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Abstract 

Denna studie undersöker enhetschefer i offentlig sektor som arbetar inom ”stöd i hemmet”, det 

vill säga med hemmaboende personer som har en funktionsnedsättning och med de över 65 års 

ålder. Syftet är att undersöka hur enhetschefer i en mellanstor kommun i Norrbottens län 

beskriver sin roll som mellanchef, sin arbetssituation och sina erfarenheter från sin 

psykosociala arbetsmiljö. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där sex semistrukturerade 

intervjuer genomförts, det som framkom analyserades sedan genom en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet har bearbetats utifrån utformade teman för att besvara syfte och 

frågeställningar för att sedan analyseras utifrån the två teoretiska referensramarna – New Public 

Management och den byråkratiska skolan inom organisationsteori. Resultaten visar på att 

samtliga informanter har svårt att precist definiera vad som ingår i arbetet som enhetschef. Det 

som framkommer är att arbetsbelastningen vanligtvis är på en hög nivå, men att den ibland kan 

variera. Arbetsbelastningen är hög med anledning av att informanterna agerar som spindeln i 

nätet, vilket innebär att de är involverade i flera olika ärenden och samtidigt besitter den 

viktigaste rollen som samordnare. Rollen som enhetschef kräver kunskap inom flera olika 

områden. För informanterna förknippas begreppet psykosocial arbetsmiljö med det psykiska 

måendet och hur man mår på arbetsplatsen. Situationen för enhetscheferna beskrivs ibland som 

stressfylld, där vissa perioder är tuffare än andra. Slutligen beskrivs det att rollen som 

mellanchef är komplex då enhetschefen ska agera utifrån direktiv uppifrån och nedifrån. Det 

är däremot individuellt hur denna roll hanteras i relation till informanternas 

arbetslivserfarenhet.  
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Inledning 

I Sverige är det kommunerna som har huvudansvaret för omsorgen av personer med en 

funktionsnedsättning och de över 65 års ålder. Kommunernas mål är att dessa personer ska bo 

kvar i det egna hemmet så länge som möjligt (Lindström & Nilsson, 2002). Samtidigt som 

Sveriges befolkning lever allt längre ökar detta kraven på kommunens vård och omsorg och 

inte minst på enhetscheferna vars ansvar är att samordna undersköterskornas arbete, eftersom 

dessa arbetar närmast omsorgstagarna. I Sveriges kommuner år 2018 arbetade 245 400 

anställda med vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning och de över 65 års ålder 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Det var drygt 164 000 personer över 65 år som 

hade minst en insats från hemtjänsten, varav dessa var nio av tio nöjda eller mycket nöjda med 

den hjälp som erbjöds (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018).   

 

Uppgiften att arbeta som enhetschef inom stöd i hemmet beskrivs många gånger som invecklad 

och komplicerad (Blennberger & Brytting, 2015). En enhetschef befinner sig i en 

mellanposition eftersom denne arbetar på uppdrag av kommunens politiker och är underställda 

förvaltnings-/verksamhetschefer men de är samtidigt arbetsledare för underordnad personal 

som har ansvar för omsorgstagarna. Det innebär att enhetschefen måste fungera väl i alla 

relationer och agera flexibelt, vilket kan vara ett komplicerat uppdrag (Blennberger & Brytting, 

2015). Något som präglat enhetschefens arbetsroll är New Public Management (NPM) vilket 

har bidragit till ökade administrativa arbetsuppgifter, ekonomisk styrning, effektivitet samt 

starkare kontroll (Thylefors, 2007). 

 

Ordet arbetsmiljö kan få majoriteten att tänka på den fysiska miljön som exempelvis ljud, ljus 

eller buller (Theorell, 2012). Något som är minst lika viktigt på arbetsplatsen är den 

psykosociala arbetsmiljön som innefattar hur människor agerar mellan varandra, den 

personliga utvecklingen, chefs- och ledarskap, stress, jämställdhet samt ett flertal andra 

faktorer. En god psykosocial arbetsmiljö kan ge den anställda möjligheter till att utveckla sin 

kompetens medan en sämre psykosocial arbetsmiljö kan öka risken för allvarlig ohälsa som 

kan resultera i långvarig sjukfrånvaro (Theorell, 2012).  

 

Det är därför viktigt att belysa den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom stöd i 

hemmet och hur dessa beskriver den psykosociala arbetsmiljön utifrån sin arbetsroll. Det som 

är centralt i studien är således rollen som enhetschef och den psykosociala arbetsmiljön inom 

verksamheten. En viktig del i beslutet av ämnesvalet för studien är dess relevans för socialt 

arbete och att studien behandlar ett ämne som är viktigt i dagens samhälle. En del av studiens 

relevans går att se utifrån New Public Management (NPM) som präglat den offentliga 

verksamheten, det är eftersom NPM har som mål att effektivisera vilket har bidragit till att 

enhetschefernas arbetsroll påverkas. Resultatet av studien kan vara till nytta för verksamheter 

inom den offentliga verksamheten och inte minst de personer som arbetar som enhetschef som 

arbetsmaterial i en utveckling vad gäller den psykosociala arbetsmiljön.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur enhetschefer inom stöd i hemmet i en mellanstor kommun 

i Norrbottens län beskriver sin roll som mellanchef och deras erfarenheter av den psykosociala 

arbetsmiljön.  

 

● Hur beskriver enhetscheferna sin arbetssituation? 

● Hur beskriver enhetscheferna sina erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön? 

● Vilken betydelse har rollen som mellanchef för deras erfarenheter av den 

psykosociala arbetsmiljön? 

Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka enhetschefer som arbetar med stöd i hemmet i en utvald 

kommun i Norrbottens län. Avgränsningen mot enhetschefer som arbetar med stöd i hemmet 

gjordes för att specifikt belysa ett område inom social omsorg som på senare år har vuxit sig 

större samt för att se vilka likheter och olikheter som framkommer mellan de som är 

enhetschefer inom samma verksamhetsområde. Eftersom enhetscheferna arbetar efter samma 

kommunala riktlinjer möjliggjorde avgränsningen en jämförelse sinsemellan informanterna. 

Arbetsfördelning 

Alla delar i arbetet har mer eller mindre genomförts gemensamt. Av de sex intervjuer som 

utförts har båda medverkat och transkriberingen av intervjuerna har delats upp med hälften på 

oss bägge. Genom att tillsammans genomföra den största delen av arbetet anser vi gav oss en 

övergripande bild vilket underlättade skrivandet av resultat och diskussion. Resultat- och 

diskussionsdelarna har genomförts gemensamt.  

Definitionen av centrala begrepp 

I den här delen presenteras en definition av de begrepp som används i studien.  

 

Organisation 

En organisation är en sammanslutning (som många gånger är riksomfattande eller 

internationell) som till exempel återfinns på arbetsmarknaden. En organisation innehåller en 

grupp av människor som strävar mot samma mål (NE, u.å.-b).  

 

Stöd i hemmet 

Stöd i hemmet, eller vad som i folkmun kallas för hemtjänst, är en form av bistånd som åligger 

kommunerna enligt SoL (Socialtjänstlag SFS 2001:453). Stöd i hemmet är något som en 

individ kan erbjudas när denne inte klarar den dagliga livsföringen på egen hand (Larsson & 

Szebehely, 2006). Detta innebär att en individ kan bli beviljad olika typer av insatser. Målet 

med dessa insatser är att stärka den enskilde till att klara sig själv samt möjliggöra för ett 

kvarboende i den egna bostaden. Insatser kan ges i form av service och omvårdnad. Service är 

en insats i form av städ, tvätt, inköp, mediciner samt matservice. Omvårdnad ges i form av 

stöd/hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök samt 
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tillredning av mat (Larsson & Szebehely, 2006). En omsorgstagare kan även bli beviljad ett 

trygghetslarm (Larsson & Szebehely, 2006).  

 

Chef 

Begreppet chef går att definiera utifrån ett formellt uppdrag som en individ får och som denne 

blivit anställd för att utföra. Individen ska genomföra en uppgift som denne fått resurser för att 

kunna utföra. Medarbetarna är den kanske viktigaste resursen som en chef har att tillgå och 

dessa ska chefen dra åt samma håll för att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för 

verksamheten. En uppgift som chef innebär att få ett förtroende för att åstadkomma och verka 

ett resultat med hjälp av medarbetarna. Ett chefsuppdrag är formellt reglerat av delegation, 

avtal och lagstiftning (Bonnier, u.å.).  

 

Enhetschef/mellanchef inom stöd i hemmet 

Enhetschef eller mellanchef kan innebära arbete som arbetsledare inom en del av hemtjänsten, 

vilket innebär att personen ansvarar för en arbetsgrupp. Det som kännetecknar en enhetschef 

är att de inte har någon ytterligare chef med en position mellan sig och verksamheten vilket 

innebär att en enhetschef står i direktkontakt med medarbetarna. En enhetschef har en 

mellanställning vilket innebär att de ska agera som en buffert mellan de överordnade och 

underordnade nivåerna (Karlsson, 2006).  

 

Informanterna i den här studien kommer benämnas enhetschefer i resultat- och 

diskussionsdelen. 

 

Arbetsmiljö 

Målsättningen i AML (Arbetsmiljölag SFS 1977:1160) är att miljön ska anpassas till 

människans fysiska och psykiska förutsättningar och med hänsyn till den sociala och tekniska 

utvecklingen vara tillfredsställande för individen. På arbetet ska det vara en sund, betryggande 

och tillfredsställande miljö. En arbetsplats ska sträva efter att ordna arbetet på ett sådant sätt att 

arbetstagaren själv kan påverka sin arbetssituation. Tanken med ett arbete är att det ska 

anpassas till människan och inte att människan ska anpassa sig efter arbetet (NE, u.å.-a).  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Ett psykosocialt synsätt i socialt arbete innebär att man måste beakta en individs personliga 

läggning, familjeförhållanden, arbetsmiljö och samhälle (NE, u.å.-d). Den vanligaste 

definitionen av begreppet psykosocial är samspelet mellan psykiska och sociala faktorer 

(Theorell, 2012). Där pågår samspelet i båda riktningarna vilket innebär både från de sociala 

faktorerna till de psykiska och även tvärtom. Samspelet kan förklaras utifrån tre nivåer i en 

människas arbete: omgivningsnivån, individnivån och reaktionerna. I interaktionen med 

individens program uppstår reaktioner på omgivningen, vilket i sin tur medförs av individens 

tidigare erfarenheter och genetiska faktorer. Reaktioner lagras som erfarenheter, vilket innebär 

att en individs erfarenheter förändras varje gång som en period av psykosocial påfrestning 

uppstår (Theorell, 2012). 
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Stress 

Hos en individ kan stress till stor del beskrivas som en alarmreaktion med psykiska och 

kroppsliga skeenden som är sammanlänkade. Det betyder att det sympatiska nervsystemet 

aktiveras samt en ökad angivning till blodet av de så kallade stresshormonerna adrenalin, 

noradrenalin och kortisol. Stress kan uppfattas som negativt och positivt. Stress kan upplevas 

som en positiv utmaning när det finns en balans mellan de krav som ska uppfyllas och vår 

förmåga att hantera dessa krav. Däremot kan en negativ stress framkallas när kraven överträffar 

individens förmåga (vilket skapar en överstimulans) samt när kraven är lägre än vad individen 

förmåga är (vilket skapar en understimulans) (NE, u.å.-e).  

Utvecklingen av den offentliga verksamheten och den psykosociala 

arbetsmiljön 

I det här teoriavsnittet kommer en beskrivning av äldreomsorgens utveckling presenteras vad 

gäller organisationsförändringar och enhetschefens roll för att få en förståelse till dagens 

situation inom den offentliga verksamheten. Ytterligare ett ämne som kommer beröras är den 

psykosociala arbetsmiljöutvecklingen som beskriver hur hälsan i arbetet har utvecklats. Detta 

avsnitt är baserat på litteratur. 

Äldreomsorgens utveckling 

Kommunerna fick 1992 genom ädelreformen ett samlat ansvar för äldreomsorgen. Målet var 

att komma till rätta med den oklara ansvarsfördelningen och bristande samverkan mellan 

kommunerna och landstinget (Larsson & Szebehely, 2006). Äldreomsorgen har sedan 1992-

års kommunallag präglats av stora organisatoriska förändringar (Larsson & Szebehely, 2006). 

Majoriteten av landets kommuner har idag ett system där myndighetsutövning och 

handläggning skiljs från utförandet av omsorgen/vården, vilket kallas för ett beställar-

/utförarsystem. Syftet med förändringen vara att separera rollen som beställare från rollen som 

utförare (Larsson & Szebehely, 2006). Innan uppdelningen kallades enhetschefen för 

hemtjänstassistent och efter införandet av beställar-utförarorganisationen delades 

arbetsuppgifterna upp i en myndighetsdel och i en verkställighetsdel. Enhetschefen blev 

tilldelad ansvaret av verkställighetsdelen (Törnquist, 2004). 

 

Kunskapen om konsekvenser för omsorgstagarna och personal inom äldreomsorgen efter de 

snabba organisationsförändringar är ganska begränsade. Det har däremot framkommit att den 

vardagliga utformningen av hemtjänsten har påverkats efter de nya styrformer som införts. Ett 

ökat avstånd mellan beslut om hjälpinsats och det faktiskt utförda arbetet har skapats på grund 

av uppdelningen mellan beställare och utförare. I beställningen har kraven ökat på att få en mer 

exakthet och tydlighet, vilket innebär att arbetsuppgifterna har kopplats till en standardiserad 

tidsangivelse som exempelvis fem minuter för bäddning, 20 minuter för morgonhjälp eller 15 

minuter för lunch (Larsson & Szebehely, 2006). 

 

De nya organisationsförändringarna har inneburit att hemtjänsten blivit mer fragmenterad och 

detaljstyrd vilket var långt från de visioner om helhetssyn som det talades om på 1980-talet. En 

bidragande faktor blir att personalens handlingsutrymme begränsas, vilket minskar möjligheten 
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att möta olika varierande och individuella behov hos omsorgstagarna (Larsson & Szebehely, 

2006). 

Den psykosociala arbetsmiljöutvecklingen  

Trenderna när det gäller både arbetsliv och folkhälsa har fortsatt in i 2000-talet. De tidigare 

åren av globalisering och effektivisering har lett till stora organisatoriska förändringar, 

konkurrens och otrygghet (Weman-Josefson & Berggren, 2013). Konkurrensen har rört sig ner 

i organisationerna och har berört medarbetarna på ett mer direkt plan, till exempel genom ökad 

arbetsbelastning och förändrade anställningsformer. Ett mer privatiserat samhälle har lett till 

att arbetsmiljöarbetet inte regleras centralt i samma utsträckning som under den svenska 

modellens tid, merparten av ansvaret ligger hos arbetsgivaren även om Arbetsmiljöverket 

fortfarande är den överordnade myndigheten (Weman-Josefson & Berggren, 2013). 

 

Weman-Josefson och Berggren (2013) beskriver att begreppet arbetsmiljö länge har 

förknippats med de yttre faktorerna: fysiska, kemiska och ergonomiska förhållanden. Under 

2000-talet har intresset riktats mot förhållanden i arbetet som ställer krav på det psykiska hos 

människan, sociala förutsättningar och behov. Behov kan vara att den anställde kan förutse och 

kontrollera dennes arbetssituation och behovet av att utvecklas och känna gemenskap. Det dras 

paralleller mellan arbetsliv och folkhälsa i relation till de fortsatt höga sjukskrivningstalen och 

rapporter om en eskalerande psykisk ohälsa samt stressrelaterade problem. Folkhälsan hotas 

idag av psykosociala sjukdomar som yttras genom bland annat svårigheter med sömn, oro, 

kronisk trötthet, koncentrationssvårigheter etc. (Weman-Josefson & Berggren, 2013).  

