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Sammanfattning 

Enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn har komplexa arbetsuppgifter och krav från 

olika håll inom organisationen. Krav uppifrån i organisationen tenderar att vara svåra att 

förena med verksamhetskrav och krav utifrån. Samtidigt har enhetschefer inom vård- och 

omsorgssektorn breda kontrollspann, det vill säga många medarbetare per chef, jämfört med 

andra sektorer. Dessa utmaningar har visat sig vara några av orsakerna till hög 

arbetsbelastning och varierade arbetsvillkor bland enhetscheferna. Detta kan i sin tur ge 

konsekvenser för både verksamheten, medarbetare och enhetschefernas hälsa. Därför är det 

viktigt att studera hur enhetschefer inom hemtjänsten upplever sina arbetsvillkor. Genom 

semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i kontrollspannet, upplevda förutsättningar 

för ledarskapet samt stöd och resurser, studerades enhetschefers upplevelser av 

arbetsvillkoren. Innehållsanalys användes som metod för att bearbeta intervjumaterialet. 

Teorier som studerats i relation till studiens empiri är Krav och Resurs-modellen och 

KASAM.   

Resultatet visar på att uppdraget är en komplex fråga med ett brett ansvarsområde. 

Enhetscheferna i studien har olika angreppssätt att anta uppdraget. Flera enhetschefer 

uttrycker att de har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag, medan andra har beskrivit 

motsatsen och att chefsrollen innebär att skapa sina egna förutsättningar. Samtidigt 

framkommer det i resultatet att arbetstiden inte räcker till, att stödfunktioner brister och att 

ständiga prioriteringar samt hög arbetsbelastning kan vara uttryck för bristande 

förutsättningar. Enhetschefernas prioriteringsordning av arbetsuppgifter fokuserar det som 

främst gynnar kärnverksamheten. Vidare framkom det att kontrollspannets storlek inte 

motsvarar det faktiska antalet medarbetare enhetscheferna ansvarar över och att smalare 

kontrollspann skapar förutsättningar för ledarskapet. Kontrollspannet måste i tillägg kopplas 

till komplexiteten i verksamheten och allt medförande arbete som bredare kontrollspann 

innebär. Ett sätt att hantera den komplexa vardagen som beskrivits är genom stöd från andra 

enhetschefskollegor, medarbetare och avdelningschef. Resultatet visar slutligen på att många 

enhetschefer upplever begränsningar med att söka stöd och att arbetsvillkoren ser olika ut 

bland enhetscheferna.  

 

Nyckelord: Arbetsvillkor, arbetsbelastning, kontrollspann, komplexitet, förutsättningar, krav 

och resurser, balans 
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Inledning  

Idag råder arbetskraftsbrist inom ett antal sektorer på arbetsmarknaden. Inom välfärden 

beräknas rekryteringsbehovet vara 200 000 personer fram till år 2026. Pensionsavgångar, 

under samma period, beräknas till 300 000 anställda. Äldreomsorgen beräknas vara en av 

sektorerna med störst rekryteringsbehov (SKL, 2018). Samtidigt närmar sig en stor grupp 40-

talister en ålder som innefattar ett större behov av vård och omsorg vilket skapar en ökad 

efterfrågan på välfärdstjänster (SOU 2012:28). Kommuner måste samtidigt säkra sin 

arbetskraft i allmänhet och chefsbefattningar i synnerhet för att skapa attraktivare 

arbetsplatser och möta ökad efterfrågan på välfärdstjänster. 

 

Många kommuner brottas även med hög arbetsbelastning inom vissa förvaltningar och unga 

som inte drömmer om chefspositioner (Stengård, J et al., 2013).  Chefen är samtidigt en 

viktig faktor för att skapa attraktiva och välfungerande arbetsplatser inom välfärden. 

Forskning har även funnit att chefer är i större behov av rätt organisatoriska förutsättningar 

för att klara sitt uppdrag än vad man tidigare trott (Corin & Björk, 2017).   

 

Enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn har samtidigt fler medarbetare per chef i 

jämförelse med andra förvaltningar (Eriksson, 2012). I tillägg har enhetschefer inom vård- 

och omsorgssektorn flertalet komplexa arbetsuppgifter. Kombinationen av breda 

kontrollspann och många komplexa arbetsuppgifter har negativa effekter på chefer och deras 

arbetsbelastning (Regnö, 2016). Således ställs enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn 

inför stora utmaningar och stora krav i det vardagliga arbetet. Genom att studera 

enhetschefers arbetsvillkor inom vård- och omsorgssektorn kan vi få ökad kunskap och 

förståelse för enhetschefernas förutsättningar.  
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Syfte 

Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur enhetschefer inom hemtjänsten i 

en medelstor svensk kommun upplever sina arbetsvillkor. Studien avser även att undersöka 

kontrollspannets betydelse för ledarskapsuppdragets genomförande samt hur 

kontrollspannet påverkar enhetschefernas upplevelse av sina arbetsvillkor.  
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Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning gällande chefers arbetsvillkor och 

arbetsbelastning. Avsnittet inleds med kortare beskrivning av studiens teorier Krav och 

Resursmodellen och KASAM. Efterföljande del behandlar forskning om Chefers 

Förutsättningar, Kontrollspann samt Chefer Inom Vård- och Omsorgssektorn.   

 

Arbetsbelastning kan anses vara ett subjektivt begrepp som innefattar en mängd parametrar 

och skiljer sig åt hos olika individer. Göran Kecklund som är professor på 

stressforskningsinstitutet beskriver arbetsbelastning i form av faktorer som arbetskrav, 

möjlighet att kunna påverka arbetssituationen samt vilka resurser som finns till förfogande för 

att klara av arbetet (suntarbetsliv.se).   

 

Krav och Resurser i Arbetet 

Stress är en stor del i frågan om arbetsbelastning. Stress och upplevelsen av kontroll är 

samtidigt två viktiga och sammanhängande komponenter som är länkade med psykosocial 

hälsa. En teoretisk modell som behandlar psykosocial hälsa är Krav-kontrollmodellen som 

utvecklades av Karasek (1979) och senare utvidgades med begreppet socialt stöd (Eriksson, 

1991). Teorin har genom åren haft stor betydelse inom hälsorelaterad forskning och 

psykosocial arbetsmiljö. Modellen behandlar relationen mellan krav, möjligheter till 

beslutsutrymme, samt socialt stöd från omgivningen. Kortfattat innebär teorin att vid höga 

krav samt små påverkansmöjligheter i arbetet uppstår negativ stress hos individen. Socialt 

stöd i arbetet beskrivs som en viktig faktor som kan minska stress hos individen och risken 

för arbetsrelaterade sjukdomar (Theorell, 2012). Omvänt innebär teorin att individer hanterar 

krav bättre om beslutsutrymme och socialt stöd finns i arbetet (Eriksson, 1991). Samtidigt 

menar Eklöf (2017) att kombinationen höga krav och stora kontrollmöjligheter även kan 

bidra till belastningsfaktorer. Höga psykiska krav tenderar att inte alltid vara så lätta att 

balansera genom stora kontrollmöjligheter. Detta menar även Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith 

(2018) som utvecklar att handlingsutrymme och stöd är viktiga faktorer men inte tillräckligt 

för att balansera negativa effekter av höga krav utan att arbetsgivare behöver se över 

mängden krav i arbetet.  

 

Som ett svar på denna kritik utvecklade Bakker & Demerouti (2007) Krav & Resursmodellen 

(Job Demand - Resource). Krav och Resursmodellen har visat sig vara användbar för att 
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studera chefers förutsättningar i arbetet. Modellen anses vara flexibel och kan appliceras på 

komplexiteten i chefsarbetets karaktär med ett brett spektrum av krav och resurser (Corin & 

Björk, 2017). Krav och Resursmodellen bygger på att alla arbeten har olika karakteristika 

som kan delas in i två breda kategorier: arbetskrav och arbetsresurser (Bakker & Demerouti, 

2007). Teorin behandlar två underliggande psykologiska processer som påverkar 

arbetsrelaterad belastning och motivation, se figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1: Figuren beskriver de två underliggande processerna som har betydelse för utvecklingen av 

arbetsrelaterad belastning och motivation. Översatt och illustrerad utifrån Bakker & Demerouti 

(2007 s. 313) 

 

Första processen behandlar arbetskrav och innebär psykologiska och fysiska aspekter samt 

organisatoriska och sociala aspekter i arbetet, som kräver långvarig ansträngning hos 

individen, i form av fysiska och/eller psykologiska kostnader. Arbetskrav är inte negativa i 

sig men kan resultera i negativa effekter under långvarig ansträngning och brist på 

återhämtning. (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Exempel på arbetskrav 

kan vara konflikter, stressiga miljöer eller hög arbetsbelastning. Den andra processen 

behandlar resurser och innefattar positiva aspekter av arbetet (fysiska, psykiska, 

organisatoriska och sociala) och kan ses som olika verktyg att hantera eller balansera dessa 

arbetskrav på och således även de fysiska och psykiska kostnaderna (Bakker & Demerouti, 

2007). Vidare specificeras resurser som 1: funktionella för att uppnå mål i arbetet, 2: 

reducerar belastningar i arbetet och de relaterade fysiska och psykologiska kostnaderna 

samt 3: stimulerar till personlig utveckling (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004, s.86) 

Karriärmöjlighet, stöd från överordnad chef och medarbetare, deltagande i beslutsfattande 

samt uppgiftens betydelse är exempel på resurser i arbetet. Om det inte är balans mellan 

arbetskrav och resurser att hantera dessa krav kan det i förlängningen leda till stress och 
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utbrändhet. Individer med goda resurser är inte förknippade med lika stora risken för ohälsa. 

