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Sammanfattning 

Att vara chef är ett komplext uppdrag som innebär att den personliga uppfattningen ibland får 

stå åt sidan till förmån för ett professionellt agerande. Under de senaste årtiondena har 

offentliga organisationer genomgått stora förändringar i syfte att eliminera skillnaden mellan 

offentlig sektor och näringsliv. Detta har lett till en ökad styrning vilket ofta framställs som 

negativt och som utsätter chefer för ökad arbetsbörda och stor press. Vi har gjort en kvalitativ 

studie där vi förklarar hur chefer inom en kommun använder sig av styrdokument, hur de 

påverkas av dessa samt om de har möjlighet att påverka styrdokumentens innehåll. Vi 

genomförde sju semistrukturerade intervjuer med personer i chefsposition, verksamma i 

Ulricehamn, som är en mellanstor kommun i Västsverige. Vi har använt oss av teorierna 

KASAM och Krav-, kontroll- och stödmodellen, som vi anser kompletterar varandra, för att 

förstå och förklara vårt resultat.  Vårt resultat förvånade oss då vi trodde att chefer skulle 

ogilla den styrning de utsätts för, och att de skulle se dokumenten som ett hinder. Istället fann 

vi att de upplevde styrdokumenten som ett stöd i sitt arbete. De ansåg att styrdokumenten gav 

dem trygghet i sitt uppdrag och att de garanterar ett rättssäkert agerande gentemot brukare, 

medarbetare och medborgare.  
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1 Inledning 

 

I vårt inledande avsnitt presenterar vi bakgrunden till hur vårt intresse för denna studie 

väcktes, därefter följer uppsatsens syfte och frågeställningar, nyckelbegrepp samt vår 

förförståelse. 

 

1.1 Bakgrund 

 

“Chefer om sin administration: Hjälp vi drunknar! Administrationen knäcker cheferna. Chefs 

undersökning med totalt 2 200 chefer resulterade i rena chocksiffror” (Emdén, 2012).  

 

Denna rubrik från tidningen Chef är ett av flera olika exempel på hur massmedia framställer 

chefers arbetssituation som ohållbar.  Den allmänna uppfattningen är att chefer utsätts för allt 

högre arbetsbelastning samtidigt som det administrativa stödet är bristfälligt och de överhopas 

av styrdokument, regler och riktlinjer i syfte att rättas in i samma fålla (eget antagande). Inom 

offentlig verksamhet finns chefer i flera led, oavsett nivå utsätts man för styrning och måste 

följa de beslut som fattas (Lundberg Rodin, 2014:9). Kommunala verksamheter styrs av 

lagstiftning från EU såväl som av nationell lagstiftning, dessutom ska en rad olika lokala 

policys, mål och riktlinjer av olika slag följas. Det kan exempelvis vara lokala avtal, riktlinjer 

för hur budget ska hanteras, hur ett anställningsbevis ska vara utformat eller vem som betalar 

medarbetarnas kaffe och hur detta ska administreras. Därutöver är uppdraget också att 

verkställa politiskt fattade beslut (Lundberg Rodin, 2014). Att vara chef är ett komplext 

uppdrag som innebär att den personliga uppfattningen ibland får stå åt sidan till förmån för ett 

professionellt agerande. Chefer i kommunal verksamhet har många olika kontakter och 

relationer med grupper och individer. Uppdraget som chef innebär att kunna hantera och 

balansera kraven som kommer från olika håll, där kraven från olika intressenter kan ibland 

leda till svårhanterliga situationer och dilemman (Lundberg Rodin, 2014). Enligt tidningen 

Chefs undersökning upplevde hela 68 procent att de administrativa arbetsuppgifterna hade 

ökat under de sista åren och att de upplevs som övermäktiga (Emdén, 2012). 

 

Att vara chef innebär att styra och leda andra samtidigt som chefen själv är utsatt för styrning. 

Under de senaste årtiondena har offentliga organisationer genomgått stora förändringar då 

New Public Management (NPM), vars syfte är att eliminera skillnaden mellan offentlig sektor 

och näringsliv, har fått fäste (Almqvist, 2006). Decentraliserade och företagsliknande 

offentliga organisationer gör att behovet av central styrning och kontroll blir betydelsefullt 

(Hall, 2007).  Styrdokument som finns är tänkta att borga för god kvalitet i verksamheten men 

även att vara ett stöd för chef och medarbetare i det dagliga arbetet. Detta leder till att chefer 

pressas att leverera kvalitét, produktivitet och effektivitet samtidigt som de i allt högre grad 

ställs till svars individuellt för de beslut som fattas och de åtgärder som genomförs 

(Wikström, Arman & Dellve, 2013). 
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Detta är några av de orsaker som väckte vårt intresse att titta närmare på hur chefer egentligen 

påverkas av styrdokument och hur de använder dem i sitt dagliga arbete. Vår studie visar att 

styrdokument inte behöver vara negativt utan istället kan ses som ett stöd i en chefs vardag. 

En positiv bild av styrning träder fram, som vi vill framhäva, då den mesta forskningen inom 

området visar de negativa konsekvenserna.  

 

1.2 Syfte   

 

Syftet med denna studie är att förstå och förklara hur chefer upplever styrdokument samt hur 

de använder dem i sitt arbete.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur upplever chefer att de påverkas av styrdokument? 

 

 Vilka påverkansmöjligheter upplever chefer att de har över styrdokument? 

 

 På vilket sätt använder cheferna sig av styrdokumenten? 

 

1.4 Nyckelbegrepp 

 

Styrdokument 
 

Malmi & Browns (2008) definition av styrdokument är att det är en byråkratisk metod att 

specificera processer för att styra medarbetarnas beteende att uppnå ett visst resultat, både på 

kort och lång sikt. Styrdokumenten har även har en normerande funktion (2008:294). Deras 

definition stämmer väl överens med den Ulricehamns kommun anammat (se närmare 

beskrivning under Resultat) vilket är anledningen till att vi valt att använda oss av denna 

definition. 

 

Chef 
 

Vi använder oss av Barnards (1938) definition av chef, som innebär att en chef är en person 

som blivit utnämnd att inneha en formell position i organisationens hierarki och är därmed en 

arbetsgivarföreträdare. En chef ska samordna människors handlingar och verka för att 

organisationen på ett optimalt sätt tillvaratar materiella och personella resurser för att uppnå 

gemensamma mål. Detta stämmer väl överens med vår egen uppfattning av vad en chef är 

varför vi valt att använda oss av den. 
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1.5 Vår förförståelse 

 

Vår förförståelse var att kommuners styrdokument styrde en stor del av chefernas vardag men 

att uppfattningen om nyttan av dessa kunde skilja sig åt. För vissa chefer kunde tydliga 

riktlinjer underlätta medan för andra kunde det leda till att de kände sig hindrade av att de inte 

hade friheten att själva forma sin verksamhet. Vår uppfattning var att som nyanställd chef på 

en arbetsplats skulle dokumenten vara en hjälp och göra det enklare att snabbt komma in i 

arbetet. Om en chef har varit anställd under en längre tid och känner att redan inarbetade 

rutiner fungerar, kan det istället upplevas som ett hinder som ska forceras. Detta gör att nya 

rutiner kan upplevas som onödigt krångliga och ineffektiva samt att chefen känner sig 

motarbetad och får känslan av att tvingas rätta in sig i ledet. Vi tänkte att båda upplevelserna 

är relevanta och att det beror på vilket perspektiv som väljs. 

 

Ursprunget för utvecklandet av gemensamma rutiner och riktlinjer är att alla som kommer i 

kontakt med kommunens verksamhet ska få samma service och känna att de behandlas lika 

oavsett vilken verksamhet de kommer i kontakt med. Vi antog att de chefer som inte ser 

positivt på användandet av gemensamma styrdokument tycker att de erbjuder detta redan idag 

och därför inte ser nyttan av en förändring. Vi trodde också att de kunde känna sig stressade 

av att vara ständigt påpassade och av att inte vara betrodda att ha egen kontroll över sin egen 

verksamhet. 

 

Vår förförståelse var även att chefers arbetsbelastning påverkar hur styrdokument tas emot. Är 

det redan från början en pressad arbetssituation blir nya rutiner och riktlinjer bara ytterligare 

en uppgift att utföra och cheferna hinner inte fundera över nyttan av dem. Kanske har 

cheferna heller inte fått tillräcklig information var styrdokumenten finns, varför de ska införas 

eller hur det är tänkt att de ska användas. 

 

Vi arbetar alla inom offentlig förvaltning vilket har påverkat vår förförståelse. 
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2 Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning vi anser relevant för vår studie. Dels belyser 

dessa de svårigheter en chef har i sitt uppdrag och dels hur olika typer av styrning påverkar 

chef och medarbetare i en organisation. 

 

2.1 Chefer i korstryck 

 

Margareta Lundberg Rodin (2010), doktorand vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs 

universitet, har gjort en studie bland chefer i politiskt styrda och offentligt finansierade 

verksamheter där hon undersöker kommunala förvaltningschefers upplevelse av 

kravhantering och om de upplever att de arbetar under korstryck. Krav och åsikter från 

enskilda brukare, politiker och medarbetare kan skilja sig åt angående på vilket sätt 

verksamheten skall bedrivas, vilket kan bidra till chefen hamnar i situationer som blir svåra att 

hantera eller balansera (Lundberg Rodin, 2010:1-2). Begreppet korstryck syftar på ett tillstånd 

där två eller flera intressenters motstridiga krav kolliderar, vilket kan vara svårhanterligt och 

leda till att dilemmasituationer och konflikter uppstår (Lundberg Rodin, 2010:197, 241). Krav 

kan vara olika starka och både uttalade och outtalade, och ses i studien som oeftergivligt 

önskemål som ställs som villkor för att få något att utföras eller godtas (Lundberg Rodin 

(2010:26). Lundberg Rodin hänvisar till en rapport utgiven av Währborg (2006) där det 

nämns att förutsättningarna i ledarskapet i politiskt styrda organisationer är komplext, då det 

antas finnas inbyggda målkonflikter och skillnader i förväntningar från olika intressenter i och 

utanför organisationen (Währborg i Lundberg Rodin, 2010:28–29). 

 

I studiens resultat framkom att cheferna upplevde att de interna krav som kom från den 

kommuncentrala administrationens tjänstemän, chefskollegor och andra förvaltningars 

anställda, kom från högre politisk instans och att chefer upplevde att allt fler krav på 

måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning ställdes (Lundberg Rodin, 2014:95). Cheferna 

upplevde också att allt fler riktlinjer och policys förmedlades som skulle översättas till den 

lokala verksamheten och att dessa krav upplevdes av flera chefer som näst intill omöjliga att 

uppfylla eller ens hålla reda på. Det var tvivelaktigt om dokumenten verkligen lästes eller 

följdes upp. Flera chefer kände sig klämda mellan motstridiga krav och upplevde att de var 

otillräckliga (Lundberg Rodin, 2014:95, 241). 