 

Krav-kontroll-socialt stöd-modellen framträdde runt 1980-talet och har haft stor inverkan inom 

hälsorelaterad forskning kring psykosocial arbetsmiljö (Eklöf, 2017). Under de senaste åren 

har forskningen om stress i arbetslivet och dess konsekvenser på både fysiskt och psykiskt 

välbefinnande styrts av denna modell (Weman-Josefson & Berggren, 2013). Eklöf (2017) 

betonar att krav-kontroll-socialt stöd-modellen innehåller olika kombinationer av psykiska 

krav, kontroll och socialt stöd som kan vara särskilt hälsofrämjande respektive hälsofarliga. 

Det är så kallade aktiva jobb respektive spända jobb eller iso-spända jobb (strain respektive 

iso-strain) (Eklöf, 2017). 

 

Kombinationen av att ha höga psykiska krav och små möjligheter att påverka kallas spänt 

arbete eller strain. Detta innebär att individen hamnar i ett tillstånd utan möjlighet att påverka 

sina arbetsuppgifter eller tempo (Eklöf, 2017). Stressen för individen förstärks om 

arbetsplatsen eller kollegorna ger bristfälligt socialt stöd. Bristen att kunna påverka sin egen 

arbetssituation har visat sig öka risken för sjukskrivningar, förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter, 

trötthet och stressrelaterade psykiska besvär (Weman-Josefson & Berggren, 2013). 

Kombinationen höga krav och möjlighet att påverka kallas aktiva arbeten. Aktiva arbeten 

innehåller ett stort socialt stöd från arbetsplatsen eller kollegorna. Aktiva arbeten skapar 

förutsättningar för arbetsglädje (Weman-Josefson & Berggren, 2013). Iso-spänt arbete 

kombinerar strain med mindre socialt stöd och det har tagits fram som ytterligare en försämrad 

arbetssituation ur ett hälsoperspektiv (Eklöf, 2017).  
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Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av enhetschefernas uppdrag inom den offentliga 

verksamheten med fokus på stöd i hemmet, vilka dilemman som kan uppstå i arbetet samt hur 

enhetschefen använder sig av rollen som ledare. En presentation av den psykosociala 

arbetsmiljön och arbetsrelaterad stress som enhetschef kommer även att framföras.  

Enhetschefens uppdrag 

Stöd i hemmet är idag organiserat på ett hierarkiskt sätt där politiker fattar beslut och 

tjänstemännen utarbetar direktiv (Törnquist, 2004). Enhetscheferna har ett verksamhetsansvar 

vilket innebär att de ska leda personalen. Personalen arbetar längst ner i hierarkin som består 

av vårdbiträden/undersköterskor som utför det konkreta jobbet med omsorgstagarna 

(Törnquist, 2004). Vilken form av hjälp omsorgstagaren är i behov av beslutas av 

biståndshandläggaren och dessa handlingar lämnas över till verkställigheten. En av 

verkställarna är enhetschefen inom stöd i hemmet, som tar emot beställningen och sedan 

upprättar en genomförandeplan. Planen ska fungera som en vägledning till personalen i arbetet 

med omsorgstagarna (Törnquist, 2004).  

 

Enhetschefen verkar i ett komplext sammanhang med flera nivåer, omringad av regler, lagar 

och avtal och är även utsatt för obundet mänskligt mellanberoende och kraftmätning (Lindgren, 

2007). Inom stöd i hemmet har enhetscheferna en mellanposition i organisationen, de arbetar 

på uppdrag av kommunens politiker men är även underställda förvaltnings- och 

avdelningschefer. Yrkesrollen som enhetschef kräver en stor flexibilitet samt en förmåga att 

balansera förväntningar, önskemål, konflikter och krav. En enhetschef har ett visst 

handlingsutrymme i arbetet. Handlingsutrymme kan beskrivas genom att det finns möjligheter 

att påverka sin egen verksamhet och på det sättet skapa ”sin” arbetsplats efter de beslut som 

politikerna tagit (Blennberger & Brytting, 2015). Karlsson (2006) beskriver att en hög 

kompetens som är kopplat till rollen eller den enskilde individen många gånger ökar dennes 

handlingsutrymme. Ett ökat handlingsutrymme kan även uppkomma i samband med att 

enhetschefen får kunskaper eller skapar allianser med medarbetare/kollegor. Enhetschefer kan 

även öka sitt handlingsutrymme genom att omtolka beslut så att de stämmer bättre in på egna 

uppfattningar över vad verksamheten behöver (Karlsson, 2006).  

 

Som tidigare nämnt är enhetschefer inte enbart chefer, utan de har även ett flertal chefer ovanför 

sig eftersom de är anställda i en hierarkisk organisation. Det innebär att personen befinner sig 

i en position som både chef och anställd. Arbetsrollen som enhetschef inom stöd i hemmet går 

i huvudsak att beskriva utifrån tre ansvarsområden: Verksamhetsansvar, personalansvar och 

budgetansvar (Blennberger & Brytting, 2015). Inom verksamhetsansvaret ska en enhetschef se 

till så omsorgstagaren får de insatser som denne beviljats. Den andra delen som tillhör 

chefsuppdraget ingår personalansvaret. Antalet anställda per chef kan variera men majoriteten 

har ett antal på ungefär 50 hel- eller deltidsanställda samt ett antal timanställda (Blennberger 

& Brytting, 2015). I personalansvaret ingår administrativa uppgifter såsom löne- och 

semesterhantering, rekrytering- och rehabiliteringsansvar samt medarbetar-, löne- och 

utvecklingssamtal. Det föreligger även ett ansvar för organisationens och medarbetarnas 
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lärande vilket kan ske i arbetsplatsträffar (APT), utbildningstillfällen samt handledande samtal. 

Det tredje ansvarsområdet är budgetansvar där den största posten är löner vilket förklarar 

vikten av personalansvaret. Trycket på enhetschefer i den offentliga förvaltningen har ökat, 

vilket innebär att chefen har ett stort ansvar att hålla sig inom den planerade budgeten 

(Blennberger & Brytting, 2015). Samverkansansvar är även något som ingår i enhetschefens 

arbetsuppgifter. Det innebär att enhetschefen måste samverka med andra aktörer. En ökad 

samverkan mellan olika aktörer krävs för att bibehålla eller höja kvalitén för en god omsorg. 

För att samverkan ska fungera krävs det att individerna har en förmåga att se sin egen samt 

andras kompetens i ett större sammanhang (Blennberger & Brytting, 2015). 

 

Ytterligare en viktig arbetsuppgift är skapande av ett kreativt arbetsklimat (Blennberger & 

Brytting, 2015). För ett kreativt arbetsklimat bör en enhetschef kunna framkalla entusiasm samt 

vägleda, stödja, lyssna och kontrollera sin personal. En annan viktig arbetsuppgift är 

enhetschefens ansvar för verksamhetens fortskridande och stabilitet. Det kan innebära att 

chefen upplever en känsla av stress och att vara klämd eftersom olika viljor kan uppstå 

(Blennberger & Brytting, 2015). Enligt Jönson och Harnett (2015) ska enhetschefen sätta mål 

och handleda sina anställda. Det är sällan som enhetschefen själv träffar omsorgstagarna, 

eftersom huvuddelen i arbetet är att möta de anställda.  

 

Enligt Blennberger och Brytting (2015) lägger en enhetschef cirka 70 procent av sin arbetstid 

på att kommunicera med andra människor. Det kan vara i form av möten, telefonkontakt, mail 

eller brev. För en enhetschef är en stor del av arbetet inplanerade möten, men trots det måste 

det finnas en stor flexibilitet för att möjliggöra tid för oväntade arbetsuppgifter. Ingen dag är 

den andra lik vilket är en del av tjusningen i arbetet som enhetschef (Blennberger & Brytting, 

2015).  

Dilemman med att vara enhetschef 

Arbetet som enhetschef beskrivs enligt Jönson och Harnett (2015) många gånger som ett 

komplext uppdrag utifrån rollen att vara chef och anställd. Således uppkommer en del 

dilemman i arbetet som enhetschef (Jönson & Harnett, 2015). Som mellanchef finns det ett 

påtagligt tryck både uppifrån och nerifrån. Trycket uppifrån kommer från överordnade chefer 

som har krav som exempelvis att ekonomin ska gå ihop, mål ska rapporteras, samtal med de 

anställda samt nya regler och dataprogram som ska införas. Detta ska sedan brytas ner till 

begripliga mål för de anställda, där de i sin tur ska få ta del av informationen som framkommer 

i verksamheten. Trycket nerifrån kommer från anställda som också har krav på exempelvis hur 

verksamheten ska fungera (Jönson & Harnett, 2015). 

 

Att styra en grupp innebär att som chef kunna hantera det komplexa nätet av relationer till olika 

parter (Wenglén, 2005). I de flesta fall har parterna en mängd olika intressen som inte går hand 

i hand med varandra. Det kan vara omöjligt att göra alla nöjda eftersom det som gynnar en part, 

ofta missgynnar en annan part. Rollen som mellanchef riskeras att hamna mellan olika nivåer 

inom verksamheten och de har svårt att vara till allas belåtenhet. En mellanchef har många 

gånger ont om tid för att fatta beslut, vilket speglar arbetet som en splittrad karaktär. En 

upplevelse som flertalet mellanchefer har erfarenheter av är att de måste vara så övertygande 
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som möjligt för att alla parter ska förstå, vilket kan vara ett energikrävande arbete (Wenglén, 

2005).  

 

Konflikter gällande anställningsvillkor och lönesättning kan uppstå i relationen med anställda 

(Blennberger & Brytting, 2015). Konflikter gällande personalens sätt att arbeta, deras 

behandling av omsorgstagarna samt lojaliteten mot arbetsgivaren kan även uppstå. En 

återkommande fråga för en enhetschef är dilemmat kring hur denne ska hantera olika lojaliteter. 

Ena sidan handlar om att enhetschefen har ett arbetsgivaransvar vilket medför att hen ska lyssna 

på omsorgstagaren, anhöriga och sina medarbetare. Andra sidan som enhetschefen ska hantera 

är att verkställa biståndsbesluten och representera den organisation eller företag som denne är 

anställd av. En konsekvens av det ansvar som en enhetschef har kan ge en direkt konsekvens 

att privata åsikter i olika konflikter och frågor får komma i andra hand. Det som ska stå i fokus 

är bemötandet gentemot omsorgstagaren och ett professionellt agerande som utförare 

(Blennberger & Brytting, 2015).  

 

Enligt Blennberger och Brytting (2015) innehåller en del av arbetet att rekrytera nyanställda. 

Inom stöd i hemmet är personalomsättningen stor, vilket innebär att det utgör en stor 

arbetsbelastning för en enhetschef. Detta kan medföra att det ibland sker så kallade 

panikanställningar eftersom många timanställda kan välja att plötsligt sluta. För en enhetschef 

kan det vara en stor utmaning som bidrar till stress, eftersom kravet uppifrån säger att 

enhetschefen ska behålla personal. Som enhetschef är det viktigt att ha en vision och en vilja 

att inspirera samt motivera sina anställda, för att på detta sätt få dem att stanna kvar 

(Blennberger & Brytting, 2015). 

Enhetschefens position som ledare  

Lindgren (2007) beskriver att ledarskapsfältet går att definieras genom olika delar, först och 

främst handlar det om de faktiska och formella förutsättningar som organisationen verkar inom. 

Det kan beskrivas som att ledaren bör ha kunskap om regler och lagar som är verksamma inom 

verksamheten för att kunna agera korrekt. Det kan vara allt från arbetsrätt, sjukförsäkring, 

budgetering, policys etc. Verksamheten utförs i organisationen i form av tjänsteutövande. 

Kännedom om verksamheten och kunskap om hantverket är även viktigt för enhetschefen. En 

annan del av ledarskapsfältet kan beskrivas som ledarens arbetslag eller enhet. Som mellanchef 

är det viktigt att ha kännedom om vilka individerna är, vilka grupper som finns, hur dessa 

individer och grupper fungerar, styrkor och kompetenser. Brister är också viktigt för att 

mellanchefen ska kunna leda verksamheten på bästa sätt (Lindgren, 2007). 

 

Lindgren (2007) betonar att ledarskapsfältet innehåller ledaren som person. Som mellanchef är 

en viss självkännedom ett måste i ledarskapet, man bör vara medveten om sina egenskaper, 

styrkor/svagheter, sina egna behov och kroppsspråk. Med en kännedom kan enhetschefen ha 

en förståelse för hur det kan påverka sin omgivning. Enhetschefen har en chef över sig, det vill 

säga ledarens egna ledare. Den funktionen är viktig för att enhetschefen ska kunna bedriva 

verksamheten, Relationen mellan enhetschefen och dennes ”överordnad” innebär oftast en 

stark lojalitet och lydnad uppåt, relationen är central för att verksamheten ska kunna bedrivas 

och hanteras som viktig (Lindgren, 2007). 
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Ledarskap inom en offentlig verksamhet kan generellt kännetecknas utifrån tre faktorer 

(Blennberger & Brytting, 2015). Den första är att den är styrd av den offentliga processen, 

vilket innebär att ledarskapet utförs i en politisk styrd organisation där målen grundar sig i 

politiska beslut. För det andra är att verksamheten och innehållet i verksamheten öppen för 

granskning av media och allmänheten, vilket innebär att den är styrd av offentlighetsprincipen. 

För det tredje styrs den offentliga verksamheten av ett samhällsansvar, som i sin tur påverkar 

personalpolitiken. Utifrån dessa faktorer påverkas ledarskapet hos en chef och hur denne agerar 

inom verksamheten. Blennberger och Brytting (2015) menar att ledarskapet inom offentlig 

verksamhet ses som en betydande faktor när det gäller kvalitén i det direkta omsorgsarbetet.  

 

För att enhetschefen ska bedriva verksamheten krävs att ledaren har kunskap om övriga fysiska 

personer som finns i organisationen (Lindgren, 2007). Det krävs att mellanchefen etablerar och 

bibehåller goda relationer och även en personkännedom om de man samverkar med. Dessa 

personer kan till exempel vara: sjuksköterskor inom hemsjukvården, biståndshandläggare, 

andra chefers chefer, andra chefers medarbetare etc. Det är viktigt för en enhetschef att ha 

relationer till personer både inom dennes egen arbetsgrupp och i övriga organisationen 

(Lindgren, 2007). Inom de flesta delar i arbetet krävs det att enhetschefen har stor kunskap för 

att vara redo att svara på frågor eller fatta snabba beslut. Ledarskapsfältets karaktär ställer krav 

på handling, för en enhetschef kan detta betyda att individen kastas in i en värld där eftertanke 

inte är prioriterat eller möjligt, en värld som individen sannolikt inte är förberedd för (Lindgren, 

2007). 

Den psykosociala arbetsmiljön 

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som beskriver svårigheter kring stress och ohälsa. 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om människans samspel med omgivningen, hur arbetsmiljön 

påverkar människor samt hur människan utvecklar och utvecklas av arbetsmiljön 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Den psykosociala arbetsmiljön innefattar individens 

interaktion med alla faktorer i en arbetssituation och det handlar inte enbart om relationer 

mellan människor. Enligt Abrahamsson och Johansson (2013) så möter människan 

arbetsmiljön som en helhet vilket innebär att det inte går att skilja mellan den fysiska (rummet, 

kroppen, tekniken) och psykiska (symboler, huvudet, relationer, individer) arbetsmiljön. Något 

som även komplicerar begreppet är att arbetsmiljön påverkar människor på olika sätt.  