Resurser är samtidigt viktiga faktorer för ökad motivation. (Demerouti, Bakker, Nachreiner & 

Schaufeli, 2001).  

 

KASAM (Känsla Av Sammanhang)   

Forskning har visat att enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn dagligen ställs inför 

komplexa arbetsuppgifter och många olika krav, vilket är faktorer som påverkar 

enhetschefernas arbetsbelastning. Genom att studera hälsofrämjande arbete hos individer kan 

betungande arbetsbelastning belysas. En teori som visat sig användbar är Antonovsky (1991) 

modell KASAM. Teorin bygger på tre centrala komponenter som består av Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet. Modellen bygger på ett salutogent synsätt (Antonovsky, 

1991). Salutogent synsätt fokuserar det hälsofrämjande, de faktorer som syftar till att öka 

välbefinnande och hälsa (Angelöw, 2002). Komponenten Begriplighet bygger på förmågan 

att ta in, förstå och bedöma saker som sker i individens omgivning (Antonovsky, 1991). I 

arbetet handlar det om förmågan att ta in och förstå vikten av arbetsuppgifter. Vid hög känsla 

av begriplighet upplevs inte arbetsuppgifter som överraskande eller oförståeliga i sitt 

sammanhang. Istället kan individen förstå och kan se vinningen med arbetsuppgiften. Vidare 

innebär begriplighet måttet av kontroll, förmågan att bedöma och förstå sin verklighet och är 

en förutsättning för hanterbarhet. Hanterbarhet har fokus på hur individer upplever att de har 

resurser till sitt förfogande. Resurserna kan innebära den egna kontrollen eller resurser från 

andra i ens närhet som familj, kollegor, vänner eller chef. De som upplever hög hanterbarhet 

har känslan av att kunna påverka sitt eget liv. I arbetet innebär det att klara av arbetsuppgifter 

och de krav som ställs på individen. De upplever sig inte som offer för omständigheterna eller 

upplever orättvisa när jobbiga situationer uppstår (Antonovsky, 1991). När begriplighet för 

arbetsuppgifter finns samt upplevs hanterbar, uppstår också motivation, det som Antonovsky 

(1991) benämner som meningsfullhet. Meningsfullhet innebär att individen ser vinningen 

med att engagemang, även i krävande arbetsuppgifter. Individer med högt värde på 

meningsfullhet räds inte för att konfrontera utmaningar eller svårigheter. (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten eftersom hög begriplighet och hög 

hanterbarhet inte kan vara i längden utan denna komponent. Dock menar Antonovsky (1991) 

att alla tre komponenter är beroende av varandra och måste ses i en helhet för att känsla av 

sammanhang ska uppstå och för att framgångsrik problemhantering ska vara möjlig.  
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Chefers Förutsättningar  

Under åren 2008 - 2014 pågick forsknings- och utvecklingsprojektet CHEFiOS, vid 

Göteborgs universitet, gällande förutsättningar för chefskap inom offentlig sektor. CHEFiOS-

projektet genomförde kartläggningar av förutsättningar för chefskapet i form av olika 

metoder för att skapa en spegelbild av verksamheten hos det undersökta kommunerna. 

Målsättningen med studien var att utveckla metoder som skulle kunna användas för att 

underlätta utvecklingsarbetet i offentliga organisationer (socav.gu.se). I tillägg visade 

resultatet av CHEFiOS-projektet att en stor andel chefer är överbelastade och att de saknar 

resurser för att kunna utföra ett bra arbete. Dock fann studien även att många chefer samtidigt 

upplever en god arbetssituation. För att skapa förståelse för chefers arbetsmiljö bör man utgå 

utifrån de organisatoriska förutsättningar som finns. De delar av organisationsstrukturen som 

är av särskild betydande för chefers arbetssituation är: ett tydligt och avgränsat chefsuppdrag, 

antalet medarbetare per chef, tillgång till välanpassade stödresurser i det administrativa samt 

ett chefsforum för dialog med involvering av flera nivåer och funktioner inom organisationen 

(socav.gu.se). För att lyckas med ett konstruktivt förändringsarbete är grundstenen att skapa 

en gemensam helhetssyn inom organisationen ur ett strukturellt perspektiv (socav.gu.se).   

 

Forskning inom CHEFiOS-projektet som syftade till att undersöka chefers arbetsförhållanden 

inom offentlig sektor genomförde en omfattande studie med 548 chefer på olika 

organisationsnivåer där första linjens chefer inkluderades. Med Krav och Resursmodellen 

som teoretiskt ramverk studerades olika chefssituationer och dess konsekvenser för chefernas 

prestation, motivation och hälsa (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). Resultatet visade på 

att cheferna befann sig i mängder av olika typiska arbetssituationer, med flera olika 

kombinationer av krav och resurser på många varierande sätt. Detta i sin tur visade på 

varierade konsekvenser för chefers prestation, motivation och hälsa. Chefer inom 

kvinnodominerade yrken och första linjens chefer hade i allmänhet sämre arbetsvillkor än 

övriga yrken (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). Att kartlägga chefers arbetsvillkor och 

säkerställa fungerande stödstrukturer är av stor vikt för chefers förutsättningar att bedriva ett 

effektivt ledarskap inom offentlig sektor (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012).  

  

Ytterligare ett sätt att fokusera chefers förutsättningar för chefskap är att undersöka 

tidsanvändningen i chefernas vardag. Wikström, Arman & Dellve (2013) studerade chefers 

tidsanvändning i syfte att undersöka hur man kan understödja chefer inom vården för att nå 
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hållbar tidsanvändning och engagemang. Resultatet av forskningen visade att chefer använde 

mycket tid till kortare aktiviteter och många möten samt att arbetet bestod av många 

förhandlingar och prioriteringar präglade av osäkerheter i det vardagliga arbetet. Chefers 

arbete innebär ett aktivt deltagande i avvägande av konkurrerande logiker och normer och 

kan således inte ses som att endast utföra ett tydligt uppdrag (Wikström, Arman & Dellve, 

2013). I tillägg har chefer begränsad kommunikation med överordnad chef och saknar stöd i 

att väga prioriteringar och dilemman (Wikström, Arman & Dellve (2013).  

 

Dellve, Andersson, Jutegren (2013) undersökte betydelsen av chefers stödresurs som 

förutsättningar för ett hållbart ledarskap utifrån aspekterna chefserfarenhet, chefsposition och 

kontrollspann. Forskarna fann att de centrala utmaningarna, relaterat till stress, som 

enhetschefer inom vården möter innebär hantering av värdedilemman, värdekonflikter och 

resursbrister (Dellve, Andersson, Jutegren, 2013). Vidare menar forskarna att hantera 

intressekonflikter mellan olika organisationsnivåer, betungande rollkrav och slitningar mellan 

arbetsuppgifter var ytterligare delar av chefsarbetet som var kopplade till stress hos cheferna. 

Att coacha medarbetare, gruppdynamiska problem samt hitta balans mellan arbete, fritid och 

återhämtning relaterades till stressorer hos cheferna (Dellve, Andersson, Jutegren, 2013).   

Forskarna belyser även i artikel att första linjens chefer inom vården önskar mer konkret stöd 

från organisationen. Önskan om stöd berörde främst administration och medarbetarproblem 

samt önskan om tillit och hjälp vid överbelastning (Dellve, Andersson, Jutegren, 2013). 

Tidigare studier har generellt visat på samvariation mellan socialt stöd och upplevelser 

gällande lägre stress, kreativitet, lärande och handlingsstrategier hos chefer (Dellve, 

Andersson, Jutegren, 2013). Slutligen framkom det i studien att många chefer önskar stöd 

men att de samtidigt undanhåller problem och den egna arbetssituationen. Här menar 

forskarna att chefer inom vården har begränsad tillgång till möten med ovanstående chef. Att 

lyfta problem och svårigheter kan även missgynna individen inom verksamheten i form av 

minskade karriärmöjlighet. Ytterligare en aspekt av begränsningar visade sig i form av 

förståelse för ovanstående chefs maktlöshet (Dellve, Andersson, Jutegren, 2013).   

 

Kontrollspann och Chefer Inom Vård- och Omsorgssektorn  

Forskning visar att för många underställda tillsammans med komplexa arbetsuppgifter och 

krav från olika håll inte är bra för varken chefer, medarbetare eller organisationer (Regnö, 
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2016). Arbetsmiljöverkets rapport 2014a belyser att det inte är ovanligt att enhetschefer inom 

vård- och omsorgssektorn kan ansvara för 40 medarbetare och uppåt, vilket är betydligt högre 

jämfört med genomsnittet på 16 medarbetare inom andra branscher (Regnö, 2016). Ökat antal 

underställda innebär mer administrativa, strategiska och personalorienterade arbetsuppgifter 

vilket i sin tur försvårar balansen mellan kraven i chefsrollen. Kontrollen över arbetet och 

arbetstillfredsställelsen minskar samtidigt som överbelastning och stress ökar hos cheferna. 