 

2.2 CHEFiOS- Chef i offentlig sektor 

 

CHEFiOS är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som startade i slutet av 2008 och 

avslutades i juni 2014. Projektet rymde flera olika forskningsfrågor av både praktisk och 

vetenskaplig betydelse och har haft fokus på att utveckla kunskapen om chefers 

organisatoriska förutsättningar att utöva sitt chefskap i den offentliga sektorn. Resultatet av 

projektet är även tänkt att kunna användas för utvecklandet av metoder för 
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verksamhetsutveckling och utbildningar för chefer i offentlig förvaltning (Härenstam & 

Östebo, 2014:5). Rapporten består av två slutrapporter och beskriver chefers situation i 

offentlig sektor och den kontext de arbetar inom. Den första slutrapporten beskriver de fyra 

delstudierna medan den andra rapporten redovisar hur förändringsarbetet av de 

organisatoriska förutsättningarna har gått till (Härenstam & Östebo, 2014:11). Bakgrunden för 

forskningsprojektet är att klargöra hur en offentlig organisation ska kunna ge optimala 

förutsättningar för sina medarbetare att verka och att utvecklas som chef (Härenstam & 

Östebo 2014:14). Offentliga förvaltningar har ökat kraven på politisk insyn och genom 

införandet av New Public Management har det skett en ökad fokusering på ekonomi- och 

verksamhetsstyrning inom organisationen. Detta har enligt rapporten inte enbart lett till 

positiva effekter utan det framkommer att i dess släptåg kommer också stress, stressrelaterade 

besvär och mental ohälsa för chefer i offentlig förvaltning (Härenstam & Östebo, 2014:12). 

 

Rapporten visade på att det fanns stora skillnader mellan chefers arbetssituation och att dessa 

olikheter hörde samman med graden av trivsel och upplevelsen av att de gjorde ett bra jobb. 

Det fanns även ett klart samband mellan chefsspecifika krav och resurser samt hur chefer 

presterade i sitt arbete (Härenstam & Östebo, 2014:172). Det utrymme som lämnades för att 

skapa frihet för första linjens chefer att själva tolka och leva upp till lagstiftning, 

myndighetsspecifika policys och lokala mål blev ytterligare ett krav och en belastning i 

chefers arbete istället för att underlätta arbetssituationen (Härenstam & Östebo, 2014:176). 

 

2.3 Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang 

hanteras på ett mer hållbart sätt?  

 

Detta är en studie som gjorts av Wikström, Arman och Dellve (2013) och har genomförts på 

första linjens chefer i både privat och offentlig sektor. Studiens syfte var att se hur chefer 

använder sin tid samt hur organisationen skulle kunna skapa mer hållbar tidsanvändning och 

hållbart engagemang. Studien visade på att chefer behöver lära sig att hantera den osäkerhet 

som de oftast ställs inför i olika situationer mer än att de ska lära sig att arbeta efter framtagna 

standardiserade handlingsplaner (Wikström, Arman & Dellve, 2013:833). Chefernas 

arbetssituation visade sig handla om att kunna agera i många korta och akuta situationer där 

det handlade om att bygga upp förtroendeskapande, engagemanguppbyggande och 

legitimitetsskapande processer samt att bemästra en ständig tolkning av styrdokument och nya 

styrmodeller. Studien visade även på att chefer i allt större grad ställs till svars individuellt 

och att de ständigt pressas för att kunna leva upptill kraven som ställs på kvalitet, 

produktivitet och effektivitet (Wikström, Arman & Dellve, 2013:835). 

 

Forskarna presenterade två olika scenarion kopplat till chefers tidsanvändning och hållbarhet. 

Den negativa spiralen (första scenariot) visade att om chefen arbetade i en organisation med 

styrningsproblem, osäkerhet och otydliga förväntningar, gav det ett chefsuppdrag som var 

splittrat och visade på legitimitets- och värderingskonflikter. Det bidrog även till att skapa 

bristande tillit och medarbetarproblem. De chefer som arbetade i dessa organisationer beskrev 



9 

 

en ensamhet och ständig tidspress som de handskas med genom att arbeta hårt och visa upp en 

falsk fasad. Den positiva spiralen (andra scenariot) visade hur verksamheten såg ut när det 

fanns stöd och ett väl uppbyggt förtroende i organisationen som skapats genom 

återkommande träffar med chefskollegor. Chefer som arbetar i denna typ av organisation 

upplevde att de hade möjlighet att koppla av på sin fritid och att de hade en balans i sin 

tillvaro samt att de kunde acceptera sina begränsningar (Wikström, Arman & Dellve, 

2013:836). 

 

2.4 Styrsystem som en helhetslösning 

 

Det har varit få undersökningar som berört begreppet management control systems (MCS) 

som en helhetslösning men Malmi och Brown (2008) har i sin studie, Management control 

systems as a package – opportunities, challenges and research directions, fördjupat sig i hur 

styrsystem fungerar som fenomen. De har framför allt studerat styrsystemen som ett paket 

bestående av delarna: planering, cybernetiska principer, belöning och ersättning, 

administrativa kontroller och organisationskultur (Malmi & Brown, 2008: 287). 

 

Första delen, planering, innehåller organisationens uppsatta mål, vilket i sin tur styr och 

formar förväntade beteenden och insatser av de anställda. Den anger även standarder som ska 

uppnås i förhållande till de uppsatta målen samt klargör graden av förväntade prestationer och 

uppförande bland organisationen medlemmar (Malmi & Brown, 2008:291).  

 

Cybernetiska principer är en process som skapar möjlighet till återkoppling av 

organisationens standarder, vilket ger en möjlighet att genomföra mätningar av prestanda och 

jämföra dessa. Denna del kan vara knuten till informationssystem och styrsystem (Malmi & 

Brown, 2008:292).  

 

Tredje delen är belöning och kompensation vilket fokuserar på att öka prestandan och 

motivationen hos individen, men även hos grupper i organisationen, för att de ska uppnå de 

satta målen. Denna del stävar även efter att behålla medarbetare och uppmuntrar därför till en 

god organisationskultur genom belöningar för hela gruppen (Malmi & Brown, 2008:293).  

 

Den administrativa kontrollen har som avsikt att styra de anställdas beteende och arbetssätt, 

dels genom övervakning men även genom att göra dem ansvariga över arbetssätt och 

processer genom att formulera hur uppgifter ska utföras eller inte utföras. De delar in 

administration i tre delar: organisationens uppbyggnad, ledningsstruktur samt riktlinjer och 

rutiner. Organisationens uppbyggnad är en viktig styranordning som skapar förutsättningar för 

möten och nätverkande inom och utanför organisationen. Ledningsstrukturen visar främst på 

organisationens sammansättning men även synen på legitimitet, auktoritet och 

ansvarsskyldighet. Riktlinjer och rutiner avser de administrativa verktyg och hjälpmedel som 

finns till för chefer att använda inom organisationen (Malmi & Brown, 2008:293–294). 
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Sista delen beskriver organisationskulturen vilken definieras av hur värderingar, normer och 

övertygelser som finns i organisationen. Dessa tenderar ofta att delas av organisationens 

medlemmar och inverka på deras handlingar och tankar (Malmi & Brown, 2008:294). 

 

Malmi och Browns (2008) studie presenterar ett resultat som visar på att organisationer, och 

även forskare, oftast fokuserar på effekten av en del i styrsystemet och inte ser det som ett 

helhetssystem. De menar på att om en av delarna inte fungerar kan den påverka de övriga. 

Organisationen drar oftast en slutsats om att en av delarna inte fungerar och är ineffektiv 

medan det istället kan vara en miss i en annan del i styrmodellen. De menar därför att det är 

viktigt att se på styrsystem som en helhet och att organisationer måste inse vikten av att alla 

delar fungerar tillfredsställande (Malmi & Brown, 2008:297–298). 
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3 Teori 

 

Vi har valt att utgå från nedanstående två teorier, KASAM och Krav- kontroll- och 

stödmodellen, då vi menar att dessa två kompletterar varandra. KASAM behandlar den 

enskilda individens personliga förutsättningar medan Krav-, kontroll- och stödmodellen 

behandlar arbetsplatsens förutsättningar.  

 

3.1 KASAM  

 

3.1.1 KASAM – Känsla Av SAMmanhang 

 

Aaron Antonovsky (1991), professor i medicinsk sociologi, studerade under en tid av sitt liv 

judiska kvinnor som överlevt andra världskrigets koncentrationsläger. Han upptäckte att 

många av dem hade behållit sin psykiska hälsa trots sina fruktansvärda upplevelser. Istället 

för att ställa sig frågan om varför vissa människor mår psykiskt dåligt bestämde han sig för att 

vända på frågan. Varför förblir vissa människor psykiskt friska? Antonovskys (1991) svar på 

frågan blev KASAM – en känsla av sammanhang. I sin forskning fann han skillnader i hur 

människor hanterar sina upplevelser. Detta valde han att definiera som att människor har olika 

känsla av sammanhang. Ju högre känsla av sammanhang (KASAM) desto bättre 

förutsättningar att hantera sådant som händer i livet, det gör att de stressorer vi utsätts för blir 

mer begripliga. Personer med lågt KASAM har omvänt sämre förutsättningar att hantera det 

som dyker upp på livets väg. Dessa händelser behöver inte nödvändigtvis vara svåra eller 

särskilt omfattande utan innefattar allt det som människor upplever, stort som smått, men för 

den med lågt KASAM ter sig sannolikt även förhållandevis små händelser stora och svåra att 

hantera. Det är återkommande livserfarenheter som bygger upp en persons KASAM.   

 

Antonovsky delar upp KASAM i tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, som samverkar men är inte beroende av varandra (Antonovsky, 1991:39–41): 

 

Begriplighet – denna komponent innebär att det som händer runt omkring en individ går att 

förklara och förstå, att livet är förutsägbart och att det finns en viss struktur och 

regelbundenhet i det som sker (ibid). 

 

Hanterbarhet – denna komponent innebär förståelse för att individen själv har redskapen att 

påverka det som händer, att individen inte är ett offer för omständigheterna utan vet att 

använda de resurser och tillgångar som står till buds för att göra det bästa av en situation 

(ibid). 

 

Meningsfullhet – denna komponent innebär att individen själv är delaktig i det som sker och 

ser en mening i det. Om något upplevs vara av betydelse, ha en mening, ökar engagemanget 

och motivationen (ibid). 
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Antonovsky (1991) menade att meningsfullhet är den komponent som är av störst vikt, främst 

som en motivationskomponent, det vill säga om något upplevs meningsfullt och av betydelse 

så motiverar det till att lägga extra engagemang på det. Allt i livet måste inte kännas 

begripligt, hanterbart och meningsfullt, det avgörande för ett starkt KASAM är att människan 

själv anser det viktigt och meningsfullt (Antonovsky, 1991:47) 

 

3.1.2 KASAM i arbetet 

 

När Antonovsky (1991) studerat meningsfullhet i arbetet menar han att han går ett steg längre 

än vad annan forskning kring arbetets meningsfullhet gör, då denna oftast fokuserar på 

utrymmet för den enskilde arbetaren att exempelvis fatta beslut och påverka sitt arbete, dvs att 

då denne har möjlighet att välja uppgifter, planera sitt arbete och sin arbetstakt upplevs 

meningsfullhet. Antonovsky tillför den kollektiva delen av arbete, att ha inflytande även på 

det som sker runt omkring. Hur är det egna arbetet kopplat till andras arbeten? Visserligen 

innebär inflytande makt att påverka, men det måste inte nödvändigtvis innebära att man själv 

har monopol på makt och kontroll.  