 

Den psykosociala arbetsmiljön kan vara svår att hantera och för att möjliggöra en förståelse 

kan den därmed delas upp i olika aspekter: psykosociala helhetsperspektivet, specifika 

psykosociala arbetsförhållanden och psykosociala effekter på välbefinnandet (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Insikten att en individs summerade upplevelse av arbetet består 

av en kombination av allt som omger individen i arbetet, kan beskrivas som det psykosociala 

helhetsperspektivet. Den totala arbetssituationen kan sammanfattas med allt från den fysiska 

utformningen på arbetsplatsen, anställningsförhållanden och arbetsuppgifternas innebörd. Det 

är detta som avgör hur en individ svarar när den tillfrågas hur den trivs på jobbet (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). 
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Weman-Josefson och Berggren (2013) beskriver specifika psykosociala arbetsförhållanden 

som förhållanden inom arbetet som ställer krav på individens psykiska resurser. Vår fysiologi 

kräver ett visst energiintag för överlevnad och en viss mängd sömn för återhämtning. 

Ytterligare en faktor i den psykosociala arbetsmiljön är att det krävs en tillförsel av vissa 

förhållanden och undvikande av andra för att välbefinnandet och balansen ska bibehållas. Det 

utgörs krav på vår fysiska förmåga eller motståndskraft mot förslitning och överbelastning. När 

det däremot gäller psykiska och sociala behov är det svårt att med precision veta exakt vilka 

grundläggande psykologiska behov som måste tillfredsställas. Det är komplicerat att mäta den 

mängd av psykologisk och social mättnad som en person måste inta för att fungera på bästa 

sätt (Weman-Josefson & Berggren, 2013). 

Konsekvenser av den psykosociala arbetsmiljön 

Weman-Josefson och Berggren (2013) belyser att psykosociala förhållanden har direkta 

konsekvenser på vårt psykiska och sociala välbefinnande. De beskriver scenarion där de har 

erfarenheter av att vara jäktad, inte tycka att arbetet är roligt, ha svårt att koppla bort tankarna 

när man kommer hem - vilket kanske är något som hör livet till. Men att drabbas av svår ångest, 

orkeslöshet, brist på att ta initiativ och återkommande sömnsvårigheter är effekter på den 

psykiska funktionsförmågan. Den är minst lika allvarliga som belastningsbesvär för den person 

som drabbas men även för arbetsgruppen och verksamheten som har anställt personen. 

Sjukfrånvaro, att vilja byta jobb, brister i arbetet etc. är något som kan ses som konsekvenser 

när den psykosociala miljön brister. Ett sätt att mäta dessa effekter är att be den arbetande 

individen att själv bedöma sitt välbefinnande (Weman-Josefson & Berggren, 2013). Individens 

upplevelse av en arbetssituation påverkar både hur individen fungerar i situationen men även 

dennes psykiska och fysiska välbefinnande över en längre tid. Den psykiska funktionen har 

studerats med fokus på brister och möjligheter. Med brister menas till exempel trötthet och 

vantrivsel på arbetet. Möjligheter kan vara psykiskt välbefinnande, trivsel och positiv 

utveckling (Weman-Josefson & Berggren, 2013).  

Arbetsrelaterad stress inom stöd i hemmet 

Stress tar sig i uttryck och bildar kroppsliga och psykologiska reaktioner. Om det skulle 

förklaras rent somatiskt så är det hela försvarssystemet i kroppen som aktiveras. Ifall det är en 

återkommande stress och situationen inte går att lösa, utan att denne fortsätter att hamna i 

situationer som skapar en känsla av hot, kan konsekvensen leda till utmattning (Blennberger & 

Brytting, 2015).  

 

Som beskrivits tidigare är rollen som enhetschef komplex. Tempot och kraven i arbetsrollen är 

höga vilket innebär en ökad grad av stress (Blennberger & Brytting, 2015). Seyles definition 

av stress beskriver kroppens ospecifika anspänning som svar på påfrestning eller utmaning 

(Theorell, 2012). En reaktion som skapar en upplevelse av uppvarvning kan vara något som är 

viktigt för överlevnad och är alltså inte något som gör en sjuk. En individ kan ha genetiska 

faktorer som påverkar sårbarheten, stresståligheten samt hur minnesfunktioner aktiverar 

tidigare erfarenheter. Individens tidigare erfarenheter är något som kan skapa en förmåga att 
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lösa nya och svåra situationer (Blennberger & Brytting, 2015). En del av vårt sätt att hantera 

stress är genetiskt bestämt men kan även ha att göra med upplevelser vi varit med om som barn. 

Det som även formar vårt sätt att hantera stress påverkas av den miljö vi lever i, även som 

vuxna (Theorell, 2012). Något som är en självklar del i påverkan av stress är arbetets struktur 

och ledning, organisationsförändringar, sparkrav, sitt privatliv samt vilket fas individen 

befinner sig i just nu. Även fast privatlivet inte är arbetsgivarens ansvar så är det något som 

påverkar (Blennberger & Brytting, 2015). 

 

Utifrån en genomförd studie angående Coping, hälsa och kvalitét i arbete inom välfärden 

framkommer en beskrivning av obalans mellan arbetskrav och egna resurser i samtliga 

situationer/perioder som var relaterade till stress (Astvik & Melin, 2013). I resultaten återfanns 

två huvudstrategier i att hantera den obalans som framkommit: kompensatoriska- och 

kravsänkande strategier. Med det förstnämnda innebär de ansträngningar som individen samlar 

för att hantera den obalans som uppstår mellan arbetskrav och resurser. Ambitionen är att 

upprätthålla kvalitén i utförandet av arbetet. Övertidsarbete, sjukfrånvaro, ta med arbetet hem, 

hoppa över raster och luncher samt använda flextid för att hantera arbetsbelastning är exempel 

på kompensatoriska strategier. Studien visar på svårigheter kring att hantera sin 

arbetsbelastning. Arbeta över sin arbetstid kan skapa en trötthet och utmattning, men att istället 

hålla sig inom sina arbetstider kan och andra sidan bidra till stress på grund av att alla 

arbetsuppgifter bör vara avklarade vid dagens slut. Samma sak visar sig när det gäller 

sjukfrånvaro då individerna upplever att de är mer stressande att stanna hemma och inte gå till 

jobbet, än att gå dit trots att de är sjuka. Det som kan stötta upp de kompensatoriska faktorerna 

är ett arbete med varierande arbetsbelastning vilket gör det möjligt för återhämtning vid de 

lugnare perioderna. Studien visar ett frekvent och långvarigt användande av kompensatoriska 

strategier ökar risken för stressrelaterade problem som sömnsvårigheter, utmattning, 

nedstämdhet samt koncentrationssvårigheter vilken kan leda till sjukskrivningar. En 

kravsänkande strategi som tillämpas innebär att många arbetare tvingas acceptera en sämre 

kvalitét i arbetet för att överleva arbetsdagarna (Astvik & Melin, 2013).  

 

En annan typ av stress som alltid präglar rollen som enhetschef är åtgärdsstress. Denna typ av 

stress handlar om att enhetschefen förutsätts agera både uppifrån och nerifrån, som är beskrivet 

tidigare. I sin tur kan brist på reflektion i vardagen uppstå i samband med åtgärdsstressen 

eftersom det helt enkelt inte hinns med. Genom att inte reflektera kan det leda till frånvaro av 

strategiskt tänkande och perspektiv i vardagen. De flesta frågor som enhetschefen får hantera 

influeras av kortsiktig karaktär och att reflektera kring långsiktiga konsekvenser är inte aktuellt 

(Lindgren, 2007). 

 

Sammanfattningsvis kan enhetschefens roll beskrivas utifrån tre huvudansvar: verksamhets-, 

personal- och budgetansvar. En enhetschef måste även samverka med ett flertal andra aktörer 

för att säkerställa en god omsorg. Genom att inneha rollen som enhetschef/mellanchef 

uppkommer en del dilemman så som att hantera olika lojaliteter inom verksamheten. Den 

psykosociala arbetsmiljön är något som influerar enhetschefens arbete genom faktorer i 

arbetssituationen och relationen med andra människor. 
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Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer organisationsteori och New Public Management att presenteras. 

Organisationsteorin beskriver och förklarar hur en organisation fungerar, vilket kommer vara 

relevant för att förstå den offentliga verksamheten som en organisation. New Public 

Management visar vad som präglat effektiviseringen av de offentliga verksamheterna de 

senaste decennierna och därför anses det som en relevant teori i förståelsen över arbetet med 

människor.  

Organisationsteori 

Organisationsteori förklarar läran om organisationer. Det är ett samlingsbegrepp på de teorier 

som används för att analysera och beskriva förvaltningars avseende. Det kan handla om bland 

annat struktur och styrning som finns inom olika discipliner, bland annat psykologi, sociologi, 

statskunskap och företagsekonomi (NE, u.å.-c).  

 

Den byråkratiska skolan med Max Weber i spetsen la fokus på att effektivitet uppnås genom 

formella regler, rapporter och kommunikationskanaler (Abrahamsson, 2000). Organisationen 

ska vara hierarkiskt uppbyggd. Det innebär att kommunikationen sker till och från den 

överordnade, som tar det vidare till anställda och högre uppsatta inom organisationen. Typiska 

organisationer, som den byråkratiska skolan, är applicerbar på myndigheter. Det är av stor vikt 

att regler följs snarare än att kundens bästa är i första hand (Abrahamsson, 2000).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver maskinbyråkratin som bygger på Webers idealtypiska 

byråkratimodell. Det som är centrala kännetecken i Webers byråkrati är en klar horisontell 

arbetsfördelning samt specialisering i kompetensområden. En omfattande användning av regler 

anses som nödvändigt för att förstå vad som ska göras i olika fall och ett krav på skriftlig 

handläggning vilket ger en ökad möjlighet till kontroll. Ytterligare något som kännetecknar 

Webers byråkrati är en hierarki där det tydligt framgår vem som är över- respektive 

underordnad inom de olika kompetensområdena. Det finns även karriärmöjligheter genom att 

en person kan avancera från lägre till högre positioner inom hierarkin. Sista kännetecknet är att 

den enskilde belönas med en fast lön och har därmed inte någon äganderätt till organisationens 

resurser (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

New Public Management 

New Public Management (NPM) är ett samlingsbegrepp som myntades och antogs av ett flertal 

västerländska länder mellan perioden 1980 till mitten av 1990-talet. Det gav en ny syn på 

styrning och organisering inom offentliga myndigheter och regeringen (Den Heyer, 2011). 

NPM ville ge en förändring i det traditionella sättet att utöva styrning och förvaltning inom 

offentliga organisationer (Thylefors, 2007). För att åstadkomma en förändring användes idéer 

som var lånade från näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina organisationer. 

Mer värde för pengarna, bättre effektivitet, styrning och uppföljning med hjälp av 

framgångsrika privata företag som förebilder är ledorden i NPM. Rörelsen NPM ledde till en 

övergång till mer företagsorienterade styr- och ledningsformer vilket bygger på att öka 

kostnadseffektiviteten utan att kvalitét och mål försämras. Trycket ökade på resultat, 



13 
 

prestationer, avgränsade resurser, ökad konkurrens, större löneskillnader, medborgare som 

förvandlades till kunder, starkare kontroll vilket ledde till en decentralisering (Thylefors, 

2007).  

 

En ökad administrativ börda inom den offentliga sektorn har skapats genom NPM att 

yrkesprofessionernas roll har försvagats. Regeringen har i ett pressmeddelande uttalat att det 

tagits ett första steg för att vända utvecklingen i en budgetproposition 2015. Det ska i den 

offentliga sektorn utveckla styrningen i en riktning som betyder att professionernas kunnande 

och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dagsläget vilket i sin tur ska möjliggöra en 

större frihet för medarbetarna (Regeringskansliet, 2014).  

 

Det går tämligen att anta att NPM har präglat den offentliga sektorn de senaste decennierna 

och ligger till grund för hur uppbyggnaden ser ut idag. NPM har även präglat enhetschefernas 

yrkesroll genom starkare kontroll, ökade administrativa arbetsuppgifter, effektivitet samt starkt 

ekonomisk styrning (Thylefors, 2007). Orsaken till att en ökad effektiviteten och kvaliteten hos 

verksamheterna bör ske är för att uppnå och få ut det mesta av varje krona. De offentliga 

verksamheterna har även som mål att uppnå och redovisa det politikerna har utformat. För att 

en god effektivitet ska uppnås bör den offentliga sektorn arbete med effektivitet som om det 

fanns konkurrens (Almqvist, 2006). Därför menar NPM att en effektivisering av verksamheter 

bör ske med hjälp av tankar och idéer från den privata sektorn och näringslivet. NPM 

förespråkar att göra personalen mer effektiv genom ett belönings- och motivationssystem. Med 

detta menas att varje individ som arbetar inom verksamheten ska få förutsättningar att lyckas 

på bästa möjliga sätt och att individen ska ha en vilja att anstränga sig (Almqvist, 2006). Den 

offentliga sektorn arbetar efter att se till allmänhetens bästa och detta sker många gånger utöver 

sina egna intressen. Genom att verksamheten förhåller sig till NPM finns det vissa som 

kritiserar om den offentliga sektorns mål om att se till allmänhetens bästa verkligen kan 

upprätthållas. Vad som ifrågasätts är ifall effektivisering av verksamheten kan ske samtidigt 

som de på ett bra sätt ska kunna värna om sociala rättvisa (Cumella, 2008).  
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Metod 

Under avsnittet metod presenteras den metodologiska ansatsen. Presentationen kommer ske i 

följande ordning: val av metod, tillvägagångssättet, urval, analys av data, kvalitetskriterier 

och etiska ståndpunkter. 

Val av metod 

Forskning inom socialt arbete brukar vanligtvis utgå från två olika metoder, kvantitativ och 

kvalitativ (Bryman, 2011). Dessa två metoder skiljer sig åt och de utgår från olika synsätt. 

Den kvantitativa forskningen handlar i allmänna drag om att samla in numeriska data och de 

finns ett deduktivt synsätt när det kommer till förhållande mellan teori och praktik. Till 

skillnad från den kvantitativa har den kvalitativa forskningen en induktiv syn på förhållandet 

mellan teori och praktik samt att den är mer inriktad på ord än siffror. Den kvalitativa 

forskningen kännetecknas även av en ontologisk ståndpunkt vilket betyder att sociala 

egenskaper är ett resultat av samspelet mellan individer och inte av företeelser (Bryman, 

2011). 

 

Den här studien avser att undersöka hur enhetschefer inom stöd i hemmet i en mellanstor 

kommun i Norrbottens län beskriver sin arbetssituation, rollen som mellanchef och deras 

erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån syftet upplevs den kvalitativa studien 

som mer användbar i den här studien, eftersom målet är att undersöka individer, dess 

tolkningar och erfarenhet vilket kvalitativ forskning ämnar utföra. Bryman (2011) menar att 

det finns en kontextuell förståelse inom den kvalitativa forskningen som innebär att 

tolkningar och värderingar ska tolkas i dess sammanhang. I den här studien är det av stor vikt 

att undersöka och få en förståelse kring olika värderingar inom den kommunala kontexten 

som enhetschefer arbetar inom. Arbetet har präglats av en abduktiv syn, vilket är en 

kombination av en deduktiv och induktiv syn (Bryman, 2011). Det innebär att man som 

forskare växlar mellan teori och empiri under studiens genomförande. 