Chefer med för många underställda tenderar att generera i medarbetare som inte känner lika 

stort engagemang, större missnöje med arbetsmiljö och chef samt mer problem i 

arbetsgruppen och större personalomsättning. Regnö (2016) menar att antalet underställda är 

av vikt både för chefer och medarbetare samt att organisationer kan påverka balansen mellan 

krav och kontroll för chefer och medarbetare.   

  

Arbetsmiljöverket genomförde en tillsyn av första linjens chefer inom vård- och 

omsorgssektorn under år 2015 – 2017. Tillsynen var en del i regeringsuppdraget Kvinnors 

arbetsmiljö och 86 kommuner blev inspekterade under denna tillsyn även Landstinget och 

privata vårdgivare var inkluderade i tillsynen (Arbetsmiljöverket, 2018).  I projektrapporten 

beskrivs första linjens chefer i termerna av att de vill allting ska fungera bra för andra och att 

de brinner för sitt arbete. Att de arbetar under tidspress och är engagerade i allting från 

personalfrågor till bilfrågor och inte hinner med att utveckla verksamheten tycks känneteckna 

första linjens chefer. I rapporten belyser man att chefernas arbetsmiljö måste synliggöras och 

integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att arbetsmiljöriskerna inom vård- och 

omsorgssektorn är många. Här nämns hög arbetsbelastning, bristande stödfunktioner och 

krångliga IT-system som några av riskfaktorerna (Arbetsmiljöverket, 2018). Vidare har första 

linjens chefer inom vård- och omsorgssektorn många medarbetare och stora ansvarsområden 

samtidigt som de får hantera arbetsmiljöbrister utifrån budgetramar. I rapporten belyser man 

att antalet medarbetare är en avgörande fråga gällande arbetsmiljöförutsättningarna för 

enhetscheferna. Att det råder en otydlighet gällande frågan om timanställda och vikarier 

inkluderas i kontrollspannet är framkommer i arbetsmiljöverkets tillsyn. Arbetsmiljöverket 

tar dock inte ställning till någon konkret bredd på kontrollspannet utan menar att det är fler 

delar i enhetschefernas arbetssituation som måste vägas in i frågan (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Enligt Dellve, Andersson & Jutegren (2013) kan kontrollspannets bredd även medföra 

stressframkallande arbetsuppgifter främst gällande överbelastning, logikkonflikter och 

problem bland medarbetarna. Arbetsmiljöverkets tillsyn visade i tillägg att första linjens 

chefer ofta får stöd från överordnad chef och kollegor samt att de ofta deltar i 
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verksamhetsmöten (Arbetsmiljöverket, 2018). Trots att rapporten visar på att enhetscheferna 

har stöd från överordnad chef och kollegor saknades rutiner för att följa upp 

arbetsbelastningen hos första linjens chefer (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

Metod 

Avsnittet behandlar studiens metodologiska tillvägagångssätt gällande urval, avgränsning, 

metod för datainsamling samt bearbetning och analys av data. Avslutningsvis följer en 

redogörelse gällande studiens kvalitetsaspekter samt en genomgång av hur denna studie 

förhåller sig till de fyra forskningsetiska principerna. 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte antar denna studie en kvalitativ ansats eftersom vi ville 

studera arbetsförhållanden och upplevelser utifrån enhetschefernas perspektiv och 

arbetssituation.  

  

Urval  

I denna studie har målstyrt urval använts för att hitta relevanta kandidater utifrån studiens 

syfte. Vid kontakt med personalavdelningen på kommunen fick vi information om bredden 

på enhetschefernas kontrollspann inom hemtjänsten. Sex kandidater valdes utifrån kriteriet att 

finna deltagare med varierande bredd på kontrollspannet. Studiens urvalsantal beaktades med 

möjlighet att fler deltagare eventuellt kunde bli aktuella för studien vid otillräckligt empiriskt 

material. Samtliga respondenter som initialt kontaktades valde att delta i studien. 

  

Kontakt med urvalsgrupp  

Urvalsgruppen kontaktades via e-post (se bilaga 1) med information om studiens syfte, vilka 

vi var samt en förfrågan om deltagande i studien. Brevet avslutades med att vi skulle 

återkomma med telefonsamtal samt en önskan om svar, gällande eventuellt deltagande, inom 

en vecka. Några kandidater kontaktade oss via e-post och några kontaktades via telefon och i 

dessa forum bokades tid och plats in för intervju efter önskemål från deltagarna. Alla 

deltagare besöktes slutligen på arbetsplatsen utifrån deltagarnas önskemål.   
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Datainsamling och genomförande  

En operationaliseringsfas genomfördes med tematisering och skapandet av frågeområden 

utifrån studiens syfte. En pilotintervju genomfördes med en enhetschef som arbetar inom 

hemtjänsten. Vi ville genomföra en pilotintervju med en person som befann sig i jämförbar 

situation som kommande deltagare i studien för att säkerställa intervjufrågornas relevans sett 

till studiens syfte och deltagarnas kontext. Pilotintervjuer menar Bryman (2011) är en 

önskvärdhet för studiens kvalitet. Efter pilotintervjun reviderades intervjuguiden, genom 

minskning av antal frågor, i syfte att skapa större utrymme för deltagarna att fritt beskriva 

sina upplevelser utifrån aktuella frågeområden. Den slutgiltiga intervjuguiden behandlade 

följande frågeområden: Förutsättningar och Medarbetarantal, Stöd & Resurser, Ledarrollen 

och Medarbetare samt Arbetsbelastning (se Bilaga 2). 

 

Intervjugenomförande 

Intervjuer av semistrukturerad form har använts i studien för att skapa utrymme för 

intervjupersonernas frihet att berätta om sina upplevelser. Som intervjuare har vi således haft 

möjlighet att ställa följdfrågor och bett intervjupersonen beskriva ytterligare kring intressanta 

ämnen. Att använda semistrukturerade intervjuer som metod syftade till att skapa ett rikt 

material med intervjupersonernas egna utsagor Sex intervjuer genomfördes och med 

tidsomfattning mellan 50-60 minuter för respektive intervju. Efter att sex intervjuer 

genomförts uppstod en empirisk mättnad och således kontaktades inte fler kandidater. Under 

samtliga intervjuer deltog vi båda där en antog mer framträdande roll och höll i intervjun och 

den andra fokuserade på det som beskrevs och ställde följdfrågor samt observerade 

samspelet. Samtliga intervjuer spelades in på ljudfiler efter överenskommelse med 

deltagarna. Ljudinspelningen underlättade för oss att fokusera på enhetschefernas 

beskrivningar och ställa följdfrågor utan att anteckning av intervjun skulle riskera att 

information gick förlorad. Detta gjordes med bakgrund i Brymans (2011) råd för att 

underlätta en noggrann analys av vad deltagarna säger och möjliggöra för upprepade 

genomgångar av intervjupersonernas utsagor. 

 

Bearbetning och analys  

Samtliga inspelningar transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället. Transkriberat 

material uppgick sammanlagt till 75 sidor. Under transkribering har ord som inte kunde 

uppfattas utelämnats. Vidare har fåtalet meningsuppbyggnader formulerats om från talspråk 
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till mer läsvänliga meningar utan att innehåll har gått förlorat eller förvrängts (Bryman, 

2011). Materialet delades upp sinsemellan och granskades sedan av respektive student för att 

säkerställa kvalitet. Vidare har innehållsanalys använts som metod vid bearbetning och analys 

av data.   

 

Innehållsanalys  

Innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter ofta inom vårdvetenskap, humanvetenskap 

och beteendevetenskap och är applicerbar på olika slags texter. Abstraktion och tolkning kan 

ske på olika nivåer från bland annat utskrifter av inspelade intervjuer vilket gör den 

användbar inom olika forskningsområden (Lundman, Hällgren & Graneheim, 2017). 

Kvalitativ innehållsanalys baseras på erfarenhetskunskap som uttrycks i beskrivningar och 

tolkningar på olika abstraktionsnivåer och tillhör således de hermeneutiska paradigmet.  

Med kvalitativ ansats ville vi ta del av deltagarnas berättelser utifrån deras egna perspektiv 

och kontext. Vårt syfte var att analysera och tolka upplevelser i sitt sammanhang med syfte 

att göra datamaterialet rättvisa. Med hjälp av innehållsanalys kunde vi skapa mening och 

tolka materialet med vetskapen om att flertalet tolkningar är möjliga vilket Lundman, 

Hällgren & Graneheim (2017) menar är en del i innehållsanalys. Vid tolkning och analys av 

data har studiens syfte kontinuerligt aktualiserats i processen. Ett första skede av 

analysarbetet påbörjades under intervjugenomförandet där en av oss antog en mer 

tillbakadragen roll och noterade tankar och idéer som sedan kunde användas vid analysen.  