 

Avgörande för meningsfullheten är, enligt Antonovsky, istället att de beslut som fattas och de 

personer som fattar besluten upplevs och anses som legitima. Ju mer det är den enskilde själv 

som formulerar och hanterar problemen, eller någon annan som den enskilde anser vara 

kompetent nog, desto troligare är det att känna att de resurser finns, som krävs för att uppleva 

att arbetet som hanterbart. Att de kunskaper, färdigheter, utrustning mm som står till ens 

förfogande gör arbetet möjligt att hantera. För att arbetet ska kännas begripligt krävs att 

individen ser helheten och inte bara sin del, att vara en del av ett system och att det finns en 

förutsägbarhet och en viss struktur i arbetet. (Antonovsky, 1991:141–144). Till det 

förutsägbara hör även trygghet i arbetet, att till exempel känna att så länge regler och rutiner 

följs och accepterats som legitima har arbetet kvar (Antonovsky, 1991:146). 

 

3.2 Krav-, Kontroll - och Stödmodellen 

 

Karasek och Theorells krav-, kontroll och stödmodell (1990) utgår helt från miljön runt 

individen och inte från den egna personligheten. Modellen är uppbyggd för att se 

faktorer/dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön som får anställda att känna sig 

överstimulerade eller understimulerade. Överstimulans kan innebära att individerna känner 

stress då de har för mycket och/eller för svåra arbetsuppgifter men kan också av att det finns 

många olika krav som står i konflikt med varandra. Understimulans kan istället skapas av 

monotona arbetsuppgifter och att den utbildning, erfarenhet och kompetens som individen 

besitter inte kommer till användning (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 

2006:141).  
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Krav kan innefatta både kvantitativa och kvalitativa aspekter, hur mycket individen har att 

göra, arbetstempot, deadlines men också hur svårt arbetet är, vilka koncentrationsmöjligheter 

som finns samt om det finns motstridiga krav i arbetet. Krav kan också vara av både fysisk 

och psykisk karaktär. Fysiska krav i arbetet innebär den ansträngning som krävs för att 

individen ska klara sina arbetsuppgifter men kan också innebära vilka risker som individen 

utsätts för i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990:63–66). Psykiska krav blir en belastning när 

kraven från omgivningen är större än individens kontroll. Psykiska krav kan leda till 

utveckling och lärande men kan också generera stress (ibid). 

Ytterligare en dimension som påverkar hur individer mår i sitt arbete är upplevelsen av 

kontroll över sin situation, vilken möjlighet till beslut och handlingsutrymme som individen 

har i sitt arbete (Allvin m.fl, 2006:140). Kontrollen kan ha nära anknytning till eller vara 

distanserade ifrån själva arbetsuppgifterna. Kontrollbegreppet syftar dels till de små sakerna i 

arbetssituationen men även om de övergripande besluten i arbetet (Karasek & Theorell, 

1990:58). 

 

Kontroll innefattar två olika dimensioner. Den ena dimensionen handlar om 

vardagsdemokratin i arbetet, uppgiftkontroll och deltagande i beslutsfattande. Med 

uppgiftkontroll menas kontrollen som individen har i det dagliga arbetet, 

påverkansmöjligheter i hur arbetet skall utföras, vilka arbetsuppgifter som skall utföras, 

ordningen av arbetsuppgifter, tidpunkt och möjligheten till att ta paus i arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990: 58-60). Den andra dimensionen handlar om individens möjlighet att påverka 

sin arbetssituation i ett större perspektiv och syftar till utrymmet och utvecklingen av 

skicklighet och intellektuell aktivitet. Detta handlar till stor del om strukturer för att skapa 

rättvisa förhållanden i arbetet (Karasek & Theorell, 1990:58–60). 

 

En ytterligare variabel som påverkar välbefinnandet är det sociala stödet, där relationerna och 

interaktion på arbetsplatsen får en framträdande roll men kan också inrymma typer av stöd 

som administrativt och tekniskt stöd (Allvin m.fl, 2006:141). Denna faktor menar Karasek 

och Theorell (1990) är ett viktigt komplement till modellen, då de menar att socialt stöd kan 

ha modifierande effekter och eventuellt förhindra eventuella skadeverkningar när en 

ogynnsam kombination av krav och kontroll uppstår. Enligt Karasek och Theorell (1990:135–

140) har det sociala stödet från kollegor och överordnade stor inverkan på upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress. Individer som upplever att de har socialt stöd har en förbättrad förmåga 

att kunna hantera stress i arbetet (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001).  
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Figur: Karasek och Theorell, Krav- kontroll- och stödmodell (Wordpress, 2013). 

 

Hur individens arbetssituation ser ut beror till stor del på var denne befinner sig i ovanstående 

modell. Den som har hög kontroll (stort handlingsutrymme) klarar av att hantera högre krav, 

de kan till och med stimuleras av höga krav. Omvänt gäller för den som har litet 

handlingsutrymme (låg kontroll), denne blir då istället stressad. Det är dock inte alltid bara att 

sänka kraven eller öka handlingsutrymmet för att komma tillrätta med detta. Om en person 

under en längre period arbetat på en arbetsplats med höga krav och låg kontroll kan en passiv 

roll utvecklas som gör att man inte förmår att använda sig av det ökade handlingsutrymmet 

eller de sänkta kraven, vilket gör att individen istället intar något som brukar definieras som 

“inlärd hjälplöshet” (Lennerlöf, 1986 i Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 

2006:141). Denna så kallade inlärda hjälplöshet kan uppkomma både när individen inser att 

denne saknar förmåga att lösa uppkomna problem. 
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4 Metod 

 

I detta avsnitt presenterar vi det vetenskapliga perspektiv vi valt att utgå ifrån, våra 

metodologiska val samt våra etiska överväganden. Vi beskriver även vårt urval, en 

presentation av våra respondenter, hur vi samlat in vårt material, tillvägagångssätt, 

bearbetning samt hur vi analyserat vårt material. 

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 

 

I vår studie har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att vi är 

medvetna om att vi tolkar och förstår människors situation utifrån vår egen förförståelse. 

Hermeneutik som begrepp betyder läran om tolkningarnas teori och praktik och handlar om 

att som forskare försöka fånga, tolka och förstå de grundläggande betingelserna för vår 

existens och livsvärld för att fördjupa förståelsen av det valda ämnet (May 2001:26). Då en 

del av syftet med vår studie är att förstå och förklara hur chefer upplever att de påverkas av 

styrdokument så anser vi att det är lämpligt att anta ett hermeneutiskt synsätt. Genom att vi 

antagit detta förhållningssätt har vi sett vår subjektiva förförståelse som berikande mer än som 

ett hinder i vår studie (Patel & Davidson 2011:28–29). 

 

Hermeneutiskt perspektiv är betydelsefullt för att kunna förstå det mänskliga beteendet och 

dess konsekvenser, inte bara för att förklara (Bryman 2011). Att utgå från att omgivningen 

upplever världen på samma sätt som vi själva är vanligt och en aspekt som vi behöver ta i 

beaktande, men även den kontext som respondenterna befinner sig i är något som vi behöver 

ta hänsyn till (Thurén 2007). Samtidigt ses det som en tillgång att utgå från forskarens 

förförståelse, tankar och känslor i det hermeneutiska perspektivet och bör användas som ett 

verktyg i forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011:28–29). Båda dessa inriktningar har 

vi haft med oss genom vårt arbete vilket har skapat en medvetenhet för svårigheter och risker 

för att göra feltolkningar, men samtidigt gett oss möjligheten att använda oss av våra 

värderingar och kunskap för att möjliggöra en rättvis tolkning av det insamlade materialet. En 

del av vår förförståelse har vi med oss från vår utbildning inom arbetsvetenskap men även 

genom tidigare och nuvarande erfarenhet av kommunal verksamhet, vilket vi ser som en 

tillgång i vår studie. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

 

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ forskningsprocess, vilket lämnar utrymme till en stor 

variation samt skapar flexibilitet och dynamik under processen. Genom att vi använt denna 

typ av forskningsprocess gav det oss möjlighet att låta flera olika moment ske samtidigt 

genom en stark interaktion vilket gjorde att vi inte kunde separera dem från varandra 

(Backman 2008:56). Genom den kvalitativa metoden gav det oss utrymme till att skapa en 
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bred problemformulering som sedan genom processen smalnades av, finslipades och 

preciserades vilket ledde oss till en definitiv forskningsfråga (Backman 2008:58).  

 

Vid användandet av kvalitativ metod läggs fokuseringen vid insamling av data med mjuk 

karaktär som intervju och video, vilket ger en slutprodukt som innehåller en text där citat från 

bearbetade intervjuer vävs samman med forskarens egna tolkningar av texten (Patel & 

Davidson 2011:42). 

 

4.3 Abduktiv ansats 

 

Vi har arbetat efter en abduktiv ansats vilket innebär att vi växlat mellan den deduktiva och 

den induktiva ansatsen (Aspers, 2011). Den deduktiva ansatsen utgår från teori som sedan 

testas mot vår empiri medan den induktiva ansatsen avser att utgå från empirin för att sedan 

hitta lämpliga teorier som förklarar vårt resultat. 

 

Fördelen med det abduktiva förhållningssättet är att det inte låser fast forskaren i en viss 

ansats, vilket kan vara fallet vid strikt induktivt eller deduktivt förhållningssätt (Patel & 

Davidsson, 2011:24). För vår del har detta inneburit att vi dels hade vissa teorier och tidigare 

forskning med oss från början som vi antingen förkastat eller använt oss av, dels har vi lagt 

till teorier och forskning under resans gång allt eftersom vi genomfört våra intervjuer och 

diskuterat vårt resultat. Karasek och Theorells Krav- kontroll- och stödmodell hade vi med 

oss från början, då den förklarar betydelsen av förhållandena på arbetsplatsen. I analysen av 

vårt resultat insåg vi att alla respondenter lade stor vikt på betydelsen av att vara en del i ett 

sammanhang och att känna att det de gör är meningsfullt, vilket gjorde att KASAM kändes 

som en relevant teori. KASAM lägger vikten på den egna personlighetens betydelse för hur 

människor påverkas, därför kompletterar denna väl Karasek och Theorells modell. 

 

4.4 Urval 

 

Vi har valt att göra vår undersökning bland chefer i Ulricehamns kommun, en mellanstor 

kommun i västra Sverige med drygt 23 000 invånare och 2 000 anställda (Ulricehamns 

kommun, u.å.). Genom att två av oss i gruppen arbetar i denna kommun har vi fått tillgång till 

både respondenter och olika styrdokument.  Vi har använt oss av en rektor från en annan 

kommun för att testa vår intervjuguide, i en så kallad pilotintervju, vilket innebär att sex 

respondenter arbetar i Ulricehamns kommun och en i en annan kommun. Sex har position 

som enhetschef eller rektor och en respondent har sin position som verksamhetschef. 

Pilotintervjun är en del av vårt resultat. 

