (Ibid, s.28 ff.). Det betyder att denna fasaden av 
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avdelningschefernas framträdande har institutionaliserats vilket i sin tur kan leda till specifika 

förväntningar eller krav. Förväntningar som kan innebär att avdelningscheferna alltid måste 

hitta mer tid eller lösningar på att utföra uppgifter som har blivit lagda åt sidan. När 

förväntningarna angående tiden har skapats har fasaden blivit en kollektiv representation, en 

realitet av egen förmåga vilket innebär att det har blivit en upprepande situation som kräver 

förväntade lösningar (Goffman 2015, s.28, 33).  

När en fasad ständigt utförs av avdelningscheferna påverkas den inte enbart av dem 

själva i sitt arbete utan även av teamet (prestationslagen), arbetsgruppen de arbetar i eller 

leder (Goffman 2015, s.156, 199). Även om inte arbetsgruppen deltar i avdelningschefernas 

uppgifter spelar de ändå en roll, t.ex. när informanten Christina menar att det krävs att ha en 

öppen dialog när tiden inte räcker till och att omprioriteringar måste utföras. Att ha en öppen 

dialog menar Christina förhindrar missuppfattningar, det kan även innebära att det skapas en 

förståelse och en acceptans från teamet. Det gör det möjligt för avdelningscheferna att utföra 

sina arbetsuppgifter utan problematik då påverkan från gruppen ger positiv feedback genom 

att visa en förståelse och acceptans. Om det inte finns en mer övergripande förståelse eller 

medvetenhet för att tiden inte räcker till kan det påverka avdelningscheferna antingen direkt 

eller på långsiktigt plan (a.a., s.199). Till exempel som i Ellens fall där hon menar att det 

krävs bättre tidsplanering från hennes chef och medarbetare, då det sker att de kommer för 

sent till möten, vilket innebär att de inte kan starta mötet förs denna individen har dykt upp. 

Det leder till menar Ellen att även nästkommande möten blir försenade. I det fallet kontroller 

teamet/prestationslagen avdelningschefernas egna förmåga och personliga kunskaper då de 

genom att inte acceptera vikten av tidsplanering låser fast dem i situationen och 

avdelningscheferna kan därför inte utföra det som ska utföras under en viss tid (a.a., s.156, 

199).  

Andra förbättringar som avdelningscheferna skulle vilja se är förbättringar som rör 

verksamheten i sig, t.ex. hur kommunen utför förändringar i hela verksamheten, pengar, fler 

anställda, arbetsbelastning, visionerna och digitala system. När socialkonstruktivismen förs 

samman med sociala institutioner kan det verka som att de sociala institutionerna existerar 

oberoende av de enskilda individernas vilja. Institutionen i sig har fått en egen vilja och 

individerna har lärt sig att förhålla sig till dem (Sahlin 2013, s.143 ff.). Att ställa det i relation 

till de förbättringar avdelningscheferna vill ha synliggör att förbättringarna styrs av den 

sociala institutionen. Den sociala institutionen har sociala fakta som skapar vissa möjligheter 

och begränsningar. Om t.ex. Pontus ska få tilldelat sig mer personal på sin avdelning för att få 

avlastning är något som bestäms av den sociala fakta som är sammanförd med den sociala 
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institutionen och huruvida det finns resurser som kan möjliggöra hans önskningar. Pontus 

önskningar om att minska arbetsbelastningen styrs av institutionens vilja och inte hans egen, 

då det är institutionens sociala fakta som möjliggör eller begränsar förändringar.  

Som tidigare nämnt berättade avdelningscheferna att tidsbrist samt extra arbete kunde 

var ett problem, samtidigt propagerade de emellertid för att det var något som de måste 

acceptera eftersom det tillhör de arbetsuppgifter som är skrivna till deras roll. Det visar på att 

avdelningscheferna uppfattar de fenomenen runt omkring dem som framkallar tidsbrist 

snarare som ett naturligt faktum än något problematiskt. Avdelningscheferna ser det därför 

inte längre som ett fenomen de har skapat tillsammans med sina medarbetare och chefer på 

grund av olika faktorer då de har reifierat fenomenet tidsbrist (Barlebo Wenneberg 2010, 

s.73–74). Det gör att avdelningschefernas subjektiva distans mellan jaget och sin yrkesroll 

minskar eftersom de ser det som ett naturligt faktum, “att som avdelningschef är det deras 

skyldighet”. Rollen blir därför mer personifierad vilket i sin tur även legitimera institutionens 

ordning och synsätt på ansvarstagandet bland avdelningschefer. När tidsbrist har uppstått som 

frambringar extra arbete anser avdelningscheferna att även det tillhör deras roll och likt 

tidsbrist har även att arbeta extra blivit reifierat (Ibid, s.73–74).   