 

Kodning och tematisering  

Transkribering av intervjuerna lästes ett flertal gånger för att skapa en god kännedom för 

materialet och fortsätta den analysprocess som startat under intervjuerna. Detta kan ses som 

ett sätt umgås med materialet vilket Rennstam & Wästerfors (2015) menar kan ge ett 

lättöverskådligt material och ett grepp om det unika vilket även kan hjälpa forskaren att 

undvika det förgivettagna. Här kunde vi hitta det gemensamma ämnen som många 

enhetschefer beskrev samtidigt som vi fokuserade på det motsägelsefulla för att få en 

nyanserad bild av materialet. Kodning av materialet genomfördes i två omgångar. Charmaz i 

Rennstam & Wästerfors (2015) menar att kodning kan vara initial och fokuserad. I vår analys 

använde vi oss av initial kodning genom markering och ett första utkast på kodning av 

intressanta meningsenheter. Den initiala kodningen genomfördes först enskilt för att sedan 
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granskas av respektive student med syfte att säkerställa att data inte gick förlorat. Efter initial 

kodning och granskning reducerades materialet och delar som inte hade relevans för studien 

valdes bort. Efter reducering av materialet i Microsoft Word skapades ett dokument i 

Microsoft Excel för meningskondensering och fokuserad kodning som efter sortering och 

omsortering resulterade i 67 underkategorier. Underkategorierna grupperades till 15 

kategorier som tillsammans bildade fem slutgiltiga teman. Nedan följer utdrag av 

analysprocessen. Figur 2 visar ett exempel på hur meningsenheter processats och slutligen 

sorterats in i teman.  

 

Figur 2: exempel av analysprocessen från meningsenhet till tema 

I figur 3 följer en översikt över analysprocessens kategorier som bildar analysens teman 

Kategorier Teman

Definition av uppdraget

Förutsättningar och prioritering Komplexitet i arbetet

Acceptans 

Kontrollspann

Närvarande ledarskap Ledaruppdraget

Relationsbyggande

Politiska ramar

Arbetsmiljöansvar Krav i arbetet

Arbetsbelastning

Engagemang

Återhämtning Balans i arbetet

Resurser 

Organisatoriskt stöd

Kollegialt stöd Stöd i arbetet

Begränsning att ta stöd  

Figur 3: Figuren visar analysprocessens 15 kategorier som resulterade i 6 teman.   
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För fler exempel ur analysprocessen finns bilagor med utdrag från kodning samt hur ett tema 

framtagits se bilaga 3 och 4. 

 

Kvalitet/ trovärdighet   

Studiens angreppssätt har varit att låta det empiriska materialet samt analys styra. Resultatet 

som framkom i studien kopplades sedan tillbaka till teoriförrådet och de forskningresultat 

som hör till studieområdet (Bryman, 2011). Förkunskaperna som fanns på det studerade 

området upplevdes vara begränsade och baseras utifrån den kunskap som uppkommit under 

studietiden på personalvetarprogrammet, forskningsplanens framtagande samt att en av oss 

sedan tidigare har erfarenhet som vårdare inom hemtjänsten. Således valdes induktivt synsätt 

för att kunna söka mönster och på ett förutsättningslöst sätt analysera intervjuns text utifrån 

deltagarnas berättelser (Lundman, Hällgren & Granehiem, 2017). Under 

intervjugenomförande samt i direkt anslutning till intervjuerna noterades observationer av 

miljön, intervjupersonen uppträdande och respons på frågor samt övriga reflektioner kring 

intervjuförloppet. Syftet var att skapa behjälpligt material till analys och möjlighet att skapa 

så täta beskrivningar som möjligt. Kommunikativ validitet har använts under 

intervjuförloppet med hjälp av sammanfattning av intervjuutsagor och begärd återkoppling på 

tolkningar för att minimera misstolkningar. Intervjupersonerna erbjöds även om att ta del av 

transkribering för att säkerställa att materialet speglar en rättvis bild av intervjupersonens 

utsagor, detta menar Bryman (2011) kallas för respondentvalidering. Dock har endast en 

deltagare varit intresserad av att ta del av transkriberingen.  

   

Etik  

Innan enhetscheferna kontaktades skapades ett forskningsetiskt dokument utifrån de fyra 

forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011) samt utifrån diskussion om tänkbara etiska dilemman som kunde uppkomma 

under studiens gång. Det forskningsetiska dokumentet skapades i syfte att kontinuerligt 

påminna oss om vår roll och främja reflektion över eventuella etiska dilemman. Kvale och 

Brinkmann (2014) benämner liknande verktyg som etiskt protokoll. Utifrån det 

forskningsetiska dokumentet formulerades det informationsbrev som skickades till 

enhetscheferna för att i tidigt skede säkerställa korrekt och relevant information till deltagarna 

(se bilaga 4). Kontaktinformation till enhetschefer inom hemtjänsten tillhandahölls av 

personalavdelningen på kommunen efter att berörd avdelningschef gett sitt godkännande till 
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intervjuerna. I brevet, som skickades personligt till kandidaterna i urvalet, specificerades det 

aktuella syftet med studien för att säkerställa informationskravet. Kandidaterna fick förfrågan 

om deltagande utan påtryckning eller övertygelse om deltagande i enhet med 

samtyckeskravet. Intervjupersonens autonomi tydliggjordes och dennes möjlighet att avbryta 

sitt deltagande i studien när helst denne så skulle önska utan att behöva ange skäl till detta. 

Anonymiteten vid deltagande tydliggjordes för att skapa trygghet i att eventuellt deltagande 

inte skulle medföra risk för individen att identifieras. Konfidentialitetskravet klargjordes i 

form av att uppgifter och data som insamlats behandlas med förtroende och inte kommer vara 

åtkomlig för utomstående annat än handledare vid universitetet. Slutligen innehöll brevet 

information om att material och uppgifter som samlats in endast kommer användas för 

forskningens ändamål enligt nyttjandekravet.  

 

Samtliga deltagare har innan intervjugenomförande påmints om anonymitetsgaranti, den egna 

autonomin, möjlighet att utträda studien samt återigen fått ge godkännande till deltagande 

och inspelning av intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren som person, 

dennes moral och integritet är av stor vikt i frågan om kvalitet på forskningen och det 

empiriska materialet. Vår roll som personalvetarstudenter med syfte att skriva en 

kandidatuppsats vid Umeå universitet klargjordes även innan intervjugenomförandet. Detta 

förtydligades ytterligare med informationen om att vi inte antog någon konsultroll och att vår 

roll inte på något sätt var rådgivande eller värderande. Vi beskrev även kort om vilka vi var 

och våra tidigare erfarenheter i syfte att skapa en tryggare situation för deltagarna. Ytterligare 

en aspekt som har beaktats under studiens gång är maktrelationen mellan oss som intervjuare 

och intervjupersonen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en forskningsintervju inte går 

att betrakta som en öppen och fri dialog mellan jämlika parter utan att det alltid innebär en 

asymmetrisk maktrelation mellan forskare och intervjuperson där forskaren i tillägg har 

tolkarmonopol. För att försöka minska maktaspekten fick deltagarna själva välja en trygg 

miljö för intervjugenomförande. Vi har även eftersträvat en transparens genom att tala om 

vilka frågeområden som intervjuerna syftade att behandla och låtit intervjuguiden vara synlig 

för deltagaren.  
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Resultat    

Detta avsnitt behandlar studiens empiriska resultat. Resultatavsnittet följer den tematisering 

som presenterats i analysen. Presentationen av empirin är strukturerad enligt följande 

ordning: Komplexitet i arbetet, Förutsättningar för ledaruppdraget, Krav-, Balans- och Stöd 

i arbetet med tillhörande underrubriker enligt de kategorier som bildat teman i analysen. 

 

Komplexitet i uppdraget   

Definition av uppdraget   

Enhetscheferna beskriver uppdragets karaktär som en komplex fråga som inte har något 

enkelt svar. Den samlade bilden är att uppdraget i stort innebär att leda och utveckla 

verksamheten inom ekonomiska ramar. Budget och resultatansvar är en stor del samtidigt 

som personalansvaret innefattar rekrytering, lönesättning, rehabilitering och 

arbetsmiljöansvar. Verksamhetsdelen innebär även kontakt med brukare och anhöriga vilket 

också beskrivs som en del i uppdraget. Många nämner omvårdnaden om brukarna som 

grunden till hela uppdraget och kärnverksamheten: 

 

”Ja, att leda och fördela arbetet och följa alla lagar och avtal till höger och vänster, eh och 

ja… det där är en jättestor fråga […] Mitt uppdrag är först och främst för brukarna där ute, 

det är prio ett för utan dom skulle inte jag ha något jobb.” 

 

Vikten av brukarna och att uppdragets karaktär inte är någon enkel förtydligas i citatet ovan. 

Uppdraget beskrivs som mångfasetterat och komplext med en mängd varierande 

arbetsuppgifter. Enhetscheferna har olika sätt att angripa uppdraget någon beskriver 

uppdraget i termer av relationsbaserat ledarskap medan andra lyfter vikten av det ekonomiska 

ansvaret. Sammantaget uttrycker majoriteten en svårighet att ge en helhetsbild av uppdragets 

omfattning vilket även speglar en varierad syn bland enhetschefernas upplevelser gällande 

förutsättningar för uppdraget.   

    

Förutsättningar och prioritering  

Komplexiteten i uppdraget i kombination med hur enhetscheferna väljer att anta sig 

uppdraget skapar samtidigt olika upplevelser kring förutsättningar och arbetsvillkor. 

Beskrivningarna kring förutsättningar för att utföra uppdraget är tudelade. Några upplever 

förutsättningarna som goda medan andra menar att förutsättningar saknas för att hinna med 
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allt inom arbetstidens ramar. Organisatoriska förutsättningar som ekonomiska ramar, struktur 

och olika verksamhetssystem, är några av de delar som enhetscheferna belyser.    