I kvalitativa undersökningar är det oftast ett begränsat antal respondenter som används och 

därav är det viktigt att hitta ett urval som är så relevant som möjligt för att svara på 

forskningsfrågan (Lind, 2014:131). Våra urvalskriterier bestod i att vi ville ha personer som 

hade en chefsposition i organisationen samt att personerna kom från olika verksamheter för att 
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vi ville få en bredd i vår empiri. Genom att välja ut respondenter som var relevanta för vårt 

specifika forskningsområde kan vårt urval enligt Bryman (2011:434) beskrivas som ett 

målinriktat bekvämlighetsurval.  

Genom vår kontaktperson i kommunen fick vi tillgång till en grupp chefer som genomgått ett 

chefsutvecklingsprogram och kom från olika delar av kommunens organisation. Då tanken är 

att alla chefer i Ulricehamns kommun så småningom kommer att gå detta 

chefsutvecklingsprogram, anser vi att denna grupp med chefer är relevanta och representativa 

för vår studie. Syftet med chefsutvecklingsprogrammet är att stärka chefer i sitt uppdrag och 

skapa en helhetssyn i organisationen. För att chefer ska kunna utveckla och träna sitt 

ledarskap i vardagen får de med sig lämpliga verktyg och tillämpningsbara teorier. Målet med 

programmet är att skapa förutsättningar för chefer att bidra till en effektiv kommunal 

verksamhet med god kvalité och god arbetsmiljö genom ett framgångsrikt ledarskap (internt 

dokument Ulricehamns kommun). 

Vi sände ut vårt missiv (bilaga 1) och förfrågan om deltagande i vår studie via e-post, till elva 

chefer som alla utom en gått chefsutvecklingsprogrammet under 2014. Av dessa svarade sju 

personer, men en chef fick sedan förhinder vilket innebar att vi totalt intervjuade vi sex 

chefer.  

4.5 Presentation av respondenter 

 

Nedan kommer en kort presentation av respondenterna, i resultatet har vi valt att endast 

benämna dem som respondenter eller chefer för att hålla dem så anonyma som möjligt. 

Respondent 1 är verksamhetschef och ansvarig för sex enhetschefer och ytterst ansvarig för ca 

90 underställda medarbetare. Hen har arbetat som chef i mer än nio år och i sin nuvarande 

tjänst cirka ett år. De direkt underställda medarbetarna finns i samma kontorsbyggnad och 

hens vardag består mestadels av strategiskt arbete och möten. Har inte deltagit i 

chefsutvecklingsprogrammet. 

 

Respondent 2 är enhetschef och har cirka 16 underställda medarbetare. Hen har arbetat som 

chef i sin nuvarande tjänst i fem år. Enhetschefen har en nära kontakt till sina medarbetare då 

de finns i samma korridor. Vardagen består av många möten. Hen har deltagit i 

chefsutvecklingsprogrammet. 

  

Respondent 3 är enhetschef och har ca 30 underställda medarbetare. Hen har arbetat som chef 

i fyra till fem år i sin nuvarande roll cirka fyra månader. Medarbetarna är utspridda över ett 

stort geografiskt område men de kan för det mesta nå sin chef via mail och telefon. Vardagen 

består av möten samt personalärenden, ekonomi och akuta saker som uppstår.  Hen har 

deltagit i chefsutvecklingsprogrammet. 

 

Respondent 4 är enhetschef och har 55 underställda medarbetare och har arbetat som chef i 

sin nuvarande tjänst i cirka två år. Medarbetarna är utspridda över hela kommunen vilket gör 
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att enhetschefen inte träffar dem så ofta men finns tillgänglig på mail och telefon.  Vardagen 

består av att sköta bemanning vid sjukdom, möten och arbetsplatsträffar. Hen har deltagit i 

chefsutvecklingsprogrammet. 

 

Respondent 5 är enhetschef och har 20 underställda medarbetare. Hen har arbetat som chef i 

cirka fem år och i sin nuvarande tjänst i tre år. Enhetschefen sitter vägg i vägg med en av de 

två personalgrupperna, den andra personalgruppen träffar hen vid inbokade möten. Dock har 

hen telefonkontakt dagligen med medarbetarna. Hen har deltagit i 

chefsutvecklingsprogrammet. 

 

Respondent 6 är enhetschef och har 34 underställda medarbetare. Hen har arbetat tio år som 

chef i sin nuvarande tjänst. Tillgänglighet rent fysiskt är en bristvara men hen finns tillgänglig 

på telefon och mail. Vardagen består av möten, ekonomi, arbetsplatsträffar och en mindre del 

personalmöten. Hen har deltagit i chefsutvecklingsprogrammet. 

 

Respondent 7 (pilotintervju) arbetar som rektor och har 29 underställda medarbetare. Hen har 

arbetat som chef i fyra år och ett och ett halvt år i sin nuvarande tjänst. Hen har sitt kontor i 

samma byggnad som medarbetarna och vardagen består av möten och personalfrågor. Hen har 

inte deltagit i chefsutvecklingsprogrammet. 

 

4.6 Materialinsamling 

 

Intervjuer som metod ger en inblick i människors erfarenheter, upplevelser och drömmar men 

även insyn i deras åsikter, attityder och känslor. Vi har i vår studie valt att göra 

semistrukturerade intervjuer då den semistrukturerade intervjuformen beskrivs som en 

mellanform mellan den strukturerade och den fokuserade intervjuformen och ger oss som 

intervjuare en möjlighet att fördjupa svaren från vår tematiskt uppbyggda intervjuguide (May, 

2001:148–150). De teman vi utgick ifrån i vår guide var bakgrund, stöd/styrning samt 

påverkan. Den semistrukturerade intervjuformen gjorde att vi ställde samma typ av 

grundfrågor till alla respondenter för att vi skulle kunna se likheter och olikheter i deras svar 

men gjorde det även möjligt för oss att ställa relevanta följdfrågor under intervjuns gång. 

 

Vi tog god tid på oss att utforma vår intervjuguide (bilaga 2) då vi ville var säkra på att 

frågorna vi tänkt ställa skulle ge oss svar på vårt syfte. Denna tid ägnade vi även till att läsa in 

oss på några av Ulricehamns kommuns olika styrdokument, vilket dels bidrog till vår 

förståelse för hur just Ulricehamn formulerar sina dokument och dels kompletterade det 

intervjuerna så att de gav konkret mening till respondenternas svar. Vi delade upp 

intervjuguiden i teman vilket skapade en struktur vid våra intervjutillfällen. Genom att börja 

varje intervju med några bakgrundsfrågor fick vi underlag att använda om det skulle visa sig i 

analysen av vår empiri att det var av betydelse vilken bakgrund och erfarenhet våra 

respondenter har (Justesen & Mik-Mayer 2011:49). Intervjuguiden testades i en så kallad 

pilotintervju där en av oss intervjuade en person, från en annan kommun, med en position 

motsvarande den våra respondenter har. Denna pilotintervju gjordes för att säkerställa att våra 
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frågor var begripliga och klart formulerade (Justesen & Mik-Mayer, 2011:50). Svaren från 

denna person visade oss att vi var på rätt väg med våra frågor och vi gjorde endast några små 

korrigeringar i vår guide. Vissa av svaren från pilotintervjun har använts i denna studie men vi 

har tagit hänsyn till att respondenten inte arbetar hos samma arbetsgivare vilket gjort att några 

av svaren inte var direkt tillämpbara i vår studie. 

 

Vi gjorde valet att respondenterna inte fick ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället då 

vi ville ha mer spontana svar. Vi tror att om respondenterna fått frågorna på förhand hade det 

kunnat påverka deras svar till att bli inövade och politiskt korrekta. Detta ville vi undvika då 

vi ville att deras svar skulle spegla en så realistisk ögonblicksbild som möjligt av hur de 

faktiskt använder styrdokumenten i sin vardag. Våra intervjuer tog i genomsnitt 30 minuter 

vardera och genomfördes under april 2015. För att inte skapa ett ojämnt maktförhållande 

under intervjun valde vi att till största delen genomföra intervjuerna själva vilket innebar att vi 

genomförde två intervjuer var. Alla intervjuer ägde rum i Ulricehamns kommuns lokaler 

förutom pilotintervjun som var förlagd på annan ort. Samtliga intervjuer spelades in på 

antingen diktafon eller mobiltelefon efter respondenternas medgivande. 

 

4.7 Analys 

 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet inom några dagar efter att intervjuerna ägt rum. 

Patel och Davidsson (2011) menar att det är upp till forskaren själv att hitta den metod för 

analys som passar bäst för just den aktuella studien. För oss innebar det att vi redan när vi 

transkriberade intervjuerna började fundera över mönster och eventuella samband. Därefter 

läste vi alla noggrant igenom alla intervjuer flera gånger vilket gjorde att vi kunde identifiera 

teman i respondenternas svar. I vår kodning utgick vi från våra teman och genomförde en 

marginalkodning där vi med hjälp av färgpennor kodade det empiriska materialet genom en 

strukturerad kodanvisning (Aspers 2007:172). Under analysens gång insåg vi att våra 

ursprungliga teman inte kändes tillräckliga varför vi skapade nya teman som kändes mer 

relevanta utifrån vårt resultat. Vi kodade utifrån följande teman;  

 

 bakgrund/underställda medarbetare/geografisk närhet  

 definition av styrning/styrdokument 

 stöd  

 hinder  

 personlig påverkan  

 möjlighet att påverka  

 chefsutvecklingsprogrammet/ledarskap 

 

Detta skapade en tydlighet och struktur över vårt empiriska material som underlättade när vi 

fortsatte med vår analys av resultatet. Därefter samlade vi de färgkodade citaten från 

respondenterna i ett dokument under våra olika teman för att få en sammanhållen bild av 

deras svar.  
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I vårt resultat har vi valt att presentera citat från intervjuerna utifrån dessa teman men utan att 

precisera vem som sagt vad. Under hela studien har vi regelbundet diskuterat, vridit och vänt 

på vårt resultat och kopplat det till de teorier vi valt vilket gjort att vi allteftersom tiden gått 

kommit allt djupare in i vårt material. Vi har inte varit rädda för att ifrågasätta varken vår 

förförståelse eller vårt resultat. 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

 

Att bedöma validitet och reliabilitet i en kvalitativ undersökning är inte helt lätt då en 

kvalitativ studie handlar mycket om tolkningar, både forskarens och respondenternas. Enligt 

Bryman (2011) har flera olika ståndpunkter utvecklats i frågan om hur kvalitén i kvalitativa 

studier bör bedömas. Enligt honom menar vissa forskare att begreppen validitet och 

reliabilitet fortfarande kan användas om man ändrar ordens innebörd, medan åter andra menar 

att dessa begrepp inte alls är relevanta då de förutsätter att det finns en ”absolut sanning” som 

forskaren är ute efter (Bryman 2011:351). Vi har trots denna tveksamhet om begreppen valt 

att försöka använda dem och göra en bedömning av vårt arbetes validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att det som avses att mätas är det som faktiskt mäts (Justesen & Mik-Meyer 

2011:33). Vi menar att validiteten i vår studie är så god som den kan vara, då vi är ute efter 

våra respondenters upplevelse och inte några exakta mätetal. Våra intervjufrågor har 

utarbetats för att ge svar på våra forskningsfrågor och vårt syfte och vi har försökt att hålla oss 

neutrala genom att inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Att inte ställa ledande frågor 

har varit det svåra vad gäller validitet, då den semistrukturerade intervjun innebär stor frihet 

att ställa följdfrågor vilket kan göra att vi som intervjuare inte hinner tänka ut en objektiv 

formulering i vår följdfråga. Vi tror dock att vi lyckats undvika detta så långt det är möjligt. 