Tillvägagångssätt 

För insamling av information till studien har sökdatabaser vid Umeå universitetsbibliotek 

samt databasen SocIndex använts. Sökorden har bestått av: Enhetschef, psykosocial 

arbetsmiljö, stöd i hemmet, äldreomsorg och hemtjänst. Litteratur som ansetts relevant för det 

valda ämnet har använts till insamling av forskningsmaterial.  

Urval 

Urvalet som har använts i denna studie kan beskrivas som ett målstyrt icke-sannolikhetsurval. 

Det handlar om att tydligt välja ut specifika individer, enheter, organisationer eller 

avdelningar som direkt är kopplade till de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

 

Målpopulationen för studien består av personer med yrkestiteln enhetschef och som arbetar i 

stöd i hemmet inom den kommunala sektorn. Urvalet skedde genom kontakt med 

områdeschefen för verksamheten, som sedan bjöd in till ett samråd där det fanns tid att 

informera om studien till samtliga enhetschefer. En mail-lista delgavs och genom den 
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skickades informationsbrevet ut till samtliga nio enhetschefer som arbetar inom den valda 

kommunen. Enhetscheferna fick sedan meddela om de ville delta, sex gav respons vilket 

slutligen blev informanterna till studien. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden består av fyra olika teman: Bakgrund, arbetsuppgifter, arbetsrollen som 

enhetschef och psykosocial arbetsmiljö (Se bilaga 2). 

 

Bakgrund, för en förståelse till varför informanterna valt arbetsrollen som enhetschef samt 

vilken erfarenhet och kunskap de besitter. 

Arbetsuppgifter, för en förståelse om deras arbetssituation och vilka uppgifter som ingår i 

uppdraget som enhetschef. 

Arbetsrollen som enhetschef, för en förståelse i deras erfarenheter av rollen som enhetschef.  

Psykosocial arbetsmiljö, för en förståelse av enhetschefernas erfarenheter av den 

psykosociala arbetsmiljön, både generellt och inom verksamheten. 

 

I intervjuguiden adderades en avslutande fråga där informanterna fick tillägga övrig 

information som de ansåg var relevant för vår studie. Samma intervjuguide användes vid 

samtliga intervjuer vilket gav informanterna lika förutsättningar (Se bilaga 2). 

Semistrukturerade intervjuer 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer används vilket innebär att olika teman ska 

beröras, men frågorna behöver däremot inte komma i samma ordning som presenterats i 

intervjuguiden (Se bilaga 2) (Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas även genom att de består av öppna frågor som ger möjlighet att ställa följdfrågor 

ifall situationen kräver det (Bryman, 2011). En fördel med tillämpandet av semistrukturerade 

intervjuer är att informanterna fick möjlighet att svara fritt på de ställda frågorna samt att 

djupare svar framkom tack vare möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Ytterligare 

en fördel var att den ordning som frågorna ställdes i, bestämdes av den specifika 

intervjusituationen. Det innebar att samma intervjuguide användes men vid varje 

intervjusituation kunde ordningen av frågorna korrigeras så det passade till den specifika 

informanten (Bryman, 2011).  

Genomförande – intervjuplats och inspelning av intervjuer 

Det är viktigt att tänka på var intervjuerna äger rum (Trost, 2010). Det är av stor betydelse att 

intervjun äger rum på en plats som upplevs trygg och lugn för att informanterna ska få möjlighet 

att ge gynnsamma svar. Därför ska det inte finnas några åhörare och det ska vara en ostörd 

miljö (Trost, 2010). Det fanns i åtanke vid genomförande av intervjuerna, därför fick 

informanterna välja ut en tid och plats för intervjun. Det gjorde det möjligt för informanterna 

att välja en tid som passade för dem samt att de fick välja en plats där de kändes sig trygga. 

Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplats i deras arbetsrum. 

 

Intervjuerna pågick mellan 25–65 minuter och varje intervju spelades in med en ljudupptagare 

efter informanternas samtycke. En av fördelarna med användandet av en ljudupptagare är att 
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det ges möjlighet att lyssna på tonfall och ord som uppkommit under intervjun. Ytterligare en 

fördel är att det lättare går att koncentrera sig på frågorna som ska ställas samt de svar som 

framkommer, eftersom anteckningar inte behöver utföras. 

Analys av data 

I studien har en konventionell kvalitativ innehållsanalys använts (Bryman, 2011). Det 

innefattar en process av att identifiera, koda och kategorisera grundläggande mönster eller 

teman i det insamlade materialet (Bryman, 2011). Kategorierna/koderna i analysen hade inte 

bestämts i förväg utan skapades i samband med analysprocessen. Däremot har resultaten i 

analysen diskuterats utifrån de olika teoretiska perspektiven i studien och en jämförelse av 

tidigare forskning och resultaten av det insamlade materialet utförs vilket kan kopplas till en 

riktad innehållsanalys (Bryman, 2011).  

 

För att möjliggöra en analys påbörjades en transkribering av det inspelade materialet. Efter det 

utfördes en genomläsning av det insamlade materialet vilket skapade en helhetsförståelse och 

en känsla kring ämnet. Efter det startade ett arbete med att plocka ut meningsbärande enheter 

med relevans för studiens frågeställningar (Se bilaga 3). De meningsbärande enheterna utgav 

material till koder, vilket innebär att man gör texten kortare och mer lätthanterlig men behåller 

betydelsen och innehållet i texterna (Bryman, 2011). De koder som framkom är bland annat 

arbetsuppgifter, ansvar och mående på arbetsplatsen. Koderna sammanställdes sedan in i 

kategorier vilket består av bland annat arbetssituation, möjligheter och psykosocial arbetsmiljö. 

Till sist formulerades ett tema efter det som framkommit i materialet. Det valda temat är enligt 

följande: Enhetschefernas komplexa arbetsroll som spindeln i nätet (Bilaga 3).  

Kvalitetskriterier 

Den kvalitativa forskningen har en beskrivande karaktär och därför finns det kvalitetskriterier 

som passar bra till en sådan forskning. För att säkerställa tillförlitligheten i studien används 

därför: Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering (Se också 

metoddiskussionen i det avslutande kapitlet) (Bryman, 2011). 

 

Genom att tydliggöra kvalitetskriterierna blir metoddiskussionen begriplig utifrån förståelsen 

av dessa begrepp. Trovärdighet, att skapa en trovärdighet i resultaten sker genom att säkerställa 

att forskningen har skett enligt de regler som finns och att resultaten rapporteras till de personer 

som är del av den sociala verklighet som har studerats. Detta kallas för en respondentvalidering. 

En respondentvalidering sker eftersom forskaren vill försäkra sig om att det finns en god 

överensstämmelse mellan de erfarenheter och uppfattningar som informanterna har och de 

resultat som framkommit (Bryman, 2011). Överförbarhet kan beskrivas som något man 

kommit fram till och som sedan kan tillämpas och appliceras i andra kontexter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Bryman (2011) betonar att i en kvalitativ studie är inte överförbarheten i 

resultatet det viktigaste. Inom kvalitativa studier är det av stor vikt att skapa fylliga och täta 

beskrivningar, som en slags kunskapsbank. Denna kunskapsbank kan andra personer ta del av 

och med deras hjälp avgöra ifall resultaten är överförbara till en annan miljö, kontext eller inte 

alls. För att stärka kriteriet pålitlighet ska forskningsprocessens alla delar beskrivas och 
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redogöras i studiens metod-del. Pålitligheten stärks genom att redogöra för alla delar i 

forskningsprocessen och det är viktigt för att säkerställa transparens och insyn i empirin och 

diskussionen (Bryman, 2011). Kriteriet konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa 

att den agerat i god tro, med en kännedom att det inte är möjligt att ha full objektivitet när det 

gäller samhällelig forskning. Det som är av stor vikt, är att forskaren inte medvetet tagit hänsyn 

till personliga värderingar eller teoretisk inriktning, som sedan låtit inverka på utförandet samt 

slutsatser (Bryman, 2011). 

Etik 

Etiska problem kan uppstå när en studie ska genomföras, därför är det av stor vikt att förhålla 

sig till de forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket har funnits i åtanke under studien (Bryman, 

2011). Vid intervjuerna som genomförts har utgångspunkten skett utifrån de forskningsetiska 

kraven för att informera intervjupersonerna om deras villkor. Informationskravet innebär att 

intervjupersonerna ska få information om syftet till studien, hur studien ska genomföras, vad 

den kan bidra till samt att det är frivilligt för intervjupersonerna att medverka i studien. De ska 

även informeras om att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Detta har funnits i 

åtanke redan från början, både när genomförandet av intervjuerna ägde rum men även vid 

informationsbrevet som skickades ut (Se bilaga 1). Samtyckeskravet innebär att det krävs ett 

samtycke för att delta i studien, eftersom intervjupersonerna har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Samtycke har inhämtats via informationsbrev samt vid genomförandet av 

intervjun. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att intervjupersonerna och 

informationen som de delgett ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter måste därför förvaras på ett sådant sätt att andra personer inte kan komma åt 

dem. I resultatet kommer intervjupersonerna att benämnas med fiktiva namn. Nyttjandekravet 

är det sista kravet som innebär att det insamlade materialet från intervjupersonerna endast ska 

användas till forskningsändamålet, vilket intervjupersonerna informerades om vid 

informationsbrevet (Se bilaga 1) samt vid intervjutillfället (Bryman, 2011). 
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Resultat 

Denna undersökning har genomförts i en kommunal verksamhet, socialtjänsten, som är 

kvinnodominerad. Den kommunala verksamheten är politiskt styrd. Innan resultaten 

presenteras kommer ett redogörande för informanterna att genomföras. Resultaten presenteras 

främst utifrån begreppen: arbetsrollen/arbetssituationen, utmaningar, möjligheter, psykosocial 

arbetsmiljö och verksamhetens stöd. Dessa begrepp har arbetats fram utifrån kategorierna och 

arbetets tema (Se bilaga 3).  

Presentation av informanter 

I presentationen av det insamlade materialet har vi valt att namnge våra informanter med fiktiva 

namn, eftersom personerna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet så att det inte 

går att utläsa från resultatet vem enhetschefen är. Alla informanter är kvinnor som innehar en 

arbetstitel som enhetschef. Informanternas arbetslivserfarenhet som enhetschef varierar från 

mindre än fem år uppemot över tio år. Antalet anställda som informanterna ansvarar över är 

relativt jämlikt men varierar från 29 uppemot 31 tillsvidareanställda samt att de ansvarar över 

ett antal vikarier. Samtliga informanter har sitt huvudsakliga kontor i samma byggnad som 

övriga enhetschefer inom stöd i hemmet, men de har även möjlighet att sitta och arbeta i lokalen 

där deras respektive grupper/hemtjänstpersonalen befinner sig. Vid benämning av kollegor 

menar informanterna i huvudsak kollegor i form av andra enhetschefer inom stöd i hemmet.   

 

Anna har mindre än fem års arbetslivserfarenhet som enhetschef. Anna ansvarar över 29 

tillsvidareanställda och cirka nio vikarier. 

Karin har mindre än fem års arbetslivserfarenhet som enhetschef. Karin ansvarar över 30 

tillsvidareanställda. 

Maja har mer än fem års arbetslivserfarenhet som enhetschef. Maja ansvarar över 31 

tillsvidareanställda. 

Emma har mer än fem års arbetslivserfarenhet som enhetschef. Emma ansvarar över 30 

tillsvidareanställda. 

Maria har mer än tio års arbetslivserfarenhet som enhetschef och har varit verksam under 

organisationsförändringarna med beställar-utförar-modellen. Maria ansvarar över 28 

tillsvidareanställda. 

Ingrid har mer än tio års arbetslivserfarenhet som enhetschef och har varit verksam under 

organisationsförändringarna med beställar-utförar-modellen. Ingrid ansvarar över 28 

tillsvidareanställda och cirka åtta vikarier. 

Arbetsrollen som enhetschef och dess arbetssituation 

Informanterna beskriver arbetsrollen som enhetschef som komplex. Samtliga enhetschefer 

uppger att arbetssituation är varierande och att det är svårt att definiera en tydlig mall vad som 

ingår i uppdraget. Det tre stora posterna som enhetscheferna ska ansvara över kan sammantaget 

beskrivas som personal, ekonomi och att de ska inneha ett övergripande ansvar över 

verksamheten samt verkställa beslut som rör omsorgstagarna. En av informanterna beskriver 

arbetsuppgifterna enligt följande: 
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Ja, alltså personal, ekonomi och verksamhet - det är de tre stora spåren (Maria). 

 

Majoriteten av informanterna uppger att frågan angående deras arbetsuppgifter är svår att svara 

på, eftersom det inte finns någon tydlig arbetsbeskrivning. Anna berättar att hennes största 

prioritet är omsorgstagarna och att de ska få den hjälp som de behöver. Efter det, prioritet två, 

menar Anna är personalen och deras mående. Om personalen mår bra, är trygg i sig själv och 

trivs på arbetet bidrar det till att omsorgstagarna också får det bra.  

 

Ytterligare en arbetsuppgift som informanterna uppger bör ta stor plats är samverkansansvaret 

med andra aktörer. Informanterna beskriver att en god samverkan är relevant för att behålla en 

bra organisation. Utifrån deras roll som enhetschef beskriver ett flertal av informanterna att 

huvudansvaret hamnar på dem när det gäller frågor om samverkan, vilket de beskriver som att 

de fungerar som spindeln i nätet. Ett annat begrepp som frekvent beskrivits är rollen som 

problemlösare vilket innebär att enhetschefen agerar som nyckelperson för att möjliggöra en 

bra lösning för omsorgstagaren. Två av informanterna förklarar att de är som en allt-i-allo och 

ska därför kunna lite om mycket för att kunna lösa de situationer som uppstår.   

 

I samverkan med andra beskriver informanterna att det är viktigt att se sin egen roll såväl som 

andras kompetens för att därigenom komma fram till helhetslösningar som är bra för den 

personen som insatserna gäller. Vid frågan om vad som är viktigt på arbetsplatsen väljer många 

informanter att beskriva den utveckling som skett vilket innebar att myndighetsutövningen och 

rollen som enhetschef blev uppdelad i två delar. Enligt flertalet informanter har förändringen 

inneburit många svårigheter när det gäller frågan om samarbete. Enhetscheferna uppger att de 

önskar ett tätare arbete tillsammans med myndighetsutövningen för att förenkla planering av 

insatser gentemot omsorgstagarna. Maja menar att det alltid är svårt att bygga en organisation, 

men att hon anser att samverkan med myndighetsutövningen bör förbättras för att underlätta 

det gemensamma arbetet gentemot omsorgstagarna. En annan informant beskriver samverkan 

på detta vis:  

 

Vi har ju samma uppdrag, vi ska få alla att få den hjälp de behöver så fort som möjligt 

och då är det fint om vi alla kan samarbeta och samverka - ha respekt för varandra 

(Maria). 

 

Eftersom samtliga enhetschefer beskriver att det är svårt att förklara vilka arbetsuppgifter som 

ingår i deras arbetsroll så framkommer det att arbetet till stor del går ut på att släcka bränder. 

Det innebär att enhetschefen måste agera och prioritera vad som behöver hanteras här och nu. 