 

”Ja alltså det är massor med system… som ändras eller blir helt nytt efter ett tag och där blir 

det ju lite som att börja om från noll.” 

 

Ovanstående citat belyser det många enhetschefer beskriver. Att verksamhetssystemen är 

många, inte stödjer varandra och i tillägg ofta förändras, beskrivs ta mycket tid och stör 

inarbetade rutiner. Förändringar utifrån politiska beslut är även någonting som beskrivs som 

delar av en komplex vardag. Någon menar att hemtjänsten befinner sig i konstant 

förändringsarbete. Samtidigt beskrivs utmaningarna med att leda i en politisk organisation 

med hierarkiska beslutsprocesser. Att inte kunna påverka alla beslut i allmänhet och att inte 

dela åsikt med besluten i synnerhet är en stor utmaning för ledarskapet. Att verkställa 

politiska beslut utan påverkansmöjligheter ställer krav på enhetschefernas förmåga att själva 

skapa förutsättningar för genomförande. Detta beskrivs som en del av chefsrollen:  

 

”Det är ju det tänker jag att vi har mandat till som chef. Vi har mandat för att skapa 

förutsättningar, sen är det ju inte säkert att det är så lätt alla gånger”  

 

Att handlingsutrymmet finns för att skapa egna förutsättningar inom chefsrollen förtydligas 

ovan samtidigt som det även uttrycks en svårighet med det. Majoriteten beskriver även 

svårigheten med att få tiden att räcka till för allt som ska göras:   

  

”Egentligen har jag inte förutsättningarna att göra allt jag ska […] Jag har bara mina 

timmar per dag, ska jag tänka… nä jag har inte förutsättningarna upplever jag för att hinna 

med och göra det jag ska men jag försöker prioritera och ibland så kanske jag är lite olydig 

helt enkelt. Återigen brukaren i första hand den ska ha den hjälp den behöver och jag ska se 

till andra hand att jag kollar mina vårdares arbetsmiljö och då blir det litegrann att fylla i 

dokument eller enkäter eller uppföljningar för statistik som nämnden vill ha det får lägre 

prioritet.”   

  

Citatet ovan belyser det som flertalet beskriver, att administrativa arbetsuppgifter som inte 

har direkt koppling till verksamheten får lägst prioritet vid tidsbrist. Att konstant prioritera 

och omprioritera arbetsuppgifter och samtidigt hinna med allt som ska göras är en stor del av 

enhetschefernas vardag. Några beskriver att prioritering inte upplevs som någon större 
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svårighet samtidigt som majoriteten upplever att tiden inte räcker vilket ofta leder till 

övertidsarbete. Erfarenhet inom chefsyrket tycks inte vara förenat med svårighetsgraden av 

prioritering av arbetsuppgifter. En bild är att det tar tid att lära sig verksamheten och 

prioriteringsordningen och att erfarenhet förenklar medan andra, trots god erfarenhet, 

fortfarande upplever det som svårt. Trots en mångfasetterad arbetssituation där det hela tiden 

uppstår saker som enhetscheferna måste anpassa sig till, där det ofta råder tidsbrist, där 

förändringsarbete ofta sker tillsammans med svårigheter att prioritera upplever majoriteten av 

enhetschefer att de har rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Samtidigt beskrivs 

ansvaret att skaffa sig förutsättningar som en del av uppdraget i sig. Att delegera 

arbetsuppgifter, ha stort ledarskapsfokus, aktivt välja bort administrativa sysslor utan 

koppling till kärnverksamheten och arbeta övertid är några sätt som beskrivs skapa 

förutsättningar 

  

Acceptans  

Som nämnts ovan inkluderar chefsrollen ansvaret att skapa sina förutsättningar för 

genomförande av uppdraget. Detta beskrivs som betungande för några och en frihet för andra. 

Samtidigt beskrivs en acceptans av arbetsvillkoren och för svårigheten i att förändra dessa 

arbetsvillkor i någon större grad vilket beskrivs enligt följande:  

    

”…valet är ju då lite grann mitt i slutändan att antingen fixar jag jobbet eller så kanske jag 

får fundera på ett annat jobb” 

    

I citatet belyser enhetschefen en form av ultimatum i acceptans av arbetsvillkoren eller träda 

ur rollen som enhetschef. Många enhetschefer beskriver liknande upplevelser av att ha 

förlikat sig med arbetssituationen. Att skapa egna förutsättningar utifrån de ramar som finns 

beskrivs inte som betungande av alla. En enhetschef beskriver även medvetenheten om 

rådande arbetsvillkor innan inträde i rollen som enhetschef: 

 

”…samtidigt så tycker jag att jag har ett väldigt roligt jobb och jag har ju någonstans skrivit 

på för den här arbetsbelastningen. Jag har ju vetat att det är så här det kommer att vara. Så 

jag skyller inte på någon men jag kan tycka att det tär och att man ibland blir ganska trött.” 

 

I citatet ovan kan vi se en tudelad beskrivning där ena sidan innefattar dels en arbetsglädje 

och en medvetenhet kring rådande arbetsbelastning. Samtidigt beskrivs det egna ansvaret för 
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att inneha rollen som enhetschef trots medvetenheten om arbetsbelastningen. Citatet belyser 

det många enhetschefer beskriver, att arbetsbelastningen kan vara betungande men att 

arbetsglädjen också är en stor del i acceptansen av rådande arbetsvillkor.  

    

Ledaruppdraget   

Kontrollspann    

I studien framkommer det att enhetscheferna inom hemtjänsten menar att kontrollspannet 

innebär mer än bara antal medarbetare samt att det faktiska antalet medarbetare som 

enhetscheferna ansvarar för är större än det beräknade antalet. Samtliga enhetschefer har 

minst tio vikarier utöver beräknat kontrollspann. Vikarier är inget undantag från övriga 

medarbetare och kräver likvärdig, ibland mer, tid och ansträngning av enhetscheferna. Även 

medarbetare som ersatts av vikarie under föräldraledighet, sjukskrivning eller tjänstledighet 

kräver någon form av kontakt och tid av enhetscheferna. Antalet medarbetare i 

kontrollspannet speglar således inte det verkliga antalet som enhetscheferna har. Majoriteten 

enhetschefer som har ett bredare kontrollspann beskriver det på liknande sätt:  

 

” Jag tycker att mitt medarbetarantal idag är… egentligen inte okej för att jag ska hinna med 

allt det jag ska med min personal” 

    

Enhetschefen i citatet belyser upplevelsen av att ett brett kontrollspann skapar en svårighet att 

hinna med alla medarbetarna. Ett brett kontrollspann beskrivs även med konsekvenser av att 

medarbetarna ges mindre handledning och skapar svårigheter med att hinna med att ha 

kontinuerliga uppföljningssamtal med medarbetarna. Någon beskriver det enligt följande: 

 

”ja jag upplever det inte som något större problem, ibland kan det vara svårt att hinna med 

alla, att se människan för det tycker jag är väldigt viktigt, att man ser liksom varje individ. Så 

att det är väl lite på gränsen till att det börjar bli för stor grupp för att ha den här nära 

kontakten med alla medarbetare, men hittills tycker jag det går bra faktiskt” 

    

Enhetschefen i citatet ovan har ett brett kontrollspann vilket inte upplevs som ett problem 

men som gränsfall för att kunna upprätthålla nära relation till medarbetarna och för 

möjligheten att se varje individ. En enhetschef med smalare kontrollspann menade att antalet 

medarbetare inte är det primära utan att relationerna till medarbetarna ses som avgörande i 
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frågan om kontrollspannets bredd. Smalare kontrollspann skapar förutsättningar för att hinna 

lära känna personalen vilket i sin tur skapar förutsättningar för att medarbetarantalet kan öka. 

Andra aspekter som beskrivs påverka kontrollspannets bredd är gruppdynamik, fysiska 

närvaron av enhetschefen, rörligheten i brukarantalet och mängden arbete kring medarbetare 

och brukare. En enhetschef jämför detta med att arbeta på ett serviceboende där brukarantalet 

är fast.  

  

”om man har ca. 20 anställda i hemtjänst låter ju det väldigt lite för en som jobbar på hus 

och har 40. Men med dom här ca 20 anställda så har ju jag kanske över 100 brukare och det 

har du ju inte på ett hus... och med dom här hundra brukarna så följer det alltid med gånger 

två anhöriga som man också får kontakt med ”.  

    

Ovan beskrivs att kontrollspannets bredd i sin tur påverkar antalet brukare och anhöriga som 

också kräver tid och arbete. Detta är en del av det medförande arbete som bredare 

kontrollspann innebär. 

Bredden på kontrollspannet beskrivs således inte handla om enbart antalet medarbetare utan 

det medförande arbete som större antal medarbetare innebär. Vidare beskriver enhetscheferna 

en upplevd skillnad i arbetsbelastningen gällande bredden på kontrollspannet. Vid smalare 

kontrollspann med ungefär 20 medarbetare beskrivs arbetsbelastningen som lagom och 

antalet medarbetare upplevs som bra. Med bredare kontrollspann, där medarbetarantalet 

ligger vid 30 medarbetare, upplever majoriteten att kontrollspannet är på gränsen till för brett 

och precis hanterbart. Effekten av bredare kontrollspann medför mindre tid för medarbetarna.  