Vi hade kunnat be våra respondenter läsa vårt resultat för att försöka säkerställa att vi 

verkligen tolkat deras svar som de menat dem, en så kallad respondentvalidering (Bryman 

2011:354) men detta valde vi medvetet bort då vi ansåg att det hade blivit en marginell 

skillnad i resultatet. Vi är medvetna om att studiens omfattning gör att våra respondenters svar 

inte är representativa för alla chefer inom kommunal förvaltning men de ger i alla fall en 

antydan om chefers inställning till styrdokument. 

 

Begreppet reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga om i vilken omfattning 

vi skulle nå samma resultat om vi gör undersökningen på nytt (Justesen & Mik-Meyer 

2011:33). Kanske skulle vi fått ett mer varierat resultat om vi intervjuat fler chefer än vad vi 

gjort i vår studie, men med tanke på att våra respondenter svarat så lika så är det sannolikt att 

vi skulle få samma resultat om vi genomför studien ännu en gång och använder oss av samma 

urval. Dock skulle resultatet till exempel kunna se annorlunda ut i en helt annan kommun, 

särskilt beroende på hur sättet att arbeta med styrdokument är upplagt, eller om vi bestämmer 

oss för att bara undersöka chefer i en viss ålder, med viss typ av utbildning eller ett visst antal 

års erfarenhet som chef. 
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4.9 Etiska överväganden 

 

I vår studie har vi noga övervägt och tagit hänsyn till de etiska aspekter som är förbundna med 

intervjumetod, vilket är av yttersta vikt för att värna om respondenternas värdighet och 

integritet. Som utgångspunkt har vi använt oss av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet u.å). 

 

För att tillgodose informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att informera 

respondenten om studiens syfte, skickade vi via e-post ut ett missiv (bilaga 1) som kortfattat 

beskrev studiens syfte (Vetenskapsrådet u.å:7). 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten själv har rätt att bestämma om denne vill delta eller 

avstå i studien (Vetenskapsrådet u.å:9). De som ville delta i vår studie efter den information 

som skickats ut i vårt missiv svarade på vår e-post och bestämde således på frivillig basis om 

de vill medverka eller ej.  

 

Konfidentialitetskravet innebär rätten att vara anonym som respondent och att dennes 

personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt genom hela forskningsprocessen 

(Vetenskapsrådet u.å:12). Vi har före intervjun informerat om att vi kommer att 

avpersonifiera deras uppgifter men att vi inte kan garantera dem full anonymitet. Även då 

respondenterna är avpersonifierade är urvalet så specificerat att det för dem som har 

kännedom om kommunen skulle kunna identifiera dessa personer. Vi anser inte att studiens 

ämne varit av känslig karaktär, vilket funnits med som aspekt när vi övervägt om att 

tillgodose full anonymitet eller inte. För att respektera respondenternas integritet har vi i 

redovisningen av vår data, valt att inte redogöra för vilken respondent som säger vad, detta för 

att försöka skydda deras anonymitet så gott det går. Vi har i beskrivningen av våra 

respondenter valt att använda hen som pronomen istället för han eller hon.  

 

Den fjärde forskningsetiska aspekten nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas till studiens ändamål, vilket vi tagit hänsyn till och informerat 

respondenterna om (Vetenskapsrådet u.å:14). 
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt presenterar vi vår empiri tillsammans med en sammanfattning av hur 

Ulricehamns kommun förklarar styrdokument och dess funktion. Vi har delat in resultatet av 

intervjuerna i olika teman som vi även använder som rubriker nedan. I resultatet benämns 

våra intervjupersoner som ”respondenter” eller ”chefer”, då vi velat försöka hålla dem så 

anonyma som möjligt. 

 

5.1 Aktiverande och normerande styrdokument 

 

Ulricehamns kommun har samlat sina styrdokument i en författningshandbok där 

styrdokumenten har kategoriserats i två olika grupper, aktiverande och normerande 

styrdokument. De dokument som visar vägen för hur de anställda ska agera för att uppnå ett 

visst resultat benämns som aktiverande och de dokument som talar om hur mötet ska ske i 

givna situationer benämns som normerande. 

 

De aktiverande styrdokumenten är skapade för att ge riktningen i agerande och arbetssätt för 

att uppnå mål och resultat inom ett område. Dessa styrdokument är i olika grad översiktliga 

eller detaljerade. Tre olika typer av aktiverande styrdokument kan urskiljas, strategi, plan 

samt program. Strategi handlar om de stora sammanhangen och syftar till att ge 

handlingsriktning och långsiktiga mål att sträva mot. Dessa styrdokument är de mest 

översiktliga och överordnade typen av styrdokument som normalt skall begränsas till ett fåtal. 

En plan är det mest konkreta dokumentet av aktiverande styrdokument som avser att vara en 

instruktion över initiativ som skall tas. Planen skall ge tydliga besked över vilka åtgärder som 

skall vidtas, vem som skall utföra dem och vilket resultat som skall uppnås som följd. Den 

tredje typen av aktiverande styrdokument är program som kan förklaras som en mellanform 

mellan strategi och plan. Program kan liknas vid en strategi fast för ett mindre sammanhang, 

där långsiktiga mål och översiktliga direktiv blandas tillsammans med mer konkreta direktiv. 

 

De normerande styrdokumenten beskrivs vara tänkta att klargöra förhållningssättet i vissa 

frågor och på vilket sätt olika situationer skall mötas. Även dessa styrdokument delas upp i tre 

olika typer, policy, riktlinjer samt regler. Dessa dokument kan vara av olika grad 

övergripande eller detaljerade uppbyggda. Policydokument avser att ge det allmänna 

förhållningssättet till något och ger principer som anvisning men inga tydliga regler. För att få 

ett mer konkret stöd för ett visst handlande finns Riktlinjer. Dessa beskrivs som en allmänt 

hållen handbok vilket ger ett visst utrymme för egna bedömningar och riktlinjer kan även 

inrikta sig på en viss verksamhet. Regler förklaras vara mer exakta gränser för ett handlande 

och anger hur en åtgärd skall göras. 

 

 

 



23 

 

5.2 Chefernas definition av styrdokument och styrning 

 

I början av varje intervju visade vi våra intervjupersoner det dokument Ulricehamns kommun 

har för att definiera och beskriva de olika typer av styrdokument som används. I samband 

med detta ställde vi frågan om vad de själva lägger i begreppet styrning och styrdokument. 

Chefernas svar var samstämmiga. De såg styrdokumenten och styrning som en naturlig del av 

sin vardag, ett sätt att skapa struktur, ordning och reda. Cheferna menade att styrning är bra 

för att det behövs en samsyn så att alla gör på samma sätt. De ser styrningen som en slags 

instruktionsbok över hur de ska jobba i sitt uppdrag som chef. En av cheferna säger: 

 

… det är väl hur båten ska köras höll jag på att säga… varåt vi ska och hur vi ska göra… 

 

En annan av cheferna uttrycker att: 

 

Det är ju det som talar om hur vi ska arbeta, både kortsiktigt och långsiktigt. Allt från 

politikernas intentioner ända ner på den egna enhetens rutiner och riktlinjer. Men det är något 

som talar om hur vi ska jobba, och hur vi ska utföra arbetet 

 

Som exempel på styrdokument nämner de Personalhandboken, rekryteringsprocessen och 

rehabiliteringsprocessen. Dessa dokument är utformade på olika sätt men har alla funktionen 

att stödja chefen i sitt uppdrag för att inga viktiga delar missas samt för att ge chefen stöd att 

självständigt ta sig an sitt uppdrag. De ser det som självklart att styrdokument är något som är 

beslutat och som ska följas, att det är det som talar om hur de ska utföra sitt arbete. 

 

Då är det det som är bestämt i vår kommun och det som vi som chefer och arbetsgivare har att 

förhålla oss till, följa och rätta oss efter. Styrning är överlag ett ganska starkt begrepp, det är 

mindre förhandlingsbart, det är det jag ska förhålla mig till 

 

5.3 Stöd 

 

Cheferna vi intervjuat är eniga om att de använder styrdokumenten som ett stöd i sin dagliga 

verksamhet även om de inte använder dem varje dag. De ser det som ett sätt att leda 

verksamheten, ett sätt att göra det tydligt hur de ska jobba och skapar en lägsta gemensam 

nivå. De anser att det är viktigt att alla följer det som är beslutat och att det borde följas i än 

större utsträckning i kommunen eftersom det då skulle bli enklare och tydligare. Till 

fördelarna räknas att alla ska behandlas lika och att det på något vis anses rättssäkert även om 

dokumenten i sig inte är någon lag. De menar även att det i slutänden spar tid och underlättar i 

arbetet. En av cheferna säger: 

 

För det är ett problem också när inte alla följer det som vi dels är styrda att följa eller är 

överenskommet att följa, då är det luddigheter och extra arbete och tidstjuvar 

 

Även om de kan tycka att det tar tid att leta upp och sätta sig in i själva dokumenten anser de 

att när de väl gjort det är det ett sätt att spara tid eftersom det då inte finns några tveksamheter 
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om vad som ska göras. Olika dokument används olika mycket och det går i perioder när vissa 

styrdokument används mer eller mindre.  

 

Det finns ju inte mycket utrymme till att gå in och läsa för skojs skull för att det är lite 

intressant, det gör man ju inte 

 

Cheferna använder styrdokumenten dels som stöd för egen del, i sina vanligt förekommande 

arbetsuppgifter, och dels som något att hänvisa till och ta stöd av när de ska föra ut innehållet 

i dokumenten till medarbetarna. En av respondenterna går ett steg längre och menar: 

 

Jag brukar tala om att det är inte nån demokratisk rörelse det här, det är en arbetsplats. Och det 

är de här lagarna och förordningarna som gäller. 

 

Det är när något händer i verksamheten som de letar upp just det specifika dokument som är 

aktuellt och tar reda på mer om hur det ska tolkas och användas, det är då de tar sig tiden att 

titta på dem, läsa, förstå och resonera kring dem. En av dem säger att: 

 

Det är bra när man kan plocka fram dem när man… när det bränner till… eller när jag ska 

jobba med just den frågan. Rekrytering eller löner eller arbetsmiljö eller vad det nu månne vara 

 

5.4 Hinder 

 

Även om de till största delen tycker att styrdokumenten är ett stöd är det inte bara rosor. De 

har full förståelse för att dokumenten behöver ha en viss form men tycker att de kan vara lite 

väl omständliga och tunga att läsa ibland. Några av styrdokumenten är långa och innehåller 

många steg som ska följas och då inget av stegen egentligen kan hoppas över tycker de att det 

ibland tar emot att ta sig igenom dem. Ibland kan även språket i dokumentet vara krångligt 

och svårt att förstå. En av dem beskriver det som att de kan vara hämmande och byråkratiska 

och att språket i sig kan göra att de känner sig begränsad av dem. 