Avdelningscheferna upplevelser om att arbeta extra är deras skyldighet och inte något 

tvingande i det flesta fall har resulterat i att de utför aktiviteten vanemässigt och därför blir det 

till en objektiv sanning, en skyldighet (Barlebo Wennberg 2010, s.73–74; Sahlin 2013, s.143 

ff.). För om avdelningscheferna har lagt en timme efter arbetstiden på arbetet varje dag under 

en period tenderar det att fortsätta. Processen fungerar inte framförallt för att 

avdelningscheferna utför extraarbetet fysiskt utan snarare dialektiskt genom att intala sig att 

det är såhär det ska göras desto troligare är det att det blir en objektiv sanning för dem (Ibid, 

s.73–74; Ibid, s.143 ff.).    

Genom att motivera långa ansträngande perioder som en självklarhet eller något som 

alltid ingår i deras roll som avdelningschef kan även synliggöra att det kan vara svårt att veta 

när de bör vara stopp, vilket kan försvåra avdelningschefernas uppmärksamhet på deras hälsa. 

För i den tidigare forskningen har det visat sig att arbetstider är en av de vanligaste faktorerna 

som kan orsaka psykisk ohälsa (Niedhammer 2015). Även om det i denna undersökningen 

överlag inte visade att det skapade ohälsa synliggjordes det att arbetstider eller tidsbrist kan 

orsaka negativa konsekvenser på avdelningscheferna även om de är kortsiktiga.  
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6.3 Kommunens hälsopolicy och avlastning för avdelningschefer  

När det handlar om kommunens hälsopolicy och avlastning för avdelningschefer berörs det  

på institutionell nivå, då det är något som kommunen kan möjliggöra, begränsa, förhindra 

eller förbättra. 

 I princip alla avdelningschefer som deltog i studien ansåg att hälsopolicyn 

fungerade bra när det fanns ett behov emellertid upplevde inte alla avdelningschefer att de 

hade en möjlighet till avlastning. Att inte ha avlastning ansågs av vissa som ett problem 

medan andra inte alls uppfattade det som ett problem. Hälsopolicyn är ett socialt  

förhållande/fenomen i relation till kommunen då kommunen har skapat dessa policys,  

protokoll etc. för att det sedan ska uttryckas genom de föreställningar som finns om policyn 

(Sahlin 2013, s.131). Föreställningen att det finns hjälp att få när det kommer till 

hälsoproblem av olika slag. Tillsammans med det sociala förhållandet, policyn och 

föreställningen om hur det är eller ska konstrueras i verkligheten åstadkommer resultat i den 

“verkliga” verkligheten och inte enbart i föreställningen om det (Ibid, s.131). Det synliggörs 

b.la. när Pernilla berättar att hon själv aldrig har behövt använda resurserna emellertid att hon 

vet andra som har använt dem och att det då har fungerat väldigt bra. Irene har istället använt 

hälsopolicyn i relation till personalproblem och hennes upplevelser var positiva då den 

stödpersonen som gick in och hjälpte till fungerade bra. Att det finns ett socialt förhållande, 

hälsopolicyn, symboliserar och tillskrivs en viss trygghet. Individerna som arbetar där vet de 

har tillgång till resurser om de skulle uppleva ohälsa. Pontus b.la. menar att kommunen 

genom att utföra möten varje månad och enkätundersökningar angående hälsa skapar en 

trygghet då det visar att kommunen arbetar för en god hälsa. Genom att utföra möten varje 

månad om hälsa och välmående ger kommunen hälsopolicyn, det sociala förhållandet, en 

verklighetsförankring som arbetstagarna kan ta på. Hälsopolicyn blir där av inte endast 

grundad på föreställningar, utan även verklighet (Sahlin 2013, s.131).     