   

Närvarande ledarskap   

Enhetscheferna beskriver närvarande ledarskap i termerna av frihet under ansvar, se 

individen, stöttning, vikten av goda relationer och att som ledare vara tillgänglig. Flera av 

enhetscheferna uttrycker att vara närvarande inte innebär att kontrollera medarbetarna utan 

beskrivs som ett sätt att skapa kontroll på vad som händer och sker med medarbetare och 

verksamheten. Att bedriva närvarande ledarskap beskrivs som viktigt för medarbetarna och 

verksamheten i stort. Genom närvarande ledarskap öppnas möjligheter att synliggöra och 

förebygga ohälsa hos medarbetarna samt möjliggör för att skapa en trevlig och trygg 

arbetsplats. Att medarbetarna trivs på arbetet genererar i att de dyker upp på arbetet, är 

delaktiga i verksamhetsutvecklingen, skapar en varaktighet hos brukarna och möjliggör för 



 

 20 

den service som eftersträvas i verksamheten. Närvarande ledarskap beskrivs således som ett 

sätt att skapa förutsättningar för enhetscheferna att få en välfungerande verksamhet.  

 

”Jag tänker att vet inte jag dom där grejerna, nej då vet jag inte så mycket om 

förutsättningarna som råder för den här individen på arbetsplatsen heller”  

    

Ovan beskrivs hur närvarande ledarskap möjliggör för enhetschefen att bilda sig en 

uppfattning av medarbetarnas förutsättningar. Svårigheter som kan uppstå, utan närvarande 

ledarskap och en fysiskt närvarande chef, beskrivs öka risken för negativa konsekvenser för 

verksamheten och arbetsgruppen. En enhetschef beskriver att leda personalgruppen så att de 

behandlar vikarier väl skapar förutsättningar för att få behålla vikarier och således minska 

arbetet med anskaffning av vikarier. Enhetscheferna beskriver olika syn på ledarskapet men 

majoriteten föredrar att vara närvarande i personalgruppen när tillfälle ges och betonar 

medarbetarnas frihet under ansvar. Andra använder dörren till kontoret som en symbol för 

välkomnande genom att låta dörren till vara öppen. Ytterligare ett sätt att bedriva närvarande 

ledarskap beskrivs genom digital närvaro där mycket kommunikation sker via e-post:  

 

 ”Så att på så vis kan dom ändå känna att dom har en närvarande chef i form av att jag 

svarar på deras mail”  

  

Enhetschefen citerad ovan menar att ständigt vara närvarande digitalt anses fungera bra, och 

bättre i vissa aspekter. En del som beskrivs är att digital kommunikation är effektivare och 

gynnar brukare genom kortare beslutprocess vilket möjliggör för snabbare hjälp. Några 

problematiserar även att vara fysiskt närvarande. Problem som medarbetarna anses kunna 

hantera själva förväntas lösas av enhetschefen om denne är på plats vilket i sin tur stjäl 

arbetstid från chefsuppgifter. Upplevelsen är att digital närvaro kan förebygga att onödiga 

problem hamnar hos enhetschefen och möjliggör för medarbetarna att utvecklas i sin 

yrkesroll. Många enhetschefer beskriver vikten av närvarande ledarskap och angriper det på 

olika sätt. Majoriteten menar dock att närvarande ledarskap är ett sätt att skapa bättre 

arbetsvillkor för dem själva. Trots begränsade tillfällen att ha fysiskt närvaro till 

medarbetarna beskriver många att de upplever att de är närvarande ledare då man tar de 

tillfällen i akt där medarbetarna befinner sig i samma lokaler samt att tillgänglighet genom 

digital kommunikation främjar ett närvarande ledarskap. 
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Relationsbyggande   

Att skapa goda relationer beskrivs som en viktig del i ledarskapet och för personalgruppens 

arbetssituation. Många andra aktörer är involverade och påverkar medarbetarnas och 

enhetschefernas vardag. Nedan följer en beskrivning på den komplexa situation som flera av 

enhetscheferna förmedlar gällande relationella utmaningar:     

 

”många av dom svårigheterna som finns inom hemtjänst som till exempel hushålla det här 

enorma nätverk av personer som finns runtikring en. Det är anhöriga, det är brukare, det är 

distriktsköterskor, det är biståndshandläggare, det är en chef, det är massa andra 

personer…”  

    

Enhetschefens roll är att länka samman alla aktörer kring brukaren för att skapa 

förutsättningar för att driva verksamheten framåt och tillhandahålla god omvårdnad till 

brukarna. Att försöka skapa och upprätthålla goda relationer, i försök till varaktighet bland 

nyckelpersoner och i driften av verksamheten, beskrivs som en viktig parameter i det 

långsiktiga arbetet.  

 

”Vi har en biståndshandläggare som är knuten till området som också har samma syn på det 

här med varaktighet, tack och lov, för då är ju hen kvar, och jag är kvar och 

distriktsköterskan är kvar. Och, det blir en balans […] i en grupp där man byter till exempel 

resursplanerare, man byter chef, man byter distriktsköterska, man byter 

biståndshandläggare. Dom är ju liksom i limbo. Dom gör ju sitt jobb ute hos brukarna men 

det finns ju ingen struktur för dom att falla tillbaks på... och det finns ingen tydlighet och 

det... någonstans så måste dom hela tiden ta allt från ruta ett när dom ska prata med 

folk. Och det bromsar ju, så att mycket av förutsättningarna för mitt arbete ligger ju i 

händerna på andra.” 

    

Varaktighet är en viktig faktor för arbetsförhållanden för personalgruppen och bidrar även till 

bättre förutsättningar för enhetschefen. Som citatet ovan belyser så ligger förutsättningar 

också i händerna på andra och att de stannar på arbetsplatsen. Sättet som enhetschefen 

hanterar det är genom att skapa goda relationer med de aktörer som berör verksamheten.  

Vikten av trivsel och ett gott arbetsklimat beskrivs som de viktigaste faktorerna till att 

människor väljer att vara kvar på arbetsplatsen. En välfungerande personalgrupp som värnar 

om sina kollegor beskrivs som en framgångsfaktor. 
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 Relationer och kommunikation beskrivs som en viktig del av enhetschefernas arbete. Delar 

av ledarskapet innebär utmaningar med att bygga relationer då det beskrivs som ett arbete 

som tar tid och ibland är svårarbetat. Att skapa tillit mellan medarbetarna och enhetschefen 

beskrivs vara av stor vikt utifrån verksamhetens struktur, med ambulerande personalstyrka, 

samt för att skapa delaktighet i arbetsgruppen. God kommunikation beskrivs även som en 

viktig del i att skapa förutsättningar för gott samarbete.  

   

Krav i arbetet   

Politiska ramar  

Som lägsta linjechef ställs krav på enhetscheferna från olika håll i verksamheten. Budget, 

ekonomiska sparkrav och effektivisering är ständigt aktuella organisatoriska krav som 

påverkar enhetschefernas vardag. Att vara kostnadsmedveten i användandet av medborgarnas 

skattepengar beskrivs som en självklarhet, samtidigt beskrivs effektivisering skapa ett 

dilemma. Effektivisering i kombination med omvårdnaden av brukarna beskrivs enligt 

följande:   

 

”Jag kan känna att ibland så stirrar vi lite mycket på tid. Och det ska vara ekonomi i allt, 

absolut det är våra skattepengar, dina och mina och allas. Så det köper jag att vi ska göra 

rätt för våra skattepengar. Men samtidigt så har vi ett värde i den enskilde också […] Men 

brukaren vill ta en kopp kaffe med mig, då ska vi antingen städa lite mindre och så tar vi en 

kopp kaffe. För vi har nästa som väntar, och nästa som väntar.”  

  

I citatet beskrivs konflikten mellan ekonomiska effektiviseringskrav och kraven att 

tillhandahålla god service till brukarna. Detta exemplifierar svårförenade krav som 

enhetscheferna beskriver. Organisatoriska krav på ekonomi är ofta ofrånkomligt svåra att 

förena med det engagemang och vikten av kvalitet i verksamheten.   

 

 ” Så att det finns en konflikt hela tiden någonstans att vara lägsta chef tror jag, att försöka 

hinna med allting och göra allt på ett bra sätt, jag skulle nästan kunna säga att det är 

omöjligt.”   

 

Här beskrivs konflikten i att förena krav och utföra arbetet med kvalitet som en svårighet 

vilket flertalet enhetschefer beskriver. Ekonomiska krav, krav på statistik och administrativa 

sysslor i flertalet olika verksamhetssystem är något som tar mycket tid av enhetscheferna. 
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Samtidigt beskrivs verksamhetsdelen även innebär krav som tillsammans med 

organisatoriska krav kan skapa dilemman hos enhetscheferna. En enhetschef beskriver det 

enligt följande: 

 

 ”…beroende på våra politiker, vad dom beslutar om hur verksamheten ska styras. Känner 

jag att jag inte kan stå för det, att jag inte kan ge bra vård eller omsorg. Eller då har vi 

andra benet, att jag inte kan ge en bra arbetsmiljö. Då känner jag att då måste jag fundera 

på mitt uppdrag. Eh, för jag känner att för mig är det lika viktigt att båda benen fungerar.  