 

…alltså, då kroknar jag, och gud, jag orkar inte läsa igenom ett avtal utan då frågar jag någon 

 

De för även fram viss kritik mot att dokumenten kan vara svåra att hitta. De nämner flera sätt 

att nå dokumenten på intranätet. Dels genom att gå in via författningshandboken, dels genom 

att söka på just det dokumentet via en sökruta och dels genom att gå via de rubriker som finns 

på intranätet. En av cheferna beskriver sin frustration över detta: 

 

Alltså, till exempel så skulle jag leta efter vår rökpolicy för att det var nån som frågade ’får 

man verkligen får stå utanför ett patientfönster och röka på natten eller hur är det med det där?’ 

och det höll jag på att leta ihjäl mig efter innan jag hittade, så då tröttnar man när man inte kan 

slå på det eller det inte kommer upp på intranätet. Sedan hittade jag det på vår hemsida till slut 

för då kom jag på att just det, där har vi ju något med policys. Så jag tycker de är krångliga att 

hitta om jag inte kan gå på de färdiga rubrikerna 
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En chef menar att vardagen inte ser likadan ut för alla verksamheter och att styrdokumenten 

måste kunna användas i vardagen och anpassas för att vara praktiskt genomförbara. Olika 

lagstiftningar och andra styrdokument kan ibland kollidera med varandra vilket kan göra det 

svårare att anpassa dokumenten till vardagen. 

 

Ibland är man en rabiat chef som ringer upp och säger nu måste ni förklara för det går stick i 

stäv med detta 

 

Ingen av de vi intervjuat ser dock de negativa bitarna som särskilt stora, det positiva med 

styrdokument, menar de, överväger det som ibland upplevs som krångligt. 

 

5.5 Hur chefer upplever att de påverkas av styrdokument 

 

I vår förförståelse antog vi att cheferna skulle känna sig alltför styrda i sitt arbete och att detta 

uppfattades som ett problem. Istället fann vi att våra intervjupersoner ser styrdokumenten som 

ett stöd som ger dem trygghet och tydlighet i sitt uppdrag. 

 

Det blir mycket otydligare om man inte vet hur man ska förhålla sig i vissa frågor, tycker jag 

som ledare. Men jag är ganska… tycker om tydlighet och struktur och det här… så mig passar 

det bra. Det passar inte alla, det vet jag, men mig passar det 

 

Det är en trygghet för man vet vad som förväntas och för mig själv också, att jag har gjort rätt 

för att jag förhållit mig till ett styrdokument 

 

Så uttrycker ett par av cheferna sin syn på styrdokumenten. De menar alltså att själva 

styrdokumenten ger dem den tryggheten, att de blir en slags checklista som bekräftar att de 

gjort rätt, vilket i sin tur gör att de känner sig tillfreds. Känslan av att göra rätt är viktig, en av 

cheferna säger att  

 

det ger en sorts styrka att jag gör rätt och gör som jag ska 

 

Något som skapar osäkerhet är att de inte vet när något ändras i dokumenten. Flera av de 

intervjuade har vid olika tillfällen upptäckt att det gjorts förändringar som de inte 

uppmärksammat. Detta kan väcka en viss oro då de inte har för vana att leta upp dokumenten 

på nytt inför varje gång de exempelvis ska rekrytera någon. De påtalar bristen med att det inte 

kommer ”någon liten blänkare” om att något ändrats. De känner även en viss osäkerhet 

angående hur väl deras chefskollegor följer dokumenten. De antyder att de tror att inte alla 

kollegor följer allt som är bestämt, vilket de menar i så fall skapar problem då det kan bli 

otydligt för medarbetarna i organisationen vad som egentligen gäller. 

 

Cheferna ser inga egentliga motsättningar mellan styrdokumenten och sin personliga 

uppfattning. De verkar istället se det som mer eller mindre självklart att jobbet inte innebär att 

de kan göra som de vill. De menar att de håller isär professionen och sina personliga åsikter. 
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Det är det som gäller. Tills nån har bestämt nåt annat. Vad jag TYCKER är fullständigt 

ointressant 

 

5.6 Chefernas upplevelse om möjligheten att själva påverka 

styrdokumenten 

 

Cheferna har upplevelsen att de inte är totalt styrda av styrdokumenten utan att de har 

möjlighet att påverka dem. Dels talar de om när de anser att ett dokument inte fungerar i deras 

verksamhet, och dels tillämpar de dokumenten efter eget omdöme. Som exempel nämner en 

av dem att när det är dags att rekrytera används dokumentets alla steg de första gångerna, för 

att därefter kanske hoppa över några steg för att underlätta. Men de hoppar inte över stegen 

helt, snarare är det så att de efter ett tag känner att de fått tillräcklig kunskap för att avgöra när 

ett steg behövs eller inte, eller när det går att stuva om i ordningen. 

 

det kanske inte alltid är att man går alla steg, men samtidigt är det ju inte så att du inte kan 

hoppa lite heller, det beslutet kan du ju ta själv 

 

En av cheferna uttrycker det som att ”finns det tio olika chefer så använder vi ju dem på tio 

olika sätt” vilket visar på att de använder dem och följer dem, men är införstådda med att de 

har en viss frihet i användandet av de framtagna styrdokumenten. De menar att det är viktigt 

att få med alla delarna även om de anpassar till den egna verksamheten efter sitt eget 

omdöme: 

 

… jag använder dem efter eget omdöme, men samtidigt får man ju inte bomma, man måste ju 

få med alla grejerna, så ja jag tar ut svängarna. Fast bara litegrann. Om det behövs. 

 

De menar att även om inte Ulricehamn är någon jättekommun är det ju ändå en stor 

organisation och arbetsplats vilket ju innebär att alla inte kan sitta och göra som de behagar 

utan att de i sitt arbete helt enkelt har vissa saker att förhålla sig till. Däremot kan de till viss 

del forma tillämpningen av styrdokumenten efter eget huvud. Det vill säga, efter att ha tagit 

del av dokumenten tolkar de dem och konkretiserar dem utifrån sin egen specifika 

verksamhet, funderar över vad det praktiskt betyder för just den egna arbetsplatsen, hur det 

påverkar medarbetarna och hur det påverkar relationen till dem de är till för. Eller som en av 

cheferna säger: 

 

...jag brukar tänkta väldigt fritt först och sedan anpassa mig ner igen… 

 

Flera av dem anser att de känner sig fria att ha synpunkter och åsikter om dokumenten och att 

de inte har några problem att söka upp den som tagit fram ett visst dokument för att påtala 

sådant de tycker borde ändras på. De menar att detta är ett ansvar som varje chef själv måste 

ta och ansvara för. En chef lyfter också fram att genom att vara med i förarbetet när nya 

styrdokument skapas kan åsikter och synpunkter lyftas fram i ett tidigare skede: 
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.... det har jag framfört också vid några tillfällen att jag tror det är viktigt att man tar med dem 

som ska jobba med det i vardagen också. Annars blir det väldigt lätt ett styrdokument som 

några jobbar med som inte är konkret översatta i vardagen och därför tror jag att det är viktigt 

att man har representanter med från verksamheten. 

 

5.7 Ledarskap 

 

Alla de chefer vi intervjuat som deltagit i chefsutvecklingsprogrammet är mycket nöjda med 

det. De menar att även om de utvecklas i sitt ledarskap hela tiden har detta program gjort att 

de fått en större trygghet i sitt uppdrag. De har fått med sig verktyg att använda i vardagens 

möten med medarbetare och brukare och de uppskattar alla att de fått möjlighet att fortsätta 

träffas i sitt nya nätverk efter att programmet avslutats. Genom att träffas regelbundet har de 

möjlighet att bolla olika frågor med varandra och de har även fått en större insyn i andra 

verksamheter än den de själva tillhör. Under programmets gång har de fått möjlighet att gå 

djupare in i några av de styrdokument som finns i kommunen vilket har lett till att de känner 

sig mer bekväma med att använda dem. 

 

Jag tror att till en början när vi var obekväma i att använda det, då kunde man känna att ’vad är 

det här’ och så men… Det kunde vara det absolut första innan man fick den här, aha, vi ska 

göra så. Men i och med att vi gick den utbildningen då så har det blivit naturligt på nåt sätt 

 

En av cheferna menar att en av de största utmaningarna med att vara chef är att utsättas för 

krav från flera håll. Dels är det lagkrav och beslut fattade i organisationen, dels är det fackliga 

företrädare, brukare, elever, anhöriga och andra som ställer krav och har synpunkter på 

chefens arbete. En annan av respondenterna menar att det skett en förändring under sista fem 

åren, att det numera ligger mer på den enskilde chefen att hantera sådant som uppstår i den 

egna verksamheten samtidigt som de ska följa standardiserade rutiner. Som exempel kan 

nämnas att chefen självständigt förväntas utföra sådant som ligger på deras ansvar, såsom 

rehabiliteringsutredningar, att förhandla med facket vid förändringar i verksamheten eller att 

hantera medarbetare som inte uppfyller förväntade krav, men de måste samtidigt följa alla 

punkter i kommunens styrdokument.  
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6 Diskussion  

 

I detta avsnitt binder vi samman studiens syfte, tidigare forskning, teori, resultat och våra egna 

tolkningar i en analys. Vi har delat in diskussionen under rubrikerna styrning och kontroll, 

korstryck, sammanhang, påverkansmöjlighet samt användning av styrdokument då vi anser att 

denna uppdelning förtydligar de olika aspekter vi fått i vårt resultat. 

 

6.1 Styrning och kontroll 

 

Att förstå och kunna applicera de skilda delarna av olika kontrollsystem i den egna 

verksamheten är en utav chefernas arbetsuppgifter vilket blivit allt mer tydligt under de sista 

åren, vilket uttrycks under våra intervjuer. Samtidigt som styrsystem har blivit ett sätt att 

kunna mäta och kontrollera (Malmi och Brown, 2008), skapar det en känsla av likabehandling 

och rättssäkerhet för dem som arbetar som chefer. De flesta av våra respondenter menar att 

styrdokumenten borde användas i ännu större utsträckning än vad som görs idag då det skulle 

innebära att alla anställda behandlades lika vilket ger dem en trygghet i sitt arbete. Även 

cheferna upplever att det ger en trygghet med styrdokument då de kan luta sig mot dessa och 

på så sätt känna att de ”handlat rätt”. De chefer vi intervjuat ger till viss del intryck av att ha 

drabbats av den så kallade inlärda hjälplöshet som Karasek och Theorell (1990) nämner i sin 

krav-, kontroll- och stödmodell. De menar att det ger dem trygghet att veta exakt vad som 

förväntas av dem och de använder dokumenten för att förklara för sina medarbetare varför de 

ska utföra vissa uppgifter eller varför något ska vara på ett visst sätt. Vi funderar på om det 

kan vara så att det är kommunens organisatoriska uppbyggnad och byråkratiska system som i 

sig skapar denna så kallade inlärda hjälplöshet och gör det lätt att avsäga sig det personliga 

ansvaret. Vi tror dock inte att cheferna själva upplever att de frånsäger sig ansvar utan att 

detta i så fall är något som sker omedvetet. Å andra sidan är ett styrsystems syfte att alla inom 

organisationen ska arbeta och agera likvärdigt för att det ska blir rättvist för både medarbetare 

och medborgare, vilket gör att det som synes vara inlärd hjälplöshet lika gärna kan uppfattas 

som en anpassning till organisationens mål. 