En informant beskriver det som ”Det är mer att man ska släcka bränder och lösa det som är 

akut” (Anna). Det betyder att andra arbetsuppgifter, som likväl kan vara av stor vikt, hamnar i 

skymundan.   

 

Uppfattningen om hur mycket handlingsutrymme en enhetschef har varierar och är väldigt 

individuellt. Arbetet beskrivs som relativt fritt, men på grund av att verksamheten är politiskt 

styrd finns det vissa lagar och riktlinjer som mellanchefen måste verka efter. Mellanchefen har 

även ett ansvar gentemot sin arbetsgivare och sina anställda. Handlingsutrymmet kan således 
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beskrivas och upplevas på olika sätt. Ingrid, som har varit verksam som enhetschef under 

många år, uppfattar sitt handlingsutrymme väldigt stort och beskriver: 

 

Ju äldre jag blir desto mer befogenheter tar jag även om jag inte har dem. Jag brukar 

tänka: men faktiskt det här får jag bestämma och då bestämmer jag det (Ingrid). 

 

Informanterna menar även är att de har olika lojaliteter. Enhetscheferna har i sin arbetsroll ett 

ansvar att ta hänsyn till politiska beslut, men de har samtidigt ett eget handlingsutrymme där 

de har möjlighet att ta egna beslut rörande sin personalgrupp. Det som kan sammankopplas 

med vad informanterna uppgett är att erfarenhet verkar vara en nyckel till ett ökat 

handlingsutrymme. Precis som vad som beskrivits ovanför beskriver en majoritet av de äldre 

informanterna att de tar sig frihet till ett större handlingsutrymme utifrån den erfarenhet de 

besitter. De mer med mer erfarenhet beskriver att de känner sig mer bekväma att våga ta egna 

beslut, som de mindre erfarna inte vet om de kan eller får ta beslut om. Två av informanterna 

berättar att det använder sig av tankesättet att verksamheten får ge dem sparken om de tycker 

att informanterna tar för många och för omfattande beslut på egen hand. 

 

Även fast en majoritet av informanterna uppger att de har ett visst handlingsutrymme är det 

några, speciellt de med mindre erfarenhet, som beskriver att det till viss del är begränsat. Karin 

har arbetat som enhetschef i cirka två år och förklarar att i kommunen är det många 

grundläggande bestämmelser som ska följas. Utifrån dessa ges inte så många egna 

befogenheter eftersom det finns riktlinjerna att förhålla sig till. Hon beskriver det som svårt att 

inneha rollen som mellanchef, med anledningen att det är påtryck från anställda men även från 

ledningen. Karin menar att hon vissa gånger ska föra kommunens talan i en fråga, trots att hon 

själv inte förstår eller håller med i frågan. Karin beskriver att hennes handlingsutrymme som 

mellanchef självklart kan variera beroende på vad det handlar om, men många gånger innebär 

det att hon mer eller mindre är i kläm. 

Enhetschefernas utmaningar i arbetet 

På frågan om vilka utmaningar som informanterna möter i deras dagliga arbete som enhetschef 

beskriver samtliga de utifrån tre olika områden: Personalrekrytering/sjukfrånvaro inom 

personalgruppen, tid till att utföra arbetsuppgifter och att samhället utvecklas - vilket innebär 

att omsorgstagarna blir mer och mer sjuka. De menar även att ett arbete med människor kan 

vara komplicerat utifrån att en lösning inte är applicerbart på samtliga individer vilket ökar 

kraven på cheferna.  

 

Personalrekrytering är något som informanterna beskriver som en utmaning, både när det gäller 

rekrytering av vikarier och tillsvidareanställda. Med personalrekrytering innebär det att chefen 

ska rekrytera personal till personalgruppen. Det kan även innebära att chefen ska lösa ett pass 

för kvällen där den ordinarie vårdbiträdet har anmält sig sjuk. Samtliga informanter uppger att 

svårigheter och utmaningar i arbetet är att hantera sjukdomar i personalen, vilket för det mesta 

är på en hög nivå. Maria menar att tålamodet kan börja tryta om det exempelvis är femte dagen 

som hon inte får ut någon på arbete på grund av sjukdomar. Ytterligare en av informanterna 

beskriver utmaningar enligt följande: 
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Att räcka till. Kunna jobba lite framåt, strategiskt och så personalrekrytering är ju ett 

jättestort problem, att hitta folk. Så ganska mycket av det vi gör handlar ju om att 

bara lösa ett pass för kvällen eller för morgondagen. Försöka hitta vikarier och det 

tar ju ganska mycket tid från det vi faktiskt skulle kunna jobba med (Emma).  

 

Emma menar att den tid som spenderas på att få in personal på akuta pass påverkar arbetsdagen 

och de uppgifter som hade behövt utföras, men istället blir det mer viktigt att lösa exempelvis 

kvällens pass så att omsorgstagaren får den hjälp som den behöver. Maja uppger också att 

personalrekryteringen är en utmaning när det gäller hantering av ärenden och tid hos 

omsorgstagarna. En fråga som Maja ställer sig är ifall det kommer en dag då det inte finns 

någon som är tillgänglig för arbete inom vården. Det skulle innebära att omsorgstagarna skulle 

bli liggandes ensamma i hemmet. Maja menar att det är orimligt att de kan få in mängder av 

beviljade beslut även fast det inte finns personal som kan utföra tjänsterna.  

 

Ytterligare en utmaning i frågan om personalrekrytering är att hitta rätt personal för arbetet. 

Eftersom arbetet inom hemtjänsten kräver att personalen agerar med människor är det av stor 

vikt att hitta personer med rätt kompetens, både när det gäller omvårdnad men även när det 

kommer till social kompetens. Det är viktigt att hitta personal som både har kompetens men 

som även tycker arbetet är roligt. En informant beskriver:  

 

Det som också är svårt och som vi gruvar jättemycket för det är personalrekrytering, 

bemanningen, hur ska vi få både kompetent och utbildad personal men framförallt de 

som är intresserade och vill vara hos oss, hur gör vi det roligt och hur lockar vi dem. 

Det är svårt (Ingrid).    

 

Samhället utvecklas och det har inneburit att omsorgstagarna blir äldre och sjukare, vilket 

informanterna ser som en ständig utmaning. Det i sin tur bidrar till att ansvaret på kommunen 

blivit större. Ingrid uppger att omsorgstagarna bor hemma mycket längre än vad de gjorde förut 

och om de skulle bli beviljade en plats på ett vård- och omsorgsboende får de vänta upp till tre 

månader innan de får flytta in. Det innebär att de kriterier som krävs för ett bifall är höga och 

väntetiden är lång, vilket medför att hemtjänsten får utöka den hjälp som omsorgstagarna 

behöver i hemmet. Hemtjänstchefen måste därför anställa fler personer, vilket de beskrivit som 

en stor utmaning. 

 

Ännu en utmaning som informanterna talar om är bristen på tid för att utföra de arbetsuppgifter 

som krävs, både för att personalen ska ha en god miljö på arbetet men även för att 

omsorgstagarna ska få den hjälp som de behöver. Anna beskriver att en av utmaningarna är att 

hon som chef endast arbetar dagtid mellan måndag och fredag medan hon har personal som 

arbetar från tidig morgon till sen kväll. Anna menar att hon aldrig räcker till eftersom hon ska 

agera chef och kunna lösa problem under dygnets alla timmar medan hon bara jobbar dagtid, 

vilket är något som kan frustrera. En annan informant beskriver utmaningen kring tid på arbetet 

enligt följande: 
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Jag tycker princip att ingenting i sig är väl “åh gud vad svårt” utan det är ju snarare 

att man inte hinner göra alla de här sakerna som blir den stora svårigheten (Maja). 

 

Maja menar att arbetsuppgifterna var för sig inte är den stora utmaningen, utan det handlar 

snarare om när arbetsuppgifterna blir så pass många att andra uppgifter måste vänta med att 

utföras, även fast de också är viktiga att hinna med. Samtliga informanter uppger att prioritering 

krävs för att hantera stressiga situationer och med en ökad arbetserfarenhet blir prioriteringen 

enklare och det tar inte samma energi som för de chefer som inte har lika stor erfarenhet. Det 

framkommer att den kompetens och mognad som en chef besitter har en stor betydelse för 

tryggheten i arbetet. Maria menar att hon har blivit van att bara hinna med det mest löpande 

och akuta. En annan informant berättar att förmågan att prioritera har blivit bättre med åren:  

 

Man har som blivit mer chill, också att man har blivit bättre på att prioritera. När 

man var ny visste man som inte vilken ordning som var bäst att göra saker 

på…(Maja). 

 

Det Maja menar är att hon i dagsläget kan vara mer lugn då hon har många arbetsuppgifter som 

måste utföras, eftersom hon har lärt sig att hantera och prioritera dem på ett bättre sätt. Enligt 

Maja skulle det krävas att varje enhetschef får en mindre arbetsbelastning för att kunna göra 

arbetet bra, vilket innebär att en utmaning är att hantera alla arbetsuppgifter och samtidigt 

utföra dem på ett bra sätt.  

 

Eftersom ett arbete med människor kräver en flexibilitet kan det i sig skapa en utmaning för 

enhetscheferna: 

 

Det finns ingen lösning som fungerar på alla människor och man måste anpassa det 

till varje individ, och det är det som är det svåra. Det tycker jag är den största 

utmaningen. Det måste man alltid lösa, och det tror jag också skapar stress (Anna). 

Enhetschefernas möjligheter i arbetet 

Informanterna beskriver att det finns möjligheter och en stor arbetsglädje som enhetschef. Ett 

flertal informanter uppger att de inte känner sig begränsade i arbetet utan att de snarare känner 

en stor arbetsfrihet och att de har möjligheter att göra vad de vill förutom att bestämma kring 

vissa större beslut. Emma beskriver att det finns möjligheter att påverka arbetet, både för 

personalgruppen och för omsorgstagarna. 

 

Man har ändå möjligheter att påverka. Och så är det, har man haft ett bra möte med 

nån… jag tycker det är viktigt - möte med personal eller omsorgstagare eller om man 

har löst någonting klurigt och så lyckas man. Då kan man gå hem med en jätteskön 

känsla, typ “gud vad jag älskar mitt jobb” och “jag är fan bra på det här” (Emma).  

 

Ingrid har liknande erfarenheter när det gäller möjligheter i arbetet. Ingrid menar att hon i sitt 

arbete får vara med och besluta, planera och försöka göra det så bra som möjligt för både 
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omsorgstagarna och personalen. Hon uppger att hennes mål som enhetschef är det ska vara 

hanterbart att arbeta inom hemtjänsten.  

 

Anna menar att hennes arbete som enhetschef är relativt fritt och hon kan styra över sin vardag, 

så länge hon hinner utföra sina arbetsuppgifter. Ett exempel på hennes arbetsfrihet är att hon 

kan lägga upp arbetet på valfritt sätt och sitta med uppgifterna var som helst. Anna beskriver 

att om hon vill sitta på sitt kontor på arbetsplatsen eller om hon hellre vill sitta i lokalen där 

hennes personalgrupper sitter kan hon göra det också. Informanten menar att det gör henne 

mindre stressad, eftersom hon vet att det är något hon själv kan bestämma och påverka. 

Samtliga informanter uppger även att de har ett arbete som är roligt och omväxlande. En av 

informanterna uppger att hon har världens roligaste jobb medan en annan menar att hon har de 

bästa personalgrupperna. 

Enhetschefernas erfarenheter av sin psykosociala arbetsmiljö 

Samtliga informanter uppger att de har haft erfarenheter av sin psykosociala arbetsmiljö ur 

olika aspekter. Begreppet psykosocial arbetsmiljö förknippas enligt informanterna med hur de 

själva mår på arbetsplatsen, den mentala biten och att informanterna ska ha en vettig 

arbetsbelastning. Informanterna uppger även att de förknippar begreppet med stress, tidspress 

och känslan av att inte kunna påverka. En informant beskriver hennes uppfattning av begreppet 

psykosocial arbetsmiljö: 

 

Det handlar ju om allt det här runt-i-kringet. Det som inte är den fysiska, det handlar 

mycket om stress, tidspress och att folk mår dåligt, organisatoriska frågor förstås - 

hur man kan få till det bättre (Emma). 

 

Något som framkommer i intervjuerna är att Ingrid har varit sjukskriven på grund av utbrändhet 

under sitt arbete som enhetschef medan ytterligare en informant, Maria, berättar att det var 

ytterst nära att hon blev sjukskriven. En tredje informant, Emma, anger att hon kände oro att 

komma tillbaka till arbetsplatsen efter sin föräldraledighet, eftersom hennes arbetsbelastning 

var skyhög i samband med att hon lämnade för ledigheten. Emma upplevde att hon hade 

presterat dåligt eftersom det hela tiden var en stor stress vilket medförde att hon inte såg någon 

fördel med arbetet. En annan informant talar om att hon är orolig över sina kollegor på följande 

sätt: 

 

Jag tycker det är intressant att se vissa personer och man undrar “kommer de gå in i 

väggen” (Anna). 

 

De tre informanterna som berättar kring deras erfarenheter om för hög arbetsbelastning är de 

som arbetat i rollen som enhetschef under längst tid. Ingrid, som blivit sjukskriven på grund av 

för hög arbetsbelastning är även den som under intervjun förklarar att hon idag inte har en hög 

arbetsbelastning eftersom händelsen lärde henne mycket. Ingrid intalade sig själv att hon aldrig 

mer skulle ta på sig för mycket och idag har hon lärt sig vad som är hennes ansvarsområde och 

vad hon kan lämna åt andra. 
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Så tittade doktorn på mig och så säger hon “men hur mår du egentligen?” och då 

faktiskt så blev jag sjukskriven. Jag lärde mig otroligt mycket av det, nå så kopiöst 

mycket av det. Så jag har aldrig gått i samma fälla igen (Ingrid).  

 

Emma som inte kände glädje att komma tillbaka till arbetet efter föräldraledigheten uppger att 

hon idag har en god känsla inför arbetet. Hon har idag kommit till freds med att som chef 

behöver man inte vara älskad av alla, utan i arbetsrollen får man acceptera att det alltid kommer 

finnas personer som inte håller med i hennes åsikter. Emma menar att hon inte behöver få 

bekräftelse över att hon har gjort ett bra arbete, utan idag är hon mer trygg i arbetsrollen som 

enhetschef.  

 

I de situationer/perioder som arbetsbelastningen ökar och där enhetscheferna utsätts för stress 

hanteras olika beroende på vilken informant som har besvarat frågan. En informant beskriver 

att hon inte upplever någon stress medan en annan berättar att hon inte är så bra på att hantera 

stressiga situationer. Något som återkommer i denna fråga är förmågan att prioritera vilket 

Ingrid och Karin uppger är en viktig faktor i situationer förknippade med stress: 

 

Det är genom att prioritera och chansen att få vräka ur sig, prata och säga “gud vad 

tungt det är nu, hur ska jag tänka?”. Alltså ta hjälp av kollegor hur man ska 

prioritera men det är ju alltid att prioritera i vilken ordning (Karin). 

 

I frågan om hantering av stressiga situationer förklarar Maria att hon inte är allra bäst på det. 

Maria menar att hon springer lite fortare, försöker göra ytterligare lite till och ibland tar hon 

hem arbetet för att hinna med även fast är något som försöker undvikas. Ett flertal informanter 

uppger även att de tar kortare raster och lunchpauser för att hinna med stressiga perioder.  