 

Ovan uttrycks svårigheten att följa politiska beslut om de krockar med att tillhandahålla god 

omsorg till brukarna och god arbetsmiljö för medarbetarna. Att förena organisatoriska krav 

och verksamhetskrav skapar dilemman hos enhetscheferna. Ett av dessa krav som beskrivs 

som väldigt viktigt är ansvaret för att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna.  

  

Arbetsmiljöansvar   

Inom hemtjänsten spenderar medarbetarna större delen av sin arbetstid i brukarnas hem. Det 

innebär ett flertal olika arbetsplatser som är mer eller mindre återkommande. Inom 

verksamheten strävar man efter en kontinuitet i relationer mellan vårdare och brukare. Varje 

brukare har rätt till en kontaktperson, en vårdare som är mer återkommande och har större 

ansvar för brukaren. Det ställer krav på enhetschefen att säkerställa att arbetsmiljön i 

brukarnas hem lämpar sig för vårdarna. I fall av husdjur eller rökning begränsas antalet 

vårdare med astma eller allergier. Med ambulerande personalstyrka där enhetscheferna inte 

har möjlighet att vara fysiskt närvarande på alla arbetsplatser blir arbetsmiljöansvaret en 

komplex fråga. Enhetschefernas sätt att hantera detta är att närvara initialt för att starta upp 

stödet hos nya brukare och skapa sig en uppfattning om rådande arbetsmiljö hos brukaren. 

Vidare sker kontinuerlig dialog med medarbetare och brukare i syfte att hålla 

arbetsmiljöfrågan aktuell. 

 

”Nä men där är det ju mer att skapa trygghet att där det uppstår, oavsett var det är så… men 

jag kanske inte har svaren på allting men att jag kan lyssna in […] det kan ju vara många 

olika variabler eftersom vi kanske har 120 olika arbetsplatser kan man säga.”  

 

I citatet beskrivs delar av komplexiteten i arbetsmiljöfrågan. Att ha arbetsmiljöansvar 

inkluderar många olika variabler utifrån många arbetsplatser. Vikten av att lyssna in och ta 
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stöd av medarbetarna i arbetsmiljöfrågan är för många ett sätt att arbeta. Således läggs 

mycket ansvar på att medarbetarna rapporterar eventuella missförhållanden då 

enhetschefernas närvaro hos brukarna är begränsad. Med ambulerande personalstyrka och 

flertalet arbetsplatser begränsas möjligheten till fysisk närvaro och kontroll av arbetsmiljön. 

Majoriteten av enhetscheferna stationerade i samma lokal och träffar medarbetarna dagligen 

men i varierande utsträckning. Att närvara på morgonmöten och i lunchrummet samt när 

personalen återvänder från brukare är några sätt att kontrollera hur medarbetarna har det. En 

enhetschef som sitter i samma lokal som sin grupp beskriver det så här:    

  

”Jättepositivt, jag skulle inte vilja sitta utanför gruppen […] alltså arbetsmiljömässigt, du 

kan förebygga saker och ting som kan bli ett problem, du kan höra och se saker upplever jag. 

Det är svårare att på distans jobba med arbetsmiljöproblem än när du är fysiskt på plats 

upplever jag”  

  

Bilden som enhetschefen lyfter är att arbetsmiljöansvaret således är lättare att hantera om 

man har en viss närhet till sin grupp. Att finnas tillgänglig för att skapa trygghet för 

medarbetare såväl som för enhetscheferna själva är någonting som många uttrycker.    

  

 ”…för det måste jag få veta att är det något som sker och det spelar ingen roll om det är 

kväll eller helg så vill jag ju inte läsa om det i tidningen eller dagen efter, utan då får dom 

ringa om det händer och det gör dom. Så det känner jag mig trygg med att om det händer 

någonting så får jag veta det […] ja för annars kan jag inte ta mitt ansvar om jag inte vet vad 

som händer och då kan jag ju heller inte göra någonting åt det”  

 

Att vara ansvarig med begränsad möjlighet till kontinuerlig kontroll av arbetsmiljön hanteras 

genom att skapa förtroende för att medarbetarna rapporterar eventuella missförhållanden. 

Arbetsmiljöansvaret hanteras med kontinuerlig dialog, tillit till medarbetarna och möjlighet 

för medarbetarna att rapportera vilket ställer krav på medarbetare och på enhetschefens 

tillgänglighet.  

 

Arbetsbelastning   

Arbetsbelastning beskrivs med både positiva och negativa aspekter bland enhetscheferna. 

Några upplever att arbetsbelastningen gärna får vara hög och att ett högt arbetstempo är att 

föredra. Andra beskriver en betungande arbetsbelastning. En enhetschef beskriver att 

arbetsbelastningen är låg periodvis samtidigt som många menar att arbetsbelastningen 
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konstant ligger på en väldigt hög nivå och att spelrum saknas. Sammanfattningsvis uttrycker 

majoriteten en frustration i att försöka förena alla krav och samtidigt få tiden att räcka till.   

  

“...men där kan det ju vara lite svårt att förena att man får ett krav från arbetsgivaren och ett 

krav från medarbetare och ett tredje från brukare och så...”  

    

I citatet uttrycks svårigheten att förena krav från arbetsgivare, medarbetare och brukare 

samtidigt beskriver en annan att konflikten av höga externa krav och upprätthållandet av 

ledarskapet i gruppen. Många beskriver att problematiken i att möta alla krav hanteras genom 

att aktivt välja bort arbetsuppgifter som inte har direkt koppling till verksamheten. Andra 

strävar mot att hinna med allt:   

 

“Eller att det är någon deadline, vi måste göra månadsanalys eller uppföljning, då lägger 

jag in det. Då måste jag ju göra det utöver för det här andra ska ju också prioriteras.”  

   

Enhetschefen i citatet ovan belyser svårigheten i att hinna med allt som ska göras. Detta är 

något som många beskriver vilket ofta hanteras med övertid. Samtidigt uttrycker andra att det 

inte finns någon begränsning i hur mycket man kan arbeta: 

 

“Det är ju så att då får man ju ta och... jag vill inte lämna saker och ting utan jag försöker 

att jobba bort, men ju mer jag jobbar förstår jag ju att det går inte att bli klar.”  

   

Många enhetschefer delar upplevelser med beskrivningen ovan. Arbetsuppgifterna tar aldrig 

slut, det finns alltid saker att göra och att det alltid går att göra saker bättre. Enhetscheferna 

beskriver en tudelad bild av möjligheten att planera sina arbetsdagar. Dels menar några att en 

dagsstruktur eller planering inte går att följa då det uppstår nya arbetsuppgifter hela tiden. 

Samtidigt beskriver andra vikten av viss struktur och att kontinuerligt arbeta med saker som 

bidrar till långsiktiga mål. Komplexiteten i arbetet och arbetsbelastningen beskrivs i form av 

olika kedjor av arbetsuppgifter som resulterar i svårigheter att hitta tid till reflektion över den 

egna arbetssituationen. Den samlade bilden av enhetschefernas upplevelser är att majoriteten 

beskriver sin arbetsbelastning som hög samt att spelrum saknas.  
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Balans i arbetet   

Engagemang  

Enhetscheferna i denna studie beskriver alla ett stort engagemang i arbetet. Många menar att 

de trivs bra i yrkesrollen och på arbetsplatsen. En enhetschef berättar: 

 

”ja men det här jobbet, jag trivs ju, som ni kanske förstår, väldigt bra och jag tycker att det 

är roligt att åka till jobbet varje dag och jag är så himla glad för det.” 

  

Enhetschefen i citatet beskriver en glädje över att trivas på arbetet. Detta belyser någonting 

som många enhetschefer lyfter när de beskriver att arbetsbelastningen är hög, att 

engagemanget och glädjen till arbetet balanserar mycket av betungande delar i arbetet. 

Många menar att engagemanget och arbetsglädjen är drivkraften och den avgörande faktorn 

till att de stannar på sin arbetsplats och i sin yrkesroll. Komplexiteten och de positiva 

aspekterna av arbetsbelastningen beskrivs bland enhetscheferna som charmen med 

jobbet. Positiva aspekter beskrivs som variationen och det konstanta flödet av arbetsuppgifter 

tillsammans med medarbetarkontakten och de relationella aspekterna av yrkesrollen. Allt 

detta tillsammans med en ansvarsfull och meningsfull roll som skapar mervärde för 

vårdtagarna beskrivs som faktorer som bidrar till arbetsglädje. Många beskriver att 

arbetsglädje och viljan av att prestera ofta innebär svårigheter att finna balans på mängden 

engagemang och arbete.  

   

Återhämtning  

Att finna balans i engagemang, arbete och prestation tillsammans med den återhämtning som 

behövs för att vara hållbar på sikt belyser många av enhetscheferna som väldigt viktig. 

Samtidigt som det beskrivs vara en utmaning att hitta den balansen: 

  

”att inte käka upp mig själv i processen, alltså att jag på något vis förlora mig själv för att 

jag tänker att alla andra ska trivas i kring mig. Det är min största utmaning” 

  

Många beskriver att det handlar om att hitta egna sätt att hantera kraven och hitta balansen. 