Möjligheten till avlastning eller ersättare under tiden avdelningscheferna är sjuka eller 

någon att dela ens arbetsbörda med är något som beslutas av de sociala fakta som finns i den 

sociala institutionen och som individerna är sammanförda med. Huruvida sociala fakta har 

skapat standardiserade beteenden och praxis som kan länkas samman med det behovet 

avdelningscheferna anser nödvändiga kan både överensstämma och avvika (Sahlin 2013, 

s.143 ff.). Till exempel menar Pernilla att det inte direkt finns någon som kan ersätta henne 

om hon blir sjuk, emellertid att det inte är något som hon anser stressar henne. Samtidigt säger 

Ellen att som avdelningschef finns det beslut och arbetsuppgifter som enbart kan utföras av 
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henne och menar därför att en form av biträdande chef hade varit relevant för avlastningen 

vilket inte skulle göra henne lika sårbar. Det visar på att b.la. Pernilla och Ellen typifierar sina 

intryck gällande det sociala fenomenet avlastning in i olika kategorier, där avlastning har 

blivit en typisk aktivitet med olika innebörder för de två kvinnorna (a.a., s.142). Att 

kategorisera in bitar av verkligheten skapar sen grunden för hur en individ uppfattar sin 

verklighet, i samma process gör då individen den verkligheten “sann” för sig själv. Pernilla 

och Ellen har då genom sina typifieringar av fenomenet avlastning skapat sig egna “sanna” 

verkligheter som gör att de upplever dem på skilda sätt (Ibid, s.142).     

 I den tidigare forskningen uppgavs det att de flesta resurser placerades på behandling 

av psykisk ohälsa vilket gjorde att det förebyggande arbetet för psykisk ohälsa inte fungerade 

särskilt bra (Memish 2017). För avdelningscheferna framstod det inte vara ett problem som 

fanns på kommunen då de upplevde att de alltid hade en möjlighet att ta del av den 

hälsopolicy som finns på kommunen, samt nämndes det att kommunen arbetar med 

förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa på kommunen. Psykologen Sørensen 

(2016) menar att det bli lättare att arbete för en och få en god psykisk ohälsa på arbetsplatsen 

om verksamheten har ett samarbete med psykisk vård. Kommunen är även utifrån de 

avdelningschefer som har intervjuats en verksamhet som har ett direkt samarbete med psykisk 

vård då det finns psykologer närvarande eller andra individer med liknande utbildningar 

närvarande om det skulle behövas. Även om de inte har ett direkt samarbete med psykisk vård 

inom alla hälsoområden har kommunen enligt avdelningscheferna egna principer gällande 

hälsan som andra kommunanställda arbeta för att förverkliga. 

6.4 Krav som ställs på avdelningschefer  

De flesta av avdelningscheferna som intervjuades ansåg att kraven som ställdes på dem var  

specifika för deras arbetsroll, emellertid upplevdes det inte alltid som att det fanns  

högre krav på dem utan bara andra sorters krav. Krav som nämndes som mer specifika för  

dem var b.la. att de måste vara ett steg före, vara informativ, tillgänglig och närvarande, samt 

att de som en offentlig individ och verksamhet blir granskade. De kraven kunde mer specifikt 

innebära att det var av en stor betydelse att hålla tider, att hålla koll på medarbetarna och på 

avdelningarna. När avdelningscheferna berättar om sina mer specifika arbetsuppgifter eller 

krav synliggörs det att deras handlingar har typifierats och blivit en del av deras roll (Berger 

& Luckmann 1991, s.90–96). Till exempel berättar avdelningscheferna att de har ett ansvar att 

hålla i samtal med sina medarbetare för att se om hälsan är god på avdelningen. Att de uträttar 
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det är inget som känns onormalt, emellertid krävs en lingvistisk objektifiering för att kunna 

typifiera handlandet. Det betyder att de har utvecklat ett visst ordförråd runt den specifika 

handlingen som kan liknas vid alla de språkliga struktureringarna som finns kring deras 

uppgifter som avdelningschefer (Ibid, s.90–96).  