 

Maria berättar att all den tid som spenderas på jobbet används till hundra procent för att inte 

behöva sitta över arbetsdagen. Maria menar även att personalgruppens mående speglas över på 

henne. Om Marias personal inte mår bra, då mår inte hon heller bra. Hon beskriver det som att:  

 

Då tycker jag det är skitjobbigt att vara chef och titta på och känna sig lite maktlös 

och så. (Maria). 

 

Maria uppger att hon försöker göra allt hon kan för att personalen ska må bra. Hon är hellre 

pressad själv än att lägga press på personalgruppen. Det resulterar i att hon kör lite hårdare, 

vilket inte alltid är det bästa för det egna måendet.  

 

Emma och Maja tror inte att andra kollegor skulle beskriva dem som stressade, eftersom de 

hanterar stressen genom att stänga in sig och inte prata högt om det. 

 

Ganska sällan tror folk att jag är så stressad som jag är. Jag brukar som stänga in 

mig och då jobbar jag som fan. Och jag vill inte bli jättestörd, det vill jag inte. Utan 

jag sätter mig in och det går bra (Maja).  
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Maja menar att det arbetssättet gör så att hon kan prestera mer men resultatet blir att hon måste 

gå och sova när hon kommer hem, för att återhämta sig. Emma beskriver att arbetet som 

enhetschef gör så att privatlivet får ta en del smällar: 

 

Nog kan jag tänka ibland att det kostar mycket att jobba här, när man går på fritiden, 

på helgerna så det tar länge att återhämta sig, att man kanske inte alls hinner 

återhämta sig under helgen till och med (Emma).  

 

Emma berättar att arbetet hela tiden går ut på att släcka bränder och hantera akuta saker vilket 

leder till att hon ofta känner sig trött. Maria uppger även att hon alltid är trött i huvudet när hon 

har ett högre arbetstempo. Maria menar också att arbetet i vissa perioder kan påverka 

privatlivet. Det som blir utmaningen i de lägena är att kunna vara närvarande i stunden, vare 

sig det är på arbetet eller hemma. Maria beskriver att det lätt kan resultera i att hon känner sig 

besviken på sig själv om hon låter arbetet ta för mycket tid, eftersom det är viktigt att prioritera 

sitt privatliv också.  

 

Majoriteten av informanterna uppger att en faktor till en ökad arbetsbelastning är med 

anledning till den nya utskrivningslagen. Den nya utskrivningslagen innebär att hemtjänsten 

ska kunna ta hem en person med hemtjänstinsatser från sjukhuset under en kortare tidsperiod 

än vad det varit tidigare. 

 

Ja, jag kan ju säga att nya utskrivningslagen är inte så kul för oss. Jag tänker att 

egentligen, när man tänker efter så är det helt sjukt. Det är helt sjukt hur vi har det 

nu, ur ett omsorgsperspektiv och även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är som att vi 

har blivit en akutverksamhet, i princip (Maja). 

 

Maja beskriver det som att de blivit en form av akutverksamhet men att utmaningen är att de 

inte har ekonomi för det. Samhället ställer högre krav samtidigt som klagomålen ökar, men det 

är däremot ingen som vill betala mer till samhället. Maja uppger att det bidrar till en stress, om 

hon inte är på jobbet så fortsätter uppgifter att strömma in. Det går inte att pausa arbetet, 

eftersom det alltid finns omsorgstagare som är i behov av hjälp. 

 

Utifrån det som framkommit angående den psykosociala arbetsmiljön kan man utläsa att 

samtliga informanter har erfarenhet av en hög arbetsbelastning som bidrar till en stressig 

arbetsmiljö. De har erfarenhet både för sin egen del men de har även uppmärksammat kollegor 

med liknande erfarenheter.  

 

Maria uppger att om verksamheten var perfekt skulle ingen av enhetscheferna behöva vara i de 

så kallade hemska topparna när det gäller för hög arbetsbelastning. Vad Maria menar är att i 

den perfekta världen skulle det finnas ett skyddsnät för att stötta upp så enhetscheferna aldrig 

hamnade i de höga topparna. De så kallade topparna är ett återkommande uttryck för att 

beskriva stressiga perioder, men majoriteten av informanterna menar att de kan hantera 

situationerna och det är till stor del på grund av stödet från kollegorna. Maria menar att det är 

som på alla andra arbetsplatser, att vissa stödfunktioner fungerar bättre och sämre. Maria anser 
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i det stora hela att stödet inom verksamheten fungerar bra, men det viktigaste stödet är 

kollegorna eftersom de är närmast till hands. En informant beskriver det så här:  

 

Det är konstant mycket och göra för alla, och alla är stressade. Men det funkar 

ganska bra med tanke på att man har varandra (Karin). 

Eventuella förändringar i den psykosociala arbetsmiljön 

På frågan om informanterna hade velat ändra något inom verksamheten när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön, är svaren otydliga och det är inte någon som ger ett exakt svar på 

vad de vill ändra. Ingrid är den enda som inte vill förändra någonting när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön eftersom hon trivs bra på arbetet när arbetsbelastningen är upp och 

ner, vilket innebär att vissa stunder är lugna medan andra stunder innehåller fart och fläkt. Hon 

berättar att det framförallt är tillfredsställande när hon känner att ”Yes, jag lyckades vad det än 

var” (Ingrid). 

 

Resterande informanter förklarar att det finns vissa faktorer som bör ses över för att den 

psykosociala arbetsmiljön ska fungera bättre. Maria och Maja uppger att om de fick drömma 

så skulle samtliga enhetschefer ha en mindre arbetsbelastning. Det skulle bidra till att samtliga 

delar i arbetet skulle utföras på ett mer noggrant och bättre sätt, istället för att enhetscheferna 

ska behöva stressa sig igenom uppgifterna.  

 

För att arbetsplatsen ska få ett mer harmoniskt klimat menar Emma att samtliga kollegor, 

inklusive henne själv, bör tänka på att inte fastna i ett negativt tankemönster. Om någon har en 

hög belastning och en stressig nivå på arbete väljer vissa av personerna på arbetsplatsen att 

prata om det högt inför andra kollegor, vilket kan påverka negativt. Det kan även bidra till att 

de övriga kollegorna som istället väljer att hålla det inom sig, hamnar i skymundan. Emma vill 

att samtliga kollegor ska komma ihåg att de ska arbeta som ett lag eftersom de tillsammans 

arbetar för samma mål, vilket är att omsorgstagarna ska få den bästa möjliga hjälpen.   

Enhetschefernas erfarenheter av stöd från verksamheten 

Verksamheten bör erbjuda stöd till sina medarbetare, det beskrivs som en viktig faktor av 

informanterna. En del av informanterna har svårt att definiera vilket typ av stöd de är i behov 

av och vilket stöd som verksamheten i dagsläget erbjuder. På frågan om informanten har 

erfarenheter av stöd i arbetsrollen svarar samtliga att de får det största stödet från kollegorna i 

samma byggnad, vilket innebär de övriga enhetscheferna. Två av informanterna beskriver 

stödet enligt följande: 

 

I första hand är det vi i hemtjänstchefsgruppen som stöttar varandra, absolut. Det är 

de första man tar kontakt med och som ni ser så springer vi mycket mellan varandra 

och sådär. Man frågar och bollar många frågor varje dag, och vissa mer än andra 

(Maja). 

 

 I det stora hela tycker jag att stödet är bra och speciellt kollegorna, de är viktigast 

(Anna).   
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Majoriteten av informanterna menar att det är svårt att utveckla stödfunktionerna 

inom verksamheten eftersom det ständigt sker ett förändringsarbete inom den 

offentliga verksamheten. Däremot uppger Anna att ett stöd i frågor om personal hade 

uppskattats, eftersom enhetscheferna många gånger får agera hobbypsykolog när 

personalen är i behov av det.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer det av det insamlade materialet att arbetsrollen som 

enhetschef beskrivs som komplex, varierande och svårdefinierad. Det är enligt informanterna 

svårt att definiera en tydlig mall över vad som ingår i uppdraget att vara enhetschef. De tre 

största arbetsuppgifterna beskrivs att vara personal, ekonomi och ansvar över verksamheten - 

vilket innebär att omsorgstagarna ska få den hjälp som de är i behov av. En stor del i arbetet är 

att agera i rollen som spindeln i nätet, vilket innebär att enhetschefen ska agera samordnare till 

flera olika aktörer för omsorgstagarens bästa. Ytterligare ett uttryck som majoriteten uppgav 

var att jobbet innebär att släcka bränder. Det betyder att den största delen av arbetsdagen består 

av att enhetschefen ska hantera det mest akuta, det som behöver utföras här och nu. 

Personalrekrytering och hantering av sjukfrånvaro i personalgruppen är två stora utmaningar 

som informanterna finner i sitt arbete. Några av informanterna uppger att deras roll som 

enhetschef kan beskrivas som komplex utifrån att de ska agera som vågskål mellan deras 

personal och verksamhetens ledning. Ibland kan informanterna behöva agera utifrån 

kommunens riktlinjer även fast personalen inte är förstående gällande samtliga punkter.  

 

Informanterna relaterar begreppet psykosocial arbetsmiljö med det psykiska måendet och hur 

man mår på arbetsplatsen vilket kopplas till en stressig arbetsmiljö. Majoriteten av 

informanterna uppger att arbetet som enhetschef är stressfyllt och att vissa perioder är tuffare 

än andra. Något som framkommer är att den stressiga miljön medför att informanterna behöver 

jobba längre dagar och ta mindre raster, vilket medför till en längre återhämtningsperiod. 

Informanterna uppger att en viktig faktor till en god stämning på arbetsplatsen är stödet från 

kollegorna. 
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer studiens syfte och frågeställningar att diskuteras utifrån studiens 

tidigare forskning, teoretisk referensram samt den presenterade empirin. Studiens syfte är att 

undersöka hur enhetschefer inom stöd i hemmet i en mellanstor kommun i Norrbottens län 

beskriver sin roll som mellanchef och deras erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

● Hur beskriver enhetscheferna sin arbetssituation? 

● Hur beskriver enhetschefer sina erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön? 

● Vilken betydelse har rollen som mellanchef för deras erfarenheter av den 

psykosociala arbetsmiljön?  

 

Denna studie visar på att enhetschefernas arbetssituation är svår att definiera och att 

erfarenheterna av den psykosociala arbetsmiljön uttrycker sig olika beroende på faktorer som 

arbetslivserfarenhet, personlighet och stöd från verksamheten.  

Arbetsrollen som enhetschef och dess arbetssituation 

Innan ädelreformen 1992 var enhetscheferna både beställare och utförare, sedan fick 

enhetscheferna ansvaret för verkställigheten i takt med att kommunerna införde detta. 

Hemtjänsten blev mer uppdelad och mer detaljstyrd, handlingsutrymmet minskade och det blev 

svårare att möta olika behov hos omsorgstagarna (Larsson & Szebehely, 2006; Törnquist, 

2004). Informanterna med en längre arbetslivserfarenhet beskrev den här förändringen i 

arbetsrollen som något som påverkade deras arbetssituation och arbetsuppgifter. Innan 

förändringen i arbetsrollen beskrev de informanter som var verksamma, att det fanns det en 

god relation mellan de som enhetschefer, omsorgstagare och anhöriga. Informanterna uppgav 

att den relationen inte finns i samma utsträckning i dagens situation. Informanterna beskrev att 

arbetet med att verkställa beslut har försvårats när enhetscheferna inte träffar omsorgstagarna 

eller dess anhöriga. Kontakten gentemot omsorgstagarna upplevs bristfällig och de beslut som 

tas blir inte lika individuella mot personen, vilket de äldre informanterna beskrev att det var 

förut. Detta bekräftar det som Larsson och Szebehely (2006) uppger angående 

organisationsförändringarna som var långt ifrån de visioner om en helhetssyn som tidigare hade 

varit målet. Personalens handlingsutrymme och en minskad möjlighet att möta olika varierande 

och individuella behov hos omsorgstagarna uppkommer. I beställningarna ökar kraven på en 

mer tydlighet och exakthet (Larsson & Szebehely, 2006). En av informanterna uppgav att hon, 

rent krasst, bara ser omsorgstagaren på ett papper och hon blir bara inblandad om det är något 

problem hos personen.  

 

En arbetsuppgift av stor vikt som framkommit av informanterna är samverkan med andra 

professioner, speciellt med myndighetsutövningen. Majoriteten av informanterna uppgav att 

det är viktigt att skapa goda relationer för att arbetet består av ett flertal samarbetspartners, och 

det gynnar inte någon om professionerna inte skulle klicka på grund av att de är beroende av 

varandra. Detta har varit viktigt sedan uppdelningen mellan beställar-/utförarsystemet infördes. 

Kommunala verksamheter kan beskrivas som komplexa där resurser ska användas på ett 
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effektivt sätt för att bibehålla samt höja kvalitén för en god omsorg, då krävs en god samverkan 

mellan olika aktörer (Larsson & Szebehely, 2006). 

 

New Public Management (NPM) visar vad som präglat effektiviseringen av de offentliga 

verksamheterna de senaste decennierna. NPM har påverkat enhetschefernas yrkesroll genom 

att tillföra en starkare kontroll, ökade administrativa arbetsuppgifter, en ökad effektivitet samt 

starkare ekonomisk styrning (Thylefors, 2007). Enhetschefernas roll i dagens verksamhet är 

främst att verkställa beslut samt leda och fördela arbetet, medan de tidigare hade en mer 

omfattande roll. Utifrån informanterna har det framkommit att enhetscheferna har en stor roll 

när det gäller att kontrollera verksamheten samt att styra den ekonomiska situationen. Det 

ligger på deras ansvar att inte överskrida budget samtidigt som de ska agera mer effektivt i 

arbetet med omsorgstagarna, vilket visar den påverkan NPM har skapat (Thylefors, 2007). Vad 

NPM också beskriver är att verksamheten har som mål att uppnå och genomföra det politikerna 

har utformat (Almqvist, 2006). Samtliga informanter beskriver att de har vissa övergripande 

mål från politikerna som de måste förhålla sig till. Däremot kan vi även se att vissa av 

informanterna menar att de gör lite som de vill och att de ibland inte bryr sig om vad riktlinjerna 

säger, eftersom de vill göra det bästa för sina medarbetare och omsorgstagare. En av 

informanterna beskriver att ju äldre hon blir desto fler befogenheter tar hon oavsett om hon har 

dem eller inte. Detta kan vi även koppla till den kritik som framförts gällande NPM och den 

offentliga organisationens mål att värna om allmänheten. Samtliga informanter menar att ett av 

deras dilemman är att förhålla sig till politikernas lagar och riktlinjer samtidigt som de ska 

värna om personalens och omsorgstagarnas bästa (Cumella, 2008).  

 

Som vi beskrivit tidigare har rollen som enhetschef förändrats i takt med NPM och rollen har 

försvagats. De informanter som var verksamma under beställar-utförar-modellen beskrev att 

deras arbetsdag innan förändringen innehåll mer tid att besöka omsorgstagare och ta hand om 

personalgruppen medan det idag är mer administrativt. Det är något som går att koppla till 

NPM och dess påverkan på enhetschefernas yrkesroll när det gäller ökade administrativa 

arbetsuppgifter och en ökad effektivitet. De informanter som arbetade med det gamla 

arbetssättet som beställare och utförare uppgav att de hade mer kontroll över den hjälp som 

omsorgstagarna var i behov av vilket betydde att omsorgstagarna fick en bättre hjälp. I takt 

med att stöd i hemmet och andra instanser effektiviseras ser vi att enhetscheferna måste 

effektivisera sitt arbete med lika mycket resurser som tidigare. Informanterna har uppgett att 

det är svårt att effektivisera då arbetsmarknaden ser ut som den gör idag. Enhetscheferna menar 

att det för dagens arbetssökande är enkelt att välja fritt på arbetsmarknaden och att ett arbete 

inom hemtjänsten inte är högt prioriterat. Det leder till att det blir svårare att rekrytera samt 

effektivisera arbetet. En fråga vi ställer oss är hur enhetscheferna ska möjliggöra en 

effektivisering även fast resurserna inte har ökat? Genom att de äldre i samhället ökar samtidigt 

som hemtjänsten får allt svårare att rekrytera personal.  