 

6.2 Korstryck 

 

Chefer i mellanposition hamnar enligt Lundberg Rodin (2010) ofta i ett så kallat korstryck, 

det vill säga när krav och åsikter från medarbetare och ledning går isär och där chefen är den 

som har ett individuellt ansvar för att organisationens satta mål och fattade beslut genomförs 

(Wikström, Arman & Dellve, 2013). En av respondenterna menar att när medarbetarna inte 

tar väl emot nya rutiner och riktlinjer eller upplever dem som mindre meningsfulla, är det 

skönt att kunna hänvisa till styrdokumenten. För betraktaren kan detta framstå som att de 

skyller ifrån sig och inte tar eget ansvar. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara något 

negativt, chefens uppdrag är inte att tänka fritt, utan chefer är en del av utförarorganisationen i 

en kommun. Det är de som ska genomföra politiskt fattade beslut för att uppfylla kommunens 
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uppsatta mål (Lundberg Rodin, 2010). Att alla följer styrdokumenten ger förutsättningar för 

likabehandling, rättvisa, rättssäkerhet och verkställande av demokratiska beslut. Om de hade 

getts full frihet att hitta på själva hade det blivit väldigt rörigt och olika villkor hade gällt för 

olika områden inom samma kommun. Som en chef sa; “detta är ingen demokratisk rörelse, 

detta är en arbetsplats”. Respondenterna uttrycker att det skulle bli konstigt om alla gjorde 

som de själva tyckte och ville i en så stor organisation. Vi konstaterar dock att en kommun 

trots allt är en demokrati eftersom alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt och även har 

möjlighet att påverka. Att ha möjlighet att påverka innebär ju inte att alla kan få sin egen vilja 

igenom.  

6.3 Sammanhang 

 

Något som våra respondenter lyfter fram är att de förstår att de verkar i ett sammanhang, en 

helhet, där de ser styrdokumenten som ett verktyg för att uppfylla kommunens mål. Detta 

kommer även fram i Malmi och Browns (2008) studie som framhåller att det är av stor vikt 

för alla inblandade att se styrdokumenten som en helhet och inte bara förlita sig på enskilda 

delar av styrningen i organisationen. Utifrån Antonovskys (1991) begrepp KASAM kan vi se 

att ju större känsla av att vara en del av ett sammanhang desto större förutsättningar finns att 

hantera sådant som händer i livet. För våra chefer innebär det att ju mer de känner att de är en 

del av ett sammanhang desto lättare är det att se nödvändigheten av att följa de styrdokument 

som är tänkta att styra kommunens verksamhet, även om de inte alltid själva tycker att det 

som står i dokumenten är det rätta sättet att hantera händelser som uppstår i deras vardag.  

 

Detta förtydligas ytterligare när vi bryter ner KASAM i Antonovskys tre komponenter där 

begriplighet skulle kunna motsvara att styrdokumenten kopplas till den faktiska verksamheten 

vilket skapar en förutsägbarhet och regelbundenhet i vardagen. Hanterbarheten innebär att 

individen kan hantera situationen som uppstår när styrdokument ska implementeras genom att 

inte se sig själv som ett offer för omständigheterna utan istället göra det bästa av situationen. 

En av respondenterna menar att det finns utrymme för viss frihet vid användandet av 

styrdokumenten och att de anpassas till den egna verksamhetens förutsättningar. Det blir en 

checklista som bekräftar att de arbetar på ”rätt sätt” vilket gör att de känner sig tillfreds. 

Istället för att se sig som offer för styrdokumenten så upplever de alltså ett stöd i dem. 

Användningen av styrdokument känns meningsfullt när chefer och medarbetarna som berörs 

förstår förloppet och ser nyttan av att alla delar finns med i processens gång. En bra 

introduktion kan göra att det är lättare att se helheten och sammanhanget vilket gör att 

upplevelsen av styrdokumenten som ett stöd blir större. Trots att styrdokumenten hindrar 

cheferna från att agera fritt uppfattar vi att de ser dem som en styrka och ett stöd i sitt arbete 

och i sitt ledarskap.  

 

Våra respondenter har haft möjlighet att genomgå ett chefsutvecklingsprogram vilket bland 

annat gett dem en djupare förståelse för styrdokumentens innehåll och användningen av dem 

vilket gjort att de ser och förstår utformningen, nyttan och tryggheten med att alla inom 

organisationen har samsyn kring styrdokumenten. Antonovsky (1991) menar att för att arbetet 

ska kännas begripligt är det viktigt att känslan finns av att vara en kugge i ett system där det 
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finns en förutsägbarhet och en viss struktur i arbetet. När arbetet känns begripligt är det också 

lättare att acceptera de beslut som fattats.  

 

6.4 Chefernas möjlighet att själva påverka styrdokumenten 

 

Som Karasek och Theorell (1990) beskriver kontroll handlar det dels om att kunna påverka de 

övergripande besluten och dels att den skicklighet och kompetens som individen besitter 

tillvaratas. Enligt Härenstam i rapporten Chefios kan friheten att själv tolka och förankra 

styrdokument i sin verksamhet upplevas som ytterligare ett krav och en belastning istället för 

att underlätta arbetssituationen. Detta ger inte alls våra respondenter uttryck för, de verkar 

istället uppskatta den frihet de faktiskt har. De menar istället att de har samma grund att utgå 

ifrån vilket ger dem trygghet och en förutsägbarhet. 

 

Cheferna menar att deras möjligheter att påverka utformningen av dokumenten ökar när de 

har förståelse och kunskap om innehållet i styrdokumenten. I vårt resultat framkommer att de 

genom att vara pålästa känner att de kan komma med relevanta synpunkter. Respondenterna 

uttrycker dock att de inte alltid känner ett behov av att göra detta då de känner tillit till dem 

som utformar styrdokumenten. En av respondenterna menar att ledningen borde ta tillvara på 

kompetensen bättre, att verksamheterna borde vara med redan vid utformningen av 

styrdokumenten då de känner till sin egen vardag och vet under vilka förutsättningar som 

styrdokumenten ska leva och fungera inom.  

 

Respondenterna uttrycker att det å ena sidan finns påverkansmöjlighet och handlingsutrymme 

att kunna “kasta om” i styrdokumentets delar och användningen av dem men å andra sidan 

måste de förhålla sig till de angivna ramarna och inte missa något. Respondenterna nämner att 

de kan stödja sig på sin erfarenhet och kunskaper om innehållet i styrdokumenten och på så 

vis inte känna sig tvungna att följa dokumentet bokstavligt. Cheferna uttrycker att de har 

handlingsutrymme vilket ger känslan av kontroll i arbetet och ger möjlighet att själva påverka 

arbetets utförande (Karasek & Theorell, 1990). Följande citat säger mycket med några få ord: 

“...jag brukar tänkta väldigt fritt först och sedan anpassa mig ner igen…”. Vi funderar på om 

det kan vara så att de bara intalar sig att de har handlingsutrymme, att de egentligen är mer 

styrda än de vill erkänna eller är medvetna om. Den egna viljan får stå tillbaka och de 

övertygar sig själva att de har något att säga till om, de vill tänka fritt men rättar ändå in sig i 

ledet igen. En annan orsak skulle kunna vara att de, oavsett sin personliga åsikt, inser att 

styrdokumenten är utformade på detta sätt för att det ska vara rättssäkert och för att inga 

viktiga delar ska missas.  

 

I Ulricehamns definition av styrdokument nämns olika typer av styrdokument som är olika 

skarpt formulerade, som exempel kan nämnas att det är skillnad på en riktlinje och en regel. 

En riktlinje är mer allmänt hållen och ger utrymme för visst handlingsutrymme medan en 

regel har mer exakta gränser. Detta kan vara en orsak till de motsägelsefulla svar våra 

respondenter ger. De pratar helt enkelt så övergripande om styrdokument att de blandar ihop 

dokument som är att betrakta som riktlinjer och dokument som är mer att betrakta som regler.  
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6.5 Användning av styrdokument 

 

Cheferna i Ulricehamns kommun menar att de till största delen finner stöd i styrdokument 

men de nämner även sådant de ser som hinder. Bland annat tar de upp att det i många fall är 

ett svårt språk i många av dokumenten, att de är omständligt skrivna och att de kan vara svåra 

att hitta. Ibland kolliderar även de olika styrdokumenten med varandra vilket gör att det är 

svårt att genomföra dem i den praktiska verksamheten. Karasek och Theorell (1990) menar att 

höga krav kan skapa stress om det inte finns tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. 

Respondenterna uttrycker att de sällan har tid att läsa igenom dokumenten bara “för skojs 

skull” vilket de menar annars hade kunnat ge dem en större överblick och ökad kunskap om 

styrdokumentens innehåll och gjort att de hade känts mer tillgängliga och tidssparande när de 

väl ska användas. Att ha mer tid för att sätta sig in i styrdokumenten hade kunnat underlätta i 

arbetet då chefen varit mer insatt i rutiner och riktlinjer, vilket kan sänka kravnivån i arbetet 

och ge en större känsla av kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Samtidigt tror vi att det är 

viktigt att ha en kontext som styrdokumenten verkar i, en situation eller händelse som kan 

kopplas till vardagen, för att underlätta hur cheferna tar till sig styrdokumentet (eget 

antagande). Att sätta sig in i dokumenten innan man har en praktisk användning av dem skulle 

även kunna komma att betraktas som onödigt arbete då dokumenten kan hinna revideras 

under den tid från det att de läser dokumentet fram till dess att det uppstår en situation som 

gör att dokumentet ska användas. Med tanke på att det uttrycks att information om 

förändringar i dokumenten inte alltid når fram till användarna så finns det en fara i att luta sig 

tillbaka och förutsätta att innehållet är detsamma som sist det användes. 

Vi trodde att cheferna skulle känna sig stressade av att inte ha kontroll, att inte kunna styra 

själva. Istället verkar de uppleva styrningen och kontrollen som ett stöd och deras upplevelse 

är att de kan påverka ändå trots alla styrdokument (det vill säga de tänker outside the box 

samtidigt som de gör lika). De styr med dokumenten som underlag och hänvisar till dem. 

Antonovsky menade ju att om man upplever de som utformat dokumenten som legitima, att 

de har kompetens för det de gör så gör det i sig arbetet meningsfullt även om det inte innebär 

full egen kontroll. 

Chefsutvecklingsprogrammets syfte var att i grunden förstå och skapa en trygghet i deras 

ledarskap men det resulterade även i ett nätverk och en större samsyn inom organisationen. 

Precis som i CHEFiOS- rapporten uttrycks vikten av att organisationen skapar förutsättningar 

för chefer att skapa nätverk och mötas inom organisationen för att de ska få möjlighet att 

utvecklas samtidigt som det ger en större möjlighet att utöva sitt chefskap (Härenstam & 

Östebo, 2014). Deltagarna i chefsutvecklingsprogrammet har fortsatt att träffas vilket har gjort 

att de har stöd av varandra. Enligt Karasek och Theorell (1990) har det sociala stödet en stor 

inverkan på hur individer upplever sin arbetssituation. Flera av respondenterna uttrycker att de 

uppskattar att ha nätverket för att kunna diskutera situationer och bolla idéer med. 
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7 Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt reflekterar vi kring hur vårt tillvägagångssätt och vårt val av metoder och 

perspektiv kan ha påverkat det slutliga resultatet i vår studie. Vi funderar över för- och 

nackdelar och om det kan ha funnits alternativa sätt att arbeta. Detta behandlas även delvis i 

vårt metodavsnitt men vi menar att det kan vara värt att även komplettera detta i ett eget 

avsnitt. 