När de utför handlingen, möte med personalen om hälsa, identifiera sig deras jag med 

den handlingens objektiva betydelse (Berger & Luckmann 1991, s.90–96). Det medför att 

under utförandet av handlingen bestämmer handlingen jaguppfattningen hos dem. Det betyder 

att de då har identifierat sig med en socialt objektiverande handling. Deras handlande jag och 

den socialt objektiverade handlingen blir istället för individer typer och när en sådan form av 

typifiering med ett objektiverat kunskapsförråd finns skapas roller. Det innebär att utförandet 

av deras handlingar har gjort deras identiteter och handlingar till ett (Ibid, s.90–96). Som 

aktörer när de har typifierats med en viss roll kan det innebära ett visst tvång eftersom de och 

handlingen i sig har styrts av en institutionell ordning. Det betyder att det i vissa situationer 

finns begränsningar som rollen som avdelningschef inte kan utföra, eller som de kan utföra 

emellertid i en viss situation är det inget avdelningschefen bör utföra (Ibid, s.90–96). 

Ett till exempel på det är när Pernilla berätta om att hon ibland ska låta sina 

arbetskollegor göra det de är bäst på och inte ta över. Att som avdelningschef veta när man 

ska gå in och styra upp det och när man inte ska göra det kan vara en hårfin gräns, emellertid 

har Pernilla med resterande avdelningschefer internationaliserat sig i rollen. Det innebär att de 

vet vilka gränser som finns för deras roll, det har blivit en självklarhet för dem och inget som 

anses begränsande eller problematiskt (Berger & Luckmann 1991, s.90–96). 

Kraven eller arbetssituationen upplevs i allmänhet inte som något krävande emellertid  

har avdelningscheferna erfarenheter av att arbetsvardagen ibland kan kännas krävande. 

Varför det i allmänhet inte känns krävande kan som nämndes i tidigare stycke innebära att  

avdelningscheferna har internationaliserat sig i sin roll till den grad att det som kan antas vara  

krävande enbart blir en självklarhet för dem (Berger & Luckmann 1991, s.90–96). 

Upplevelserna kring en specifik arbetssituation eller arbetsuppgift känns där av inte lika 

krävande som den hade kunnat upplevts som. Det innebär dessutom att kraven har genomgått 

en reifikation vilket betyder att kraven snarare är ett naturligt faktum än ett faktiskt krav, 

vilket innebär att avdelningscheferna anser utförandet av kraven som deras skyldighet 

(Barlebo Wenneberg 2010, s.73–74). Det är emellertid deras skyldighet att utföra kraven då 

det tillhör rollen som avdelningschef det kan dock innebära en risk för att det blir svårare att 

bedöma när det kanske blir för mycket. När ska avdelningscheferna dra gränserna för hur 
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mycket extra tid de ska lägga, vilka oväntade arbetssituationer de bör hantera och inte 

arbetskollegorna, samt ska en avdelningschef ständigt finnas närvarande oavsett tidpunkt?  

 Sofie berättar till exempel att hon som avdelningschef under oväntade situationer 

måste hålla “skenet uppe” även om hon själv upplever negativ stress som påverkar henne. Det 

synliggör att Sofie försöker fasthålla sin fasad oavsett om hon själv upplever situationer där 

hon inte mår bra för att försöka bevara lugnet i sin omgivning (Goffman 2015, s.28 ff.). Att 

fasthålla vid sin fasad mot sin omgivning för att som avdelningschef bör man hålla skenet 

uppe, visar att det är något som sker regelmässigt på ett fastställande viss. Sofie har upprättat 

en fasad inför sina medarbetare, sin publik, inför situationer som oväntade arbetssituationer 

för att medarbetarna ska bevara lugnet (Ibid, s.28 ff.). Det utförs då regelbundet och på ett 

fastställande sätt, vilket innebär att den sociala fasaden som Sofie har skapat för oväntade 

arbetssituationer har institutionaliserats vilket gör att det finns abstrakta förväntningar på 

Sofie. Det innebär att det finns förväntningar om hur Sofie ska bete sig och att hon ska utföra 

sitt arbete på ett liknande sätt som hon brukar göra. För annars kan stereotypen som har 

skapats av omgivningen om Sofie brytas och lugnet bland medarbetarna kan då möjligtvis 

bytas ut till ett mindre kaos (Ibid, s.28 ff.).        