 

Den organisation som undersökts i studien kan liknas med den byråkratiska skolan eftersom de 

är uppbyggda med liknande utgångspunkter. Inom organisationen i den byråkratiska skolan 

uppnås effektivitet genom formella regler, rapporter och kommunikationskanaler. 

Organisationen ska ha en grund som är hierarkisk och det är viktigt att regler följs snarare än 
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att kundens bästa är i fokus (Abrahamsson, 2000). Det som kan relateras till vad informanterna 

uppgett är att lagar och regler är till för att följas inom organisationen och felaktigheter 

rapporteras till deras överordnade. Informanterna har beskrivit att de inte skulle gå över 

“huvudet” på sin egen chef. Det är formella kommunikationskanaler inom organisationen, det 

går i ledet från politiska beslut ner till enhetschefer som delger detta till sin personal, som sedan 

utför detta hos omsorgstagarna och sedan andra hållet tillbaka. Det är tydligt vilka som är över- 

och underordnade inom organisationen. Detta går att relatera till att organisationen och 

verksamheten har ett ansvar för enhetschefernas psykosociala arbetsmiljö. Informanterna 

uppgav att det finns faktorer inom organisationen som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. 

En majoritet av informanterna menar exempelvis att partipolitiska beslut inte är något de kan 

påverka, vilket bidrar till en stress då informanterna måste förhålla sig till de som beslutas. Det 

medför även att den psykosociala arbetsmiljön påverkas. Maria uppgav att det är till stor vikt 

att ledningen känner till hur det är för samtliga som arbetar inom verksamheten, både 

personalen som arbetar närmast omsorgstagarna men även för enhetscheferna. Hon menar att 

de bör se över den övergripande arbetssituationen för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö 

för samtliga inom verksamheten. För att det ska ske krävs det en omstrukturering i 

organisationen för verksamheten, vilket bidrar till en förändrad situation för enhetscheferna 

som i sin tur påverkar personalen och omsorgstagarna positivt. Med omstruktureringar kan den 

psykosociala arbetsmiljön korrigeras för alla inblandade i ledet.  

 

Något som framkommit i studien, kopplat till den byråkratiska skolan (Abrahamsson, 2000), 

är att informanterna inte alltid låter regler gå före kundens bästa. De informanter som har en 

större arbetslivserfarenhet uppgav att de i vissa frågor struntar i att följa alla riktlinjer till punkt 

och pricka, utan fokuserar istället på arbetet hos omsorgstagarna och att det utförs så bra som 

möjligt. Samtliga informanter beskrev att deras huvudsakliga fokus är att omsorgstagarna ska 

få den hjälp som de behöver samt att personalen ska må bra. Den offentliga verksamheten kan 

ses som en modernisering av den byråkratiska skolan, eftersom grunden är densamma men 

vissa förändringar har skett.  

 

Enhetschefen har som uppdrag att hantera olika lojaliteter. De innehar ett arbetsgivaransvar, 

vilket innebär att lyssna på omsorgstagare, anhöriga och sina anställda. Enhetschefen har även 

till uppgift att genomföra biståndsbeslut samt agera ansiktet utåt för organisationen. Det 

handlar om en lojalitet mot arbetsgivaren, att ta hänsyn till värdegrunden och att arbeta för 

organisationens bästa - vilket i enhetschefens kontext har sin grund i politiska beslut 

(Blennberger & Brytting, 2015). Detta kan kopplas till den situation informanterna uppger. De 

beskriver en komplex roll där den största prioriteten är att omsorgstagarna ska få den hjälp de 

behöver medan prioritet två är att personalen ska må bra. Samverkan med andra aktörer och 

speciellt myndighetsutövningen, är något som har en stor plats i verksamheten. Det är viktigt 

att enhetscheferna tillsammans med myndighetsutövningen samarbetar för att organisationen 

ska nå samma mål, vilket innebär att omsorgstagarna får den bästa möjliga hjälp. Som tidigare 

beskrivet så har den samverkan varit av extra stor betydelse sedan uppdelningen av rollen som 

beställare-/utförare. Något som majoriteten av informanterna uppgav var att rollen som 

enhetschef innebär att agera som spindeln i nätet, vilket betyder att enhetschefen har det 

övergripande ansvaret för majoriteten av frågorna och de måste därför vara delaktig i det mesta. 
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Därav kan rollen som enhetschef vara svår att beskriva, eftersom många av arbetsuppgifterna 

uppkommer på daglig basis och ser nästan alltid olika ut.  

Enhetschefen befinner sig i ett komplext sammanhang och ledarskapsfältet innehåller många 

delar. Arbetets tempo och kraven på enhetschefen är höga vilket leder till en ökad grad av stress 

(Blennberger & Brytting, 2015). Mellanpositionen som enhetscheferna befinner sig i innebär 

att de har ett uppdrag som är centralt genom att de arbetar gentemot kommunens politiker och 

sedan har anställda nedanför sig (Blennberger & Brytting, 2015). Det är ett påtagligt tryck både 

ovanifrån och nerifrån, det kan handla om exempelvis stora budgetbeslut som tagits av 

politikerna som sedan ska förmedlas via enhetschefen till de anställda (Jönson & Harnett, 

2015). Mellanchefspositionen som enhetscheferna inom stöd i hemmet besitter är en komplex 

och varierad roll. Utifrån det insamlade materialet framkommer det att informanterna som har 

längst arbetslivserfarenhet har beskrivit att deras position som enhetschef inte är så komplex i 

förhållande till att de har en mellanposition. De med längre arbetslivserfarenhet menade att 

deras erfarenhet har gynnat dem i den mening att de vågar och kan ta för sig mer än vad de 

gjorde i början. Det har inneburit att informanterna väljer att ta vissa beslut även fast det inte 

vet med säkerhet att verksamheten godkänner det. Det som vi ser som en faktor till att de vågar 

ta beslut är för att informanterna har hunnit fundera, testa och utföra de mesta inom arbetet. 

Det innebär att de har lärt sig vilka beslut de kan ta utan att det resulterar i något negativt. Vad 

som framkommit från de informanterna med kortare livserfarenhet är att de inte finner 

handlingsutrymmet lika stort. Detta går att koppla till det Karlsson (2006) beskriver om att en 

hög kompetens kopplat till rollen som enhetschef kan öka dess handlingsutrymme. Karlsson 

(2006) menar även att ökade kunskaper och alliansskapande med övriga kollegor bidrar till att 

enhetschefen kan och vågar ta egna beslut, vilket medför att handlingsutrymmet ökar. 

Informanterna med kortare arbetslivserfarenhet menar att mellanchefspositionen kan vara svår 

att hantera och handlingsutrymmet upplevs mindre. Vi ställer oss frågan om det handlar om att 

arbetslivserfarenheten påverkar individens sätt att hantera olika lojaliteter och påtagliga tryck?  

Utifrån detta går det även att fundera när enhetscheferna kommer till den punkt i arbetslivet att 

de upplever handlingsutrymmet som stort? 

Enhetschefernas erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar olika delar, bland annat människans samspel med 

omgivningen, hur arbetsmiljön påverkar samt hur människan utvecklas av arbetsmiljön 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Det finns olika strategier för att hantera obalansen mellan 

arbetskrav och egna resurser, dessa kallas kompensatoriska resurser. Vad som kännetecknar 

kompensatoriska resurser kan exempelvis vara övertidsarbete, att ta hem arbete samt hoppa 

över pauser och luncher (Astvik & Melin, 2013). Majoriteten av informanterna har beskrivit 

att deras arbete är hektiskt och stressfyllt. En räddning för att hantera de stressiga situationerna 

är att använda sig av de kompensatoriska resurserna eftersom informanterna har uppgett att de 

brukar springa lite snabbare, hoppa över fikaraster och ta kortare luncher. Några av 

informanterna har även beskrivit att de brukar ta hem en del av arbetet för att hinna med de 

mest akuta. Konsekvenserna som kan uppstå när den psykosociala arbetsmiljön brister 

påverkar det psykiska och sociala välbefinnandet, det kan handla om exempelvis att vilja byta 

jobb, vara jäktad och ha svårt att koppla bort jobbet då man kommer hem (Weman-Josefson & 
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Berggren, 2013). Majoriteten av informanterna har beskrivit att de känner sig jäktade under 

arbetstid och att de konsekvenser som framkommit är att vissa har svårt att koppla bort jobbet 

när de kommer hem. En av informanterna uppgav att det tar lång tid att återhämta sig efter en 

arbetsvecka och att en helg ibland inte är nog med tid. En annan informant berättade att när 

hon befinner sig i en period där arbetskraven är för höga, blir en konsekvens att hon sover mer 

när hon kommer hem för att återhämta sig. En risk är att de kompensatoriska resurserna 

används i för stor omfattning och att enhetscheferna tillslut inte kommer ha krafter att klara av 

arbetet. 

 

Höga psykiska krav och små möjligheter att påverka kallas för spänt arbete. Höga krav och 

möjlighet att påverka kallas för aktivt arbete. Genom ett aktivt arbete ökar arbetsglädjen medan 

ett spänt arbete ökar risken för sjukskrivningar, psykiska besvär och sömnsvårigheter (Eklöf, 

2017; Weman-Josefson & Berggren, 2013). Informanterna har beskrivit att de utsätts för spänt 

arbete, genom att deras krav ökar och arbetsbelastningen blir högre. Däremot kan 

möjligheterna att påverka ses som obefintliga, särskilt när det gäller partipolitiska beslut. En 

intressant aspekt är att de informanter med längre arbetslivserfarenhet anser sig ha höga krav 

samtidigt som de har möjlighet att påverka sitt arbete. På den här arbetsplatsen finns det 

anställda som har ett spänt arbete, men även ett aktivt arbete. Det går att ställa sig frågan hur 

det kan vara så. På en arbetsplats där alla har liknande arbetsuppgifter och krav så menar ett 

större antal att arbetsbelastningen är för hög och en minoritet menar att det är hanterbart för de 

har utrymme att påverka vissa beslut.  

 

En av informanterna uppgav att hennes erfarenheter av ett spänt arbete resulterade i att hon 

blev sjukskriven eftersom arbetsbelastningen var för hög. En annan informant berättade att 

hennes erfarenheter av för spänt arbete resulterade i att hon nästan blev sjukskriven. Ytterligare 

två informanter uppgav att den höga arbetsbelastningen har resulterat i en olustkänsla till att 

komma tillbaka till arbetet samt att faktorer som ökad trötthet och huvudvärk påverkat dem. 

Det har framkommit att de två informanterna med minst arbetslivserfarenhet inte har upplevt 

att den höga arbetsbelastningen har påverkat dem i samma utsträckning som de övriga 

informanterna beskrev. En fundering som uppkommer i samband med detta är ifall 

informanterna med lägre arbetslivserfarenhet inte har kommit till den punkten än, där 

arbetsbelastningen är så hög att den påverkar dem i negativ riktning. Det kan även vara så att 

de informanterna med lägre arbetslivserfarenhet inte har använt sig av de kompensatoriska 

strategierna under en lång tid och därför har de inte kommit till den punkten. Men frågan som 

går att ställa sig är ifall de någonsin kommer att komma dit? Utifrån resultaten har det 

framkommit att resterande informanter, vars arbetslivserfarenhet är högre, någon gång under 

deras arbetsliv haft erfarenhet av en känsla av olust eller utbrändhet. Utifrån det som 

framkommit kan vi anta att de informanterna med lägre arbetslivserfarenhet kommer hamna i 

negativa svackor och olustkänslor inför arbetet. Förhoppningsvis kommer de inte till en punkt 

av utbrändhet, utan verksamheten kan hinna med att fånga upp och stötta dem innan det sker.  

 

Ytterligare en fundering som väcks utifrån dessa antaganden är ifall det krävs att enhetschefen 

blir utbränd innan en förändring inom verksamheten sker. Den informant med längst 

arbetslivserfarenhet, som uppgav att hon varit sjukskriven på grund av utbrändhet, beskrev att 
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händelsen förändrade hennes syn på arbetet. Idag vet hon vad som är viktigast att prioritera och 

hon väljer sina uppgifter med omtanke, istället för att ta på sig för mycket. Denna förklaring 

bekräftar det Theorell (2012) beskriver om att reaktioner lagras som erfarenheter och det 

innebär att en individs erfarenheter förändras varje gång som en period av psykosocial 

påfrestning uppstår.  

 

Något som präglar enhetscheferna är åtgärdsstressen eftersom de har krav från överordnade, 

men även från sina anställda. En konsekvens av det är att enhetscheferna får ett stort antal 

frågor som många gånger kräver en kortsiktig lösning. Det innebär att reflektera långsiktigt 

över eventuella konsekvenser inte är aktuellt (Lindgren, 2007). Av det som framkommit från 

det insamlade materialet är att vissa av informanterna har erfarenhet av att trycket från de 

anställda och den egna chefen kan vara svårt att hantera. En av informanterna beskrev att hon 

inte alltid håller med det ledningen beslutar och det kan då kan vara svårt att förmedla det på 

ett bra sätt till sina egna anställda. Något som går att koppla till Lindgrens (2007) beskrivning 

kring kortsiktiga lösningar är informanternas inställning till att utmaningarna i arbetet består 

av att hantera det mest akuta. Släcka bränder är ett uttryck som varit återkommande under 

intervjuerna, vilket innebär att deras arbete handlar om att släcka de mest akuta situationerna. 

En informant berättade att inga arbetsuppgifter i sig är svåra, utan den stora svårigheten är att 

alla uppgifter inte hinns med, vilket medför att andra saker läggs åt sidan. Enhetschefen kan 

spendera en hel arbetsdag åt att hitta en vikarie till kvällspasset som bemanningsenheten inte 

lyckats tillsätta. Det innebär att en större del av arbetet som enhetschef handlar om att rekrytera 

nyanställda eftersom personalomsättningen är stor, det är en stor utmaning som bidrar till stress 

(Blennberger & Brytting, 2015). En fundering som är återkommande i det insamlade materialet 

är vad som händer med äldreomsorgen om det en dag inte finns någon som vill arbeta. Vad 

kommer hända då? Något som framkommit från intervjuerna är att arbetet aldrig tar slut. Om 

enhetschefen är sjuk eller ledig, så tar inte arbetet en paus utan verksamheten måste fortsätta 

ändå. En av informanterna beskrev att hennes arbetstider endast är under dagen, medan hennes 

anställda arbetar dygnet runt. Det bidrar till en stress att räcka till.   

 

Weman-Josefson och Berggren (2013) beskriver vikten av emotionellt stöd. Det handlar 

exempelvis om att vara omtyckt, få uppmuntran, prata av sig eller få en klapp på axeln. 

Informanterna beskriver att stöd från verksamheten existerar och det finns att tillgå om 

enhetscheferna upplever att det finns behov av det. Av vad som framkommit från informanterna 

kommer stödet från kollegor, chef och/eller andra stödinsatser inom verksamheten. 