 

Vi har valt att använda oss av andrahandskällor några gånger i vårt arbete. Detta har främst 

varit när det varit svårt att hitta förstahandskällor eller när vi ansett att tolkningen i 

andrahandskällan har varit mer till nytta för oss än förstahandskällan. En risk med detta kan 

vara att andrahandskällan har tolkat förstahandskällan felaktigt men detta är en risk vi varit 

medvetna om och valt att ta då vi ansett att tillförlitligheten i andrahandskällan varit 

tillräckligt stor för att inte det ska påverka vårt arbete i någon hög utsträckning. 

 

Något som kan ha påverkat slutresultatet är vår förförståelse. Vi kan ha tolkat och gjort 

antaganden utifrån den som inte våra respondenter skulle känna igen sig i. För att förekomma 

detta skulle vi kunnat låta våra respondenter läsa vårt resultat. Detta har vi dock valt att inte 

göra då en sådan respondentvalidering även kan innebär att respondenterna skulle kunnat 

lägga till sådant de kommer på i efterhand och kanske inte kommer ihåg exakt vad de sagt 

(Bryman 2011:354). Att vi skulle kunna göra felaktiga tolkningar på grund av vår 

förförståelse är dock något vi haft med oss hela tiden och är också en av anledningarna till att 

vi valt att ha ett hermeneutiskt perspektiv. Vi har helt enkelt valt att se denna risk som något 

positivt som likaväl kan ha tillfört vår studie något. 

 

Kanske har det faktum att två av oss i gruppen arbetar i Ulricehamns kommun påverkat mer 

än vad vi tror. Detta är något vi diskuterat och för att minimera riskerna med detta har vi 

exempelvis medvetet valt att de två av oss som arbetar där inte intervjuat just de personer som 

vi kommer mest i kontakt med i vårt dagliga arbete. Dock har vi genomfört de flesta av 

intervjuerna på vår arbetsplats vilket kan ha påverkat respondenternas svar i någon 

utsträckning. Det kan ha påverkat dels genom att respondenterna varit mer positiva i sina svar 

än vad de faktiskt är i verkligheten men det kan även ha inneburit att de passat på att vara 

kritiska då vi arbetar på en avdelning som har relativt stor möjlighet att påverka både 

innehållet i dokumenten men även hur de ska användas. 

 

I vårt urval valde vi att intervjua personer som gått Ulricehamns kommuns 

chefsutvecklingsprogram. Detta gjorde vi då vi trodde att detta skulle kunnat påverka dem i 

deras upplevelse av hur de använder och påverkas av styrdokument. Vi tänkte även att vår 

studies resultat skulle bli mer användbart för Ulricehamns kommun eftersom det är tänkt att 

alla deras chefer ska genomgå detta program. Då det visade sig att en av de vi intervjuade i 

Ulricehamn inte gått detta program samt att vår pilotrespondent inte heller gått programmet 

såg vi att detta inte gjorde någon märkbar skillnad i vårt resultat och har valt att inte använda 
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oss av detta i den utsträckning som vi först tänkte. Kanske lade vi alltför stor betydelse vid 

detta program i början av vårt arbete med denna studie. 

 

Vi skickade inte våra intervjufrågor till respondenterna i förväg, vilket berodde på att vi ville 

ha spontana svar. En risk med detta tillvägagångssätt är dock att vi kan ha gått miste om 

genomtänkta och välformulerade svar. Detta var vi dock medvetna om och ansåg att detta sätt 

ändå var att föredra för vår typ av studie då vi värderade deras spontana upplevelse högre.  

 

Sju respondenter kan ha varit i minsta laget för att vår studie ska vara valid. Vi upplevde dock 

att vi snabbt fick en mättnad i vårt resultat, då svaren var så lika, vilket gjorde att vi valde att 

inte genomföra fler trots att vi hade den möjligheten. Risken/möjligheten finns att våra 

följande intervjuer skulle gett oss ett helt annat resultat men detta är vi medvetna och en risk 

vi valt att ta. 
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8 Slutsats och fortsatt forskning 

 

Slutligen presenterar vi vår slutsats som svarar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

redovisar även områden som väckt vårt intresse och vår nyfikenhet och som vi skulle vilja 

undersöka i en framtida studie, under rubriken Fortsatt forskning. 

 

8.1 Slutsats 

 

Vårt resultat förvånade oss då vi innan genomförandet av vår studie var säkra på att cheferna 

skulle känna sig stressade över att utsättas för all denna styrning som finns i deras 

verksamhet. Den bild vi ständigt matas med i tidningsartiklar, forskning och i vår vardag är att 

chefers arbetssituation är ohållbar och att de är överbelastade av de befintliga styrdokument 

och nya som löpande införs in i organisationen. Istället visade det sig att de känner ett stöd av 

och en trygghet i dokumenten och att de dessutom känner att de har möjlighet att anpassa sin 

användning av dem. Det är först när en situation uppstår de sätter sig in i dokumenten och 

använder dem, vilket beror på att styrdokumenten revideras allt eftersom det kommer nya 

direktiv.  

  

Styrning genom aktiverande och normerande styrdokument i en organisation fungerar men det 

krävs att de är lättillgängliga, det vill säga har ett språk som är lätt att förstå, att det ges 

information om att dokumenten finns och syftet med dem, hur de ska användas och att 

dokumentens innehåll följs upp. Om dessa delar fungerar blir dokumenten det stöd de är 

tänkta att vara samtidigt som de gör att frågor hanteras rättssäkert.  

 

Vi tror att det kan ha skapats en positiv spiral, som den Wikström, Arman & Dellve nämner i 

sin studie (2013), i Ulricehamns kommun genom att det finns tillfällen där chefer kan träffas 

regelbundet där de ges möjlighet att ventilera tankar, idéer, frågor som hanteras i 

verksamheten. I dessa sammanhang ges även tillfälle att prata om de styrdokument som är 

aktuella.  

 

8.2 Fortsatt forskning 

 

Det är en positiv bild av styrning och användning av styrdokument som förs fram vilket gör 

att vi ställer oss frågan om det vi fått fram i vårt resultat verkligen stämmer. Kan det verkligen 

vara så stor skillnad på den bild som vi fått fram och den bild som vanligtvis förknippas med 

synen på hur chefer påverkas av styrning samt deras pressade arbetssituation (Wikström, 

Arman, & Dellve, 2013)? Vi ställer oss även frågan om varför styrning framställs som så 

negativt i studier och media när vårt resultat visar på det motsatta.  

 

Det mesta vi hittat om styrning i offentlig förvaltning tar upp problem som uppkommer av 

styrning, exempelvis mycket administration, att chefer mår dåligt, känner sig otillräckliga och 
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är stressade. Det påminner om hur studier görs om sjukdomar där forskningen fokuserar på 

det sjuka istället för på det friska. Kanske borde vi istället göra som Anotonovsky (1991), titta 

på det friska istället för det sjuka. Det vill säga att titta på vad det är som gör att vissa chefer 

fungerar bra i och trivs när de är omgivna av styrning från alla håll. Genom att undersöka 

vilken typ av människor och vilka egenskaper dessa människor besitter som gör att de klarar 

sitt arbete utan att bli stressade och sjuka, skulle vi kunna få fram information att använda vid 

rekrytering av nya chefer. Det skulle vara intressant att se om förutsättningarna ligger hos den 

enskilde individen eller i den organisation den ska verka inom eller kanske är det en 

kombination av båda. Det skulle även vara intressant att undersöka vad de som söker 

chefstjänster har för uppfattning om chefsrollen, om de ser den som en möjlighet att utveckla 

sig själva i sitt ledarskap eller om de ser sig som någon ska genomföra de beslut som fattats, 

uppnå de resultat och uppfylla de mål organisationen formulerat. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Missiv 

 

Brev till respondenter 

 

Ulricehamns kommun         2015-04-14 

 

Förfrågan angående deltagande i undersökning 

 

Vi är tre studenter från Högskolan i Borås. Vi läser på programmet Organisations- och 

personalutveckling i samhället och skriver nu vår kandidatuppsats inom området 

Arbetsvetenskap. Vår handledare är Sara Brorström. 

 

Vår avsikt är att studera hur styrdokument påverkar chefer inom kommunal verksamhet. Vi 

kommer att göra detta genom att studera några av kommunens övergripande styrdokument 

samt intervjua första linjens chefer i kommunen. 

 

Vi kommer i vårt arbete att avpersonifiera era svar. 

 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie. Dessa tider finns möjliga för intervju. Återkoppla till 

oss vilka tider som passar så återkommer vi med tid och plats (i Ulricehamn) för din intervju: 

 

Tisdag 21 april: 8:30-9:30, 10-11, 13-14, 14:30-15:30 

Onsdag 22 april 8:30-9:30, 10-11, 13-14, 14:30-15:30 

 

Med vänliga hälsningar Ida Stjerna, Jenny Rydin och Anna Karlsson 
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10.2 Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Frågor till chefer i första linjen:  

(vi kommer att avpersonifiera respondenterna, men kan inte utlova anonymitet) 

Respondenterna har gått Ulricehamns kommuns ledarskapsprogram. 

 

Det kan vara så att du upplever att vissa frågor liknar varandra men vi har ett syfte med det. 

 

 Jag kommer att spela in intervjun, hoppas att det går bra? 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

 Antal underställda medarbetare? 

 

 Bakgrund? År i yrket? År på nuvarande tjänst? 

 

 Kan du kortfattat beskriva din vardag? (möten, personalfrågor, administrativt) 

 

 Hur ser närheten till medarbetarna ut, dels geografiskt, dels i form av annan närvaro 

(tillgänglighet) 

(telefon, e-post, personlig kontakt) 

 

 I författningshandboken finns en beskrivet olika typer av styrdokument, aktiverande 

och normerande styrdokument, är det något du känner till?  

(ha med författningshandbok) 

 

 (Känner du till kommunens styrdokument och vart du hittar dem?) 

(samsyn om vad styrdokument är. Vad ser respondenten som styrdokument) 

 

Stöd/Styrning 

 

 Vad lägger du in i begreppet styrning? 

 

 Hur använder du de styrdokument som finns? Ge exempel?  

(Varför/varför inte?) 

 

 Upplever du att styrdokumenten är ett stöd i den dagliga verksamheten? 

På vilket sätt? 

 

 Upplever du att styrdokumenten är ett hinder i den dagliga verksamheten? 

På vilket sätt? 

(Här vill vi ha svar på vilka styrdokument de använder och hur de används) 
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Påverkan 

 

 Kan du se några motsättningar mellan att “vara styrd av regler och rutiner” och “ditt 

personliga ledarskap”? 

 

 Tre positiva aspekter av styrdokument?  

(att be dem räkna upp tre stycken av något gör att ni kommer bakom det allra första de 

tänker på…) 

 

 Tre negativa aspekter av styrdokument? 

 

 Vilka är de tre största utmaningarna du möter som chef? 

 

 Har du något mer som du vill tillägga? 
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