           Liknande känslor kring liknande fenomen som Sofie känner synliggörs även hos 

Annika, samt berättar Pontus och Josefin om när de i vissa situationer tappar kontrollen. Att 

tappa kontrollen innebär i relation till Sofies situation att fasaden inte på samma sätt 

upprätthålls (Goffman 2015, s.28 ff.). Det innebär att Pontus och Josefin har upplevt 

situationer där de inte kan upprätta en fastställande och regelmässig fasad för en viss typ av 

situationer, då de troligtvis kan se olika ut. Det innebär även att medarbetarna inte kan hinna 

skapa sig abstrakta förväntningar och stereotypiserade bilder av Pontus och Josefins roll vilket 

på ett sätt kan vara positivt. För om det varken finns förutbestämda förväntningar och 

stereotypiserade bilder kan det inte heller begränsa hur deras handlande ska se ut i situationen 

(Ibid, s.28 ff.).  

 Enligt Eva Vingård (2015) som även nämns i den tidigare forskningen ökar 

välmåendet när en individ b.la. upplever kontroll eller rättvisa på sin arbetsplats. När 

avdelningscheferna upprätthåller en fasad och har lärt sig sin roll som chef visar de en ökad 

kontroll kring olika arbetssituationer eller arbetsuppgifter. Bara för att en arbetsplats eller 

arbetsuppgift upplevs som ansträngande för andra utomstående, behöver inte det vara lika 

ansträngande för avdelningscheferna eftersom de redan har kontroll över situationen de 

befinner sig i. Att uppleva kontroll i utförandet av en handling tillskriven avdelningschefernas 

yrkesroll är en process som hjälper till att forma ett meningsskapande, vilket i sin tur kan 
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skapa ett positivare förhållningssätt till en viss arbetsuppgift (Vingård 2015). Avdelnings-

cheferna upplever därför inte överlag någon problematik med utförandet av vissa 

arbetsuppgifter eller arbetssituationer som för utomstående skulle kunna ses som något 

problematiskt just på grund av den upplevda kontrollen. Dessutom när de fick frågan om det 

ställs rimliga krav på dem utryckte sig de flesta att de ansåg alla kraven som ”rättvisa” vilket 

kan vara ytterligare en förklaring till varför avdelningschefer överlag upplever välmående på 

sina arbetsplatser. Genom att t.ex. återföra kontrollen och rättvisan efter en problematisk 

situation kan avdelningschefernas välmående öka, även om det i stunden kan upplevas som 

ansträngande. Denna kopplingen gjordes utifrån Vingård (2015), då hon menar att kontroll 

och rättvisa kan återföras på en arbetsplats och skapa ett gott ledarskap som innefattar rättvisa, 

stödjande och inkludering.  

7. Slutsatser 

Här tänker vi besvara våra frågeställningar utifrån resultatet och analysen. Huvud-

frågeställningen som ska besvaras är; ” Hur upplever avdelningscheferna sin psykiska hälsa 

inom kommuner i Kronobergs län?” Medan de två delfrågeställningarna som ska besvaras 

lyder; Hur upplever avdelningscheferna att hanteringen av psykisk ohälsa fungerar på 

arbetsplatsen och hur påverkar deras roll som avdelningschef deras psykiska hälsa? 

7.1 Chefernas upplevelser om sin psykiska hälsa på kommunen 

De allra flesta avdelningschefer upplever att deras psykiska hälsa är god i relation till arbetet 

men att ohälsa upplevs i stunder av press eller när det är mycket att göra. Trots att en 

arbetsvecka är 40 timmar enligt deras arbetsavtal upplever många att de är tvungna till att 

arbeta 45–50 arbetstimmar varje vecka under vissa perioder för att hinna med alla uppgifter. 

De vanliga symptomen av ohälsa är stress och trötthet, men även en känsla av att de inte 

räcker till och att de inte kan koppla ifrån arbetet under fritiden vid vissa tillfällen. Cheferna 

uttrycker att de har upplevt ohälsa eller har varit sjukskrivna tidigare i arbetslivet, men att de 

har det under kontroll nu och har lärt sig att hantera stress och högre arbetsbelastning genom 

sina erfarenheter. De uttrycker även att de accepterar att det finns perioder då de arbetar mer 

eftersom det inte sker regelbundet.    
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7.2 Chefernas upplevelser om hanteringen av psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen  