Informanterna förklarade att kollegorna är ett viktigt stöd i deras arbete eftersom det är en 

psykisk tuff miljö när arbetsbelastning är hög. För att hantera den höga arbetsbelastningen 

beskrev informanterna att genom ventilera och prata med en annan kollega kan situationen bli 

lättare. Anmärkningsvärt är att informanterna uppger att kollegorna är det viktigaste stödet 

vilket gör situationen hanterbar. Det emotionella stödet är alltså en stor byggsten i 

enhetschefernas arbetssituation. 
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Metoddiskussion 

I denna del kommer en presentation av studiens genomförande diskuteras utifrån 

kvalitetskriterierna som beskrivits tidigare i studien, under metod-delen.  

 

Som tidigare nämnt har tillförlitligheten i denna studie tagits i beaktning genom följande: 

Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering. Trovärdighet, för att säkerställa de 

resultat som framkommit har en respondentvalidering genomförts i denna studie. 

Informanterna har fått ta del av det transkriberade materialet och de har sedan haft möjligheten 

att kommentera om något har missuppfattats. Utifrån vår respondentvalidering har ingen ny 

information tillkommit och ingen har meddelat att deras information har missuppfattat. Ifall 

någon mening eller formulering i transkriberingen hade formulerats/uppfattats på fel sätt hade 

informanterna haft en möjlighet att kommenterat detta, vilket medför att trovärdigheten i det 

insamlade materialet ökar. Pålitlighet, för att stärka pålitligheten i studien har 

forskningsprocessens alla delar beskrivits och redogjorts i metod-delen. Det är även viktigt att 

ha i åtanke att personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen inte ska ha påverkat 

slutsatserna i studien. Detta var något som vi hade i åtanke under studiens genomförande. 

Överförbarhet, resultatet i den här studien är svårt att applicera på andra kommuner annat än 

det valda området, eftersom undersökningen inte omfattar ett så stort antal informanter. Något 

som går att reflektera kring är om utfallet skulle ha kunnat bli annorlunda med fler informanter 

eller om studien genomfördes i en annan kommun. Det eftersom varje kommun har olika 

riktlinjer och arbetar på olika sätt, vilket kan innebära att arbetsrollen som enhetschef hade 

beskrivits annorlunda. Däremot har stöd i annan forskning framkommit vilket innebär att det 

till viss del går att applicera på andra kommuner. Studien innehåller även fylliga beskrivningar 

som bidrar till en slags kunskapsbank, vilken kan användas för att öka förståelsen kring 

enhetschefer inom stöd i hemmet. Den valda kommunen kan få nytta av studien som en del i 

deras utveckling kring enhetschefernas arbetssituation och den psykosociala arbetsmiljön. 

Ytterligare en tanke är att personer som innehar en arbetsroll som enhetschef kan ta del av 

studien och skapa en förståelse till dess situation. Konfirmering, i genomförande av studien har 

detta tagits i beaktning och personliga värderingar har inte medvetet införts i studien. Under 

studiens gång har det varit av stor vikt att försöka säkerställa ett agerande i god tro gentemot 

informanterna samt det valda ämnet.  

 

Något som vi sammanfattningsvis kan ställa oss frågande till är huruvida det går att säkerställa 

att personliga värderingar inte har tillförts i samtliga delar av studien, då detta kan ske 

omedvetet.  

Avslutande reflektioner 

Så, vilken betydelse har rollen som mellanchef för deras erfarenheter av den psykosociala 

arbetsmiljön? Som Jönson och Harnett (2015) beskriver har en enhetschef ett påtagligt tryck 

både uppifrån och nerifrån. Trycket uppifrån kommer från överordnade chefer som har krav 

vilket sedan ska brytas ner begripliga mål för de anställda, där de i sin tur ska få ta del av 

informationen som framkommer i verksamheten. Rollen som enhetschef är känd för att hamna 

mellan olika nivåer inom verksamheten, vilket innebär att de har svårt att vara till allas 
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belåtenhet. I de flesta fall har en mellanchef ont om tid för att fatta beslut, vilket speglar rollen 

som en splittrad karaktär (Wenglén, 2005). Resultatet visar att informanterna har erfarenheter 

av liknande känslor som beskrivits ovan. Samtliga informanter uppgav att arbetsbelastningen 

generellt är hög, med vissa dalar och vissa extra höga toppar. Orsaken till den höga 

arbetsbelastningen är på grund av deras roll mitt emellan och rollen som spindeln i nätet - att 

vara inblandad i allt. Det bidrar till att det alltid finns akuta saker som kräver en snabb lösning, 

vilket betyder att andra uppgifter hamnar åt sidan. Informanterna beskrev även att det tar energi 

att ha en roll som är så pass splittrad. De har svårt att veta hur arbetsbeskrivningen egentligen 

lyder och det kan medföra en risk att enhetschefen måste hantera många frågor med olika 

karaktärer. Enhetschefen måste därav kunna lite om allt, vilket skapar en stor stress.   

 

Tre av sex informanter uppger att de varit utbrända, varit nära till utbrändhet och haft en 

olustkänsla till att komma tillbaka till arbetet efter en period av ledighet. Samtliga informanter 

berättar att det någon gång eller regelbundet drabbats av negativa konsekvenser på grund av 

arbetet, som exempelvis huvudvärk och trötthet. Några av informanterna uppger även att en 

helg inte är nog tid för återhämtning, utan att de behöver en längre period för att orka med 

arbetet.  

Av vad som framkommit i det insamlade materialet går det att anta att rollen som enhetschef 

är en relativt ensam roll och de måste klara sig själva till stor del. Däremot är de övriga 

kollegorna till stor hjälp när det kommer till stöd. Enhetscheferna har beskrivit att det är svårt 

att ta hjälp vad gäller praktiska arbetsuppgifter, men att det psykiska stödet är viktigt. 

Enhetscheferna vill ha någon att prata av sig till och bolla idéer med, för att utföra ett bättre 

arbete. Enhetscheferna uppgav att stödet från kollegorna alltid finns nära till hands och om de 

känner sig av behov av att prata av sig finns det alltid någon där.  

 

De skillnader i erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön som framkommit av 

informanterna kan till stor del kopplas ihop med deras mängd arbetslivserfarenhet. 

Informanterna med längre arbetslivserfarenhet har beskrivit att de varit igenom många perioder 

av stress och hög arbetsbelastning. Det har resulterat i att de kan hantera de höga topparna 

bättre än vad de gjorde förut. Majoriteten av informanterna med längre arbetslivserfarenhet 

beskrev att de nu kan prioritera arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. Det i sin tur kan bidra till 

att stressnivån sjunker. De med mindre arbetslivserfarenhet beskrev att de har svårare att 

prioritera arbetsuppgifterna. Vi kan med detta se att det finns en koppling mellan mängden 

arbetslivserfarenhet och hur enhetscheferna hanterar stressiga arbetssituationer. 

 

Det som slutligen kan belysas är att informanterna anser att deras arbete är roligt och 

omväxlande. En av informanterna uppgav att hon har världens roligaste jobb medan en annan 

menade att hon har de bästa personalgrupperna. Självklart kan studiens resultat ses med en 

negativ bild vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Men med lite förändring, skulle den 

psykosociala arbetsmiljön kunna vara god för alla och inte bara för enstaka anställda. Weman-

Josefson och Berggren (2013) menar att förändring kan ske genom att det finns tillgång till fler 

stödfunktioner, medan Astvik och Melin (2013) ser att en minskad användning av 

kompensatoriska strategier kan göra den psykosociala arbetsmiljön bättre. Samtidigt som 

resultaten visar på att den psykosociala arbetsmiljön kan och bör förbättras, har enhetscheferna 
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svårt att beskriva vad de saknar och majoriteten uppger att den faktiskt är god, vilket kan ses 

som en komplicerad situation. Frågan vi bör ställa oss - hur ska verksamheten arbeta för att 

skapa en god psykosocial arbetsmiljö för samtliga?  

Framtida forskning 

Enhetschefer och deras psykosociala arbetsmiljö är ett ämne som det var för sig finns 

omfattande forskning om, men endast ett begränsat antal vad gäller kombinationen dem 

emellan. I den här studien har fokus legat på enhetschefernas arbetssituation kopplat till den 

psykosociala arbetsmiljön och rollen som mellanchef. Det som hade varit intressant för 

framtida forskning hade varit att studera vilket stöd den offentliga verksamheten har att ge till 

de anställda och om det behöver tillsättas något för att påverka den psykosociala arbetsmiljön. 

Det skulle även vara intressant att jämföra vilka erfarenheter andra aktörer inom samma del av 

den offentliga verksamheten har angående psykosocial arbetsmiljö och jämföra med 

enhetscheferna, för att se om det skiljer sig åt eller om deras situation är liknande.  

Under studiens gång har följande frågor uppkommit:  

  

● Vilka stödfunktioner finns att tillgå inom verksamheten och bör något tillsättas för att 

den psykosociala arbetsmiljön ska påverkas?   

● Vilka skillnader kan finnas mellan enhetscheferna och andra aktörer inom 

äldreomsorgen vad gäller erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön?  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej,  

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet, Umeå universitet. Vi 

har nu påbörjat vårt examensarbete där vi valt att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön 

för enhetschefer som arbetar med stöd i hemmet. Syftet är att undersöka hur enhetschefer 

inom stöd i hemmet i en mellanstor kommun i Norrbottens län beskriver sin roll som 

mellanchef och deras erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. 

För att besvara vårt syfte kommer vi att behöva intervjua cirka åtta enhetschefer som arbetar 

med stöd i hemmet.  

 

Intervjun beräknas ta cirka en timme. Vid samtycke kommer en ljudinspelning av intervjun 

ske för att förenkla datahanteringen samt undvika missförstånd. Du som deltagare har när som 

helst under intervjuns gång rätt att avbryta. Den data som samlas in kommer att behandlas 

med konfidentialitet vilket innebär att det i arbetet inte kommer framgå vem som sagt vad. 

Det insamlade materialet kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer endast att 

användas som syfte för forskning i denna studie. För att säkerställa att materialet tolkats på 

rätt sätt kommer en kopia av transkriberingen att delges till dig som informant innan det 

bearbetas i arbetet.  

 

Det skulle vara värdefullt för oss om du skulle vilja delta i vår studie. Om du är intresserad 

kan du vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Johansson    Cajsa Eriksson 

073-xxx xx xx   070-xxx xx xx 

sarajohansson_@........   cajsa.eriksson@....... 

 

Handledare 

Anders Lindström 

Anders.Lindstrom@......   

 

 

 

 

 

mailto:cajsa.eriksson@
mailto:Anders.Lindstrom@umu.se


 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

● Vad har du för utbildning? 

● Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? (inom den valda kommunen) 

● Hur länge har du arbetat i rollen som enhetschef inom kommunen? 

● Vad har du arbetat med innan din nuvarande anställning? 

● Har du arbetat som chef/arbetsledare tidigare? 

● Hur har du rekryterats? (Har du rekryterats från “golvet” eller från någon annan 

arbetsplats?) 

● Vad skulle du beskriva som dina motiv till varför du tackade ja till en anställning som 

enhetschef? 

Arbetsuppgifter 

● Hur många anställda ansvarar du över? 

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

● Vilka befogenheter har du? 

● Vilket ansvar har du? 

● Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 

● Hur skulle du beskriva att din arbetsbelastning vanligtvis är? 

● Ifall du känner att din arbetsbelastning ökar, hur hanterar du det? 

Uppföljningsfråga 

● Får du stöd i din chefsroll? 

● Önskar du att verksamheten hade kunnat hantera något annorlunda när det gäller stöd? 

Arbetsrollen som enhetschef 

● Vilka förväntningar hade du på arbetet som enhetschef innan du fick tjänsten? 

● Hur betraktar du din arbetsroll som enhetschef (mellanchef)? 

● Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av att vara enhetschef inom den här 

kommunen? 

● Vilka möjligheter ser du i ditt arbete som enhetschef? 

● Vilka svårigheter ser du i ditt arbete som enhetschef? 

Uppföljningsfrågor 

● Vad skulle du beskriva som enkla arbetsuppgifter i ditt arbete? 

● Vad skulle du beskriva som svåra arbetsuppgifter i ditt arbete? 

● Vad skulle du beskriva som utmanande arbetsuppgifter i ditt arbete? 

Psykosocial arbetsmiljö 

● Vad betyder begreppet psykosocial arbetsmiljö för dig? 

● Kan du beskriva dina erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö generellt? 

● Hur är dina erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats och 

utifrån din arbetsroll som enhetschef? 



 
 

● Om du skulle beskriva dina erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön på dina 

tidigare arbetet kontra arbetet som enhetschef, hur skulle du beskriva det? 

● Hur är vanligtvis din känsla när du ska till jobbet på morgonen? 

● Hur är vanligtvis din känsla när du går hem för dagen? 

● Vad anser du är viktigt för dig för att du ska trivas på arbetsplatsen? 

● Finns det något som får dig att må bra på arbetsplatsen? Vad? 

● Finns det något som får dig att må dåligt på arbetsplatsen? Vad? 

● Är det något du skulle vilja förändra på din arbetsplats med fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön? Vad i så fall? 

Avslutning 

● Är det något som du vill tillägga? Något som du anser ytterligare borde belysas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Kodningsmall 

 

 

 

Manifest/konkret nivå Latent/ 

Underliggande 

nivå 

 

Meningsbärande 

enheter 
 

Att leda, fördela arbetet 

och verkställa beslut. 

 

….så utifrån det har man 

inte så mycket egna 

befogenheter i och med att 

man ska följa de riktlinjer 

som finns.  

 

Huvudansvaret är att 

verkställa insatser och att 

se till att man sköter sin 

personal på rätt sätt...   

 

….och svårt att få folk som 

vill jobba inom vården. Det 

är den största utmaningen. 

 

Personalrekrytering är 

svårt. Att ha välmående 

personal är också svårt.  

 

 Jag har världens roligaste 

jobb.  

 

...men jag upplever att man 

som mellanchef är spindeln 

i nätet.  

 

Koder 
 

Arbetsuppgifter 

 

Befogenheter 

 

Ansvar  

 

Uppförsbacke 

 

Svårigheter 

 

Arbetsglädje 

 

Rollen som 

enhetschef 

 

Arbetsbelastning 

 

Mående på 

arbetsplatsen 

 

Effekter 

 

Hantering  

 

Hjälpfunktioner 

 

Förändringar  

Kategorier 
 

Arbetssituation 

 

Arbetsroll 

 

Utmaningar 

 

Möjligheter 

 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

 

Stödfunktioner 

 

Tema 

 
Enhetschefernas 

komplexa arbetsroll som 

spindeln i nätet.  

 

 



 
 

Arbetsbelastningen är 

ganska hög. Den är, ibland 

är det som att den är…  

 

Det kan vara mycket 

spring och mycket rörelse 

och fastän man stänger in 

sig så ser man och hör 

andra, så man kan aldrig 

sitta själv utan att någon 

stör en. Det är väl det som 

kan vara jobbigt. 

 

Ja man är alltid trött, trött 

i huvudet. 

 

Då prioriterar jag, vad är 

det som är viktigast resten 

får vara. 

 

...absolut, förstås får jag 

hjälp av både mina 

arbetskamrater men jag 

tycker ändå att ledningen 

lyssnar... 

 

…jag tänker att alla borde 

få ha en lite mindre 

arbetsbelastning på sig än 

vad vi har, för att kunna 

göra det bra. 

 

 