Hanteringen av psykisk ohälsa på kommuner funkar bra då det finns en hälsopolicy och 

rutiner som hjälper till och reglera hur arbetet för en god hälsa på arbetsplatsen ska se ut. Alla 

avdelningscheferna upplevde att det fanns en möjlighet att ta del av de resurser som 

hälsopolicyn erbjuder, trots att alla avdelningscheferna inte personligen har tagit del av dem, 

har de tagit del av kollegors positiva kommentarer och på det grundar de att hälsopolicyn är 

god. Rutiner som finns för att hantera eller förebygga ohälsa på kommuner är 

medarbetarsamtal mellan chefer och medarbetare, månadsmöten eller veckomöten angående 

medarbetarnas psykiska tillstånd, friskvårdsbidrag, medarbetarenkäter och utvärderingar 1–2 

gånger varje termin. Det finns även vissa oskrivna regler på arbetsplatsen vilket är att de ska 

visa hänsyn till varandra, har öppna dialoger, och vara förstående om någon exempelvis 

upplever ohälsa eller inte hinner med en viss arbetsuppgift. Avdelningscheferna har även 

utrymme att planera om sina arbetsdagar till en viss grad om det skulle behövas, vilket gör att 

om de upplever symptomen av psykiska besvär kan de justera i schemat eller senarelägga 

något. 

7.3 Chefernas upplevelser om vilken påverkan deras roll har på deras 

psykiska hälsa 

Avdelningscheferna överlag upplever att de krav som ställs på dem i den position de befinner 

sig i inte är övermäktiga, utan snarare att det är en självklarhet att det ställs andra krav på dem 

än sina medarbetare. De menar att oavsett vilken arbetsroll en individ besitter har den rollen 

specifika krav och förväntningar. Krav som de upplever mer specifika är att de måste hålla 

tider, vilket innebär att de bör ligga ett steg eller flera förre, alltid vara informativ, tillgänglig 

och närvarande. Hur dessa i sin tur påverkar deras psykiska hälsa varierar, emellertid upplever 

avdelningscheferna perioder som kan kännas extra krävande, som när ett arbete är mer 

tidskrävande, när organisationsförändringar sker, när nya samarbeten ska utvecklas eller 

oväntade arbetssituationer dyker upp. Symtomen som cheferna under sådana situationer kan 

uppleva är negativ stress med upplevelsen om att de inte räcker till varken för arbetet i sig 

eller sina medarbetare. I och med den symptomen kan kravet att alltid vara närvarande under 

vissa perioder bli överväldigande. Under sådana tillfällen kan de uppleva en ökad trötthet och 

en tyngre arbetsbörda. 
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8.Slutdiskussion 

I slutdiskussionen reflekterar vi över vår studie och de resultat som vi nådde, vilket innebär att 

vi b.la. reflektera över vad som möjligtvis hade kunnat gjorts annorlunda och vad det i så fall 

hade fått för betydelse för studien.       

 Intervjuguidens fokus låg på att undersöka avdelningschefernas hälsa överlag och inte 

enbart den möjliga ohälsa de hade upplevt, vilket gav oss som intervjupersoner en större 

möjlighet att synliggöra fler perspektiv av avdelningschefernas hälsa än enbart ohälsan. 

Fördelen med intervjuguiden blev därför att den inte begränsade avdelningschefernas 

utrymme att berätta om sina upplevelser kring deras hälsa. Nackdelarna med intervjuguiden 

var emellertid att de flesta frågorna var väldigt öppna vilket ibland under intervjutillfällena 

innebar att avdelningscheferna inkluderade information som ej var nödvändig eller “för 

mycket” information. Det innebar även att tankar på möjliga och relevanta följdfrågor 

glömdes bort då väldigt blandad information gavs under en fråga, med både relevant och 

mindre relevant information. Strukturen på intervjuguiden hade kanske därför antingen behövt 

vara mer strukturerad och detaljerad, för att kunna fånga mer precist den information vi sökte 

och med det underlätta flödet av följdfrågor då informationen som förmedlades skulle ha varit 

mer precis. Strukturen på intervjuguiden hade även kunnat vara ännu öppnare än vad den 

redan var och bara haft ett fåtal punkter som skulle tas upp under intervjun. Det hade kunnat 

få liknande följder som vi fick med den intervjuguiden vi använde, emellertid hade vi cirka 20 

väldigt öppna frågor vilket gjorde att vi ibland stirrade oss blinda på dem. Att enbart ha ett 

fåtal punkter hade kunnat möjliggöra att vi som intervjupersoner inte på samma sätt hade 

fastnat i vårt “manus”, vilket hade kunnat underlätta flödet av frågor och dess följdfrågor både 

i när de ställdes och i hur de ställdes.        

 När vi hade skapat intervjuguiden tog vi kontakt med möjliga informanter via mail och 

telefon, det felet vi gjorde där var att vi hade kunnat kontakta de möjliga informanterna 

tidigare för att möjliggöra att fler informanter ställde upp. Det innebär i sin tur att vi hade 

behövt vara klara med intervjuguiden tidigare. Sammantaget var det en liten missbedömning 

av hur mycket tid insamlandet av möjliga informanter krävde.    

 Utförandet av intervjuerna skedde framförallt genom telefon då många av 

avdelningscheferna ansåg det som ett smidigare val samt ansåg vi att det skulle möjliggöra att 

vi kunde utföra fler intervjuer eftersom vi delade upp oss. Fördelarna med telefonintervju var 

att vi kunde utföra två intervjuer samtidigt då vi delade upp oss, samt att avdelningscheferna 

och vi upplevde det som smidigt framförallt tidsmässigt. Nackdelen med det är att vi inte på 
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samma sätt kunde se deras reaktioner eller kroppsspråk på vissa frågor vilket hade gjort det 

lättare att tolka om vissa frågor fungerade bra eller mindre bra. Ett personligt möte, en 

“fysisk” intervju, hade även kunnat bidra till att vissa intervjutillfällen hade kunnat bli längre 

med mer utvecklade och detaljerade svar. Det var även knepigt att föra en mer öppen 

diskussion kring vissa frågor då informanterna svarade specifikt bara på det vi frågade. Varför 

ett personligt möte hade kunnat bidra till längre intervjutillfällen med mer detaljerade svar 

baseras på att vi tror att intervjusituationen då hade upplevts mer som ett samtal än en 

utfrågning trots att vi på samma sätt som under telefonintervjuerna hade hållit oss objektiva. 

Under telefonintervjuerna kunde vi under vissa tillfällen känna att avdelningscheferna fattade 

sig mer kort och koncist, vilket efteråt kunde begränsa förståelsen av hur de verkligen 

upplevde något och varför de upplevde det. Vi märkte under ett fysiskt intervjutillfälle där vi 

intervjuade informanten tillsammans, att det var lättare att få informanten att hålla en 

diskussion uppe under en längre tid och följdfrågorna kom till oss mer direkt. 

 Totalt deltog tio avdelningschefer i vår studie därav två var män och åtta var kvinnor. 

Vi hade möjlighet att intervjua fler avdelningschefer då tolv tackade ja totalt. Eftersom vi 

hade bearbetat allt intervjumaterial och transkriberat gradvis, dvs. efter varje intervju, kunde 

vi bedöma om resultaten var tillräckliga och om vi kunde besvara forskningsfrågan. När vi 

hade åtta intervjuer färdiga märkte vi att frågeställningen redan hade besvarats och att de nya 

insamlade resultaten inte skilde sig särskilt mycket från det som sades tidigare. Det kan därför 

sägas att empirin började få en “mättnad” och därför ansåg vi att var det optimalt med totalt 

tio intervjuer. Det hade även varit en fördel om fler män deltog i vår studie för att resultaten 

skulle kunna bli mer representativt, men det arbetade fler kvinnliga än manliga 

avdelningschefer i de tre kommunerna som studien utfördes på. Det var även ingen prioritet 

att jämföra resultaten mellan manliga och kvinnliga deltagare då det varken var en avgörande 

forskningsaspekt eller delfrågeställning.        

 Under ett flertal intervjutillfällen hände det att informanterna förtydligade att vi var 

tvungna att vara noga med att skydda deras personliga identitet då de befann sig i en mer 

utsatt position. I efterhand har vi därför funderat på om vi inte lyckades att förmedla den etik 

som var relevant till studien vi utförde som till exempel nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Det vi har kommit fram till är att vi troligtvis inte har misslyckats med 

att förmedla etiken då vi för det första förmedlade Vetenskapsrådets etiska principer redan i 

mailen eller under telefonsamtalen när vi sökte efter informanter. För det andra informerade 

vi informanterna återigen under intervjutillfället om dem och för det tredje frågade vi alltid 

under intervjutillfället innan vi startade den faktiska intervjun om de etiska principerna kändes 
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bra eller om de ansåg att något skulle läggas till. Därför anser vi att deras förtydligande om att 

vi måste vara noga med deras personliga identitet snarare handlade om att informanterna ville 

förstärka sin försäkran ytterligare om att det de faktiskt sade inte kommer äventyra att deras 

personliga identitet röjs. 
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10.Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Del ett av intervjuguiden - mailet: 

Hej, vi är två studenter som läser sociologiprogrammet vid Linneuniversitetet i Växjö och vi 

ska skriva vår kandidatuppsats i sociologi. Vår kandidatuppsats ska behandla ämnet psykisk 

hälsa bland avdelningschefer på kommuner i Kronobergs län. Vi anser att det finns ett behov 

av att undersöka avdelningschefens hälsa, då den inte alltid prioriteras i undersökningar, och 

därför skulle dina erfarenheter vara av betydelse. Vi utför en kvalitativ studie, intervjuer, och 

vi undrar om du skulle vilja delta i vår undersökning. Vi uppskattar det om du vill och har 

tid  men det är naturligtvis frivilligt. Om du väljer att delta har du rätt att avbryta intervjun och 

dina personuppgifter ska ej kunna var identifierbara. Den information som du kommer ge oss 

kommer endast att användas till denna studien, vilket innebär att ingen utomstående kommer 

ha tillgång till den informationen du bidrar till. 

 

Del två av intervjuguide - frågor: 

Forskningsfråga: Hur kan vi förstå psykisk ohälsa bland högt uppsatta chefer på svenska 

myndigheter? (Kommer inte ställas till informanterna)  

 

Bakgrundsfrågor: 

• Kön 

• Ålder 

• Utbildning 

• Valet av arbete 

 

Arbetsplatsen: 

• Skulle du kunna berätta lite om din arbetsplats? 

• Hur kom det sig att du började arbeta här? 

• Hur kan en arbetsdag ser ut för dig? 

• Hur är det att arbeta på kommunen? (Finns det fördelar/nackdelar) 

• Hur länge har du arbetat på kommunen? och har du alltid arbetat med det du gör 

nu?/haft samma roll 
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• Hur är det att arbeta med det du gör varje dag?  

• Upplever du att det finns (specifika) förväntningar på dig på din arbetsplats som 

påverkar dig både på din arbetsplats men även utanför? Skulle du kunna berätta om 

det isåfall? 

• Har du själv liknande förväntningar på de andra i din omgivning på din arbetsplats 

som de har på dig? - Eller upplever du att de förväntningar/krav som ställs på dig är 

arbetsspecifika till det arbete du gör och den roll du besitter? 

• Hur är arbetsrelationen mellan dig och dina medarbetare?  

• Finns det något med ditt arbete som du skulle vilja förbättra? Isåfall vad? - och hur 

skulle de påverka dig i ditt arbete? 

• Finns det specifika arbetsuppgifter eller arbetssituationer som orsakar ohälsa för dig? 

och isåfall på vilket sätt? 

 

Hälsa: 

• Hur är hälsan på arbetsplatsen? - har ni några specifika protokoll att förhålla er efter 

gällande hälsofrågan på arbetsplatsen - fungerar dem? 

• Hur upplever du att arbetsplatshanteringen av psykisk hälsa fungerar på arbetsplatsen? 

- upplever du att du får ta del av den när du upplever ohälsa? 

• Hur påverkar ditt arbete din hälsa? (positiva/negativa effekter) isåfall på vilket sätt? 

Finns det något specifikt du relaterar det till? 

• Finns det någon som kan avlasta dig i ditt arbete? och hur sker den avlastningen 

isåfall? 

• Hur fungerar avlastningen? -kan ditt arbete fördelas till någon annan om du blir sjuk? 

• Hur är det när du kommer hem? - tänker du fortfarande på arbetet  

• Hur mycket tid lägger du på arbetet utöver den avtalade arbetstiden? 

• Hur upplever du att ditt arbete påverkar din vardag även när du inte arbetar?  

• Finns det något som påverkar dig i arbetet på ett som kan få dig att må bra eller 

mindre bra? Skulle du kunna tänka dig att berätta om det? 

•  Kan du ge ett exempel på där du har upplevt att arbetet har påverkat din hälsa på ett 

negativt sätt? 

• Kan du ge ett exempel på där du har upplevt att ditt arbete har påverkat din hälsa på ett 

positivt sätt? 
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