Vetskapen om den egna begränsningen och att inte glömma bort sig själv i arbetet är en 

utmaning som många ställs inför i yrkesrollen. Några enhetschefer berättar att de försökt 

skapa balans genom att prioritera och låta vissa arbetsuppgifter vänta till morgondagen. Att 

skapa tydliga ramar för arbetstiden samt att undvika att hantera e-post efter arbetstiden är ett 
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sätt att försöka skapa balans. Att det finns viktigare saker utanför arbetet där energi kan intas 

beskrivs som ett sätt att skapa återhämtning. En enhetschef menar att delegering av 

arbetsuppgifter till medarbetarna möjliggör för tid till återhämtning. Återhämtning beskrivs 

som en viktig del i att hitta balans och möjlighet till ny energi. Trots en medvetenhet för 

vikten av återhämtning hos många enhetschefer upplever några att det är svårt att hitta 

balansen och skapa sig tid till återhämtning. Flera deltagare i studien beskriver att 

arbetsbelastningen stundtals tär och gör dem trött. Andra beskriver svårigheten med att släppa 

tankarna på arbetet och att det är lätt att ta med problemen hem. Flera enhetschefer beskriver 

också en verklighet som ofta kräver övertid. Samtidigt beskriver några att övertid och arbete 

hemifrån inte upplevs som en börda och att finnas tillgänglig för medarbetarna är viktigt 

oavsett tid på dygnet. Många enhetschefer tampas även med den egna prestationen och 

beskriver att de ibland måste göra avkall på kvalitet i utfört arbete för att få tiden att räcka till. 

En betydande parameter är drivkraften att det ska bli så bra för alla andra inom verksamheten 

och det enorma engagemang som majoriteten av enhetscheferna beskriver vilket riskerar att 

medföra en överbelastning.    

  

”det är ett jätteroligt jobb men att inte tippa över så att det blir för roligt så att jag glömmer 

bort att jag måste hämta egen energi… för det är en stor utmaning att det inte tippar över 

och blir för mycket” 

  

Dilemmat som beskrivs i resultatet är att finna balans mellan krav och prestation inom 

ramarna för arbetstiden och samtidigt balansera engagemanget och finna tid för 

återhämtning.   

  

Resurser  

Ett sätt studera arbetsbelastning och balans är att fokusera på enhetschefernas upplevelser av 

vilka resurser och vilket handlingsutrymme som finns för att möta krav i arbetet. I resultatet 

beskrivs goda relationer med medarbetarna som en resurs samt att ständigt vara kontaktbar 

även under ledig tid som kvällar och helger.  

 

”det är ju aldrig ett bekymmer och likadant försöker ju jag göra dom trygg med att… för det 

måste jag få veta att är det något som sker och det spelar ingen roll om det är kväll eller helg 

så”   
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I citatet beskrivs behovet av kontroll i form av att veta vad som händer. Andra beskriver 

handlingsutrymmet att skapa sina förutsättningar som en viktig resurs. Bland enhetscheferna 

beskrivs upplevelsen av kontroll som varierade. Kontrollen och resurser beskrivs som 

individuellt utifrån egna erfarenheter och intresseområden. En enhetschef beskriver 

ekonomiområdet enligt följande:  

  

”det är inte på något sätt så att jag känner mig stressad utan jag känner att det är en 

utmaning att hela tiden följa upp det här och jag sitter och lusläser alla ekonomifiler och ser 

så alla löner blir korrekta, saknas något, har någon fått för mycket för att på något sätt 

kunna maximera det ekonomiska resultatet.”  

  

Här beskrivs ekonomin som en utmanande arbetsuppgift i positiv bemärkelse medan andra 

inte delar denna uppfattning. Flera har beskrivit ekonomiansvaret mer som en komplex 

arbetsuppgift som begränsar handlingsutrymmet och nivån av kontroll. Delvis genom 

rörligheten i brukarantalet, nya och mer kostsamma regler, samt ekonomiska sparkrav. 

Enhetschefernas förutsättningarna beskrivs även ligga i händerna på andra och flertalet beslut 

fattas av andra än enhetscheferna själva. Detta tillsammans med svårigheten att ha kontroll på 

exakt alla ansvarsområden är att tolka som ett uttryck för brist resurser. Komplexiteten i 

yrkets karaktär där en planering för dagen är svår att följa då oplanerade arbetsuppgifter 

ständigt dyker upp skapar i sin tur en omöjlighet till kontroll över arbetsdagens struktur. Flera 

enhetschefer beskriver en brist på kontroll som resultat av ständig prioritering av 

arbetsuppgifter som inte kan fullföljas eller inte kan göras med den kvalitet som de själv 

önskar. Att inte alltid veta vilken nivå som efterfrågas på utförd arbetsuppgift skapar även en 

form av icke kontroll. Sammantaget så kan enhetschefernas beskrivningar om komplexiteten i 

arbetet, arbetsbelastningen, svårigheter att prioritera och planera samt otillräcklighet i 

arbetstid ses som bristande resurser. Samtidigt uttrycks kontroll i form av handlingsutrymme 

i mandatet i chefsrollen. Att skapa sina egna förutsättningar innebär också 

kontrollmöjligheter över den egna arbetssituationen. Några beskriver även ett uttryck för 

goda resurser med känslan av nöjdhet vid arbetsdagens slut.  

   

Stöd i arbetet   
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Organisatoriskt stöd   

Inom kommunen finns stödfunktioner som personal- löne- och IT-avdelningen. 

Stödfunktionerna innefattar även chefsstödet som går in och täcker upp när enhetscheferna 

behöver extra stöttning eller är frånvarande från arbetet. Chefsstödet menar många är en bra 

tillgång och kan utnyttjas för att få hjälp med det administrativa arbetet. Samtidigt beskrivs 

chefsstödet som begränsat då det hanterar de mest akuta ärendena genom att svara i telefon 

och på e-post samt mer akuta administrativa sysslor. Några menar att stödfunktionerna 

fungerar bra och betonar vikten av goda relationer med de personer som sitter på 

stödfunktionen utifrån en effektivitetsaspekt. Att skapa goda relationer skapar möjlighet till 

direktkontakt med berörda parter istället för att gå igenom en lång kedja av kontakter. Andra 

ger uttryck för att det är ett stort problem att stödfunktionerna endast är tillgängliga under 

vissa telefontider vilket begränsar möjligheten att få hjälp. Någon menar att man inte vet vem 

som behandlar ärendet, att svarstiderna är långa och att återkopplingen brister. Bristen på 

återkoppling i ärenden skapar en situation där ansvaret för att hålla frågan aktuell för hjälp 

och återkoppling.    

  

“Vad som inte fungerar bra tycker jag däremot, det är ju stödfunktionerna, så kallade, löne, 

personalavdelningen, IT, det är främst dom. Det är väldigt långa svarstider på ärenden som 

man har. Eh, det tar väldigt lång tid […] men har det gått veckor och man fortfarande inte 

har fått något svar då måste man skicka iväg en förfrågan, vad händer med det här och ja det 

är lite störande att man måste hålla reda på saker och ting själv. Man tycker ju att, skickar 

man iväg en fråga då ska man få svar, eller åtminstone en tid, en tidsatt återkoppling, att vi 

svarar dig då och då.” 

  

I citatet belyser enhetschefen brister i stödfunktionerna vilket försvårar deras vardag. När inte 

stödfunktionerna fungerar tillfredsställande skapar det en betungande arbetssituation för 

enhetscheferna. Resursplanerarna som hjälper enhetscheferna och arbetsgruppen med 

schemaplanering beskrivs av alla enhetschefer som ett betydande stöd. Någon menar att utan 

resursplaneraren skulle enhetschefsjobbet inte vara genomförbart. Andra menar också att 

resursplaneraren fyller en viktig funktion då denne snappar upp mycket av det som händer i 

personalgruppen. Vidare anser majoriteten att avdelningschefen är ett välfungerande stöd. 

Stödet från avdelningschefen beskrivs i form av tillgänglighet, omtänksamhet och att det 

finns stöd att få om man skulle behöva. En upplevelse som beskrivs är att stöd 

från avdelningschefen är en förutsättning för att kunna vara enhetschef. Mycket av det stöd 
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som behövs av närmsta chef beskrivs som hjälp att väga prioriteringar, beslut och dilemman. 

Någon benämner denna typ av stöd som en önskan om mer handledning.   

  

Kollegialt stöd   

Det kollegiala stödet menar många är av stor vikt. Kollegorna träffas månadsvis i mindre 

chefsgrupper för att diskutera frågor som arbetsmiljö, svara på enkäter eller lösa 

logistikfrågor. Många beskriver det kollegiala stödet som ett viktigt erfarenhetsutbyte, 

bollplank och ett sätt att få avlastning. Det kollegiala benämns även som det stöd som nyttjas 

i form av emotionellt stöd. En enhetschef beskriver det enligt följande:  

  

“...bollar lite med, vad ser vi, och vad kan vi hjälpa varandra och hur kan vi stödja varandra 

i det här. Kanske boosta varandra för det kanske finns någon chef som tycker att, just nu är 

det skitjobbigt att, alltså att den bara börjar gråta och känner att nu orkar inte jag. Då kan 

man lite grann boosta och hjälpa till med att dela upp vad är problemet? Ja så det kollegiala 

är jätteviktigt för mig och jag tror det är det för många.”  

  

Att det kollegiala stödet kan hjälpa att minska arbetsbördan och fyller en viktig funktion som 

emotionellt stöd görs tydligt i citaten ovan. Vikten av kollegor tycks vara en förutsättning för 

att enhetscheferna ska kunna hitta en balans i arbetsbördan.    

   

Begränsningar att ta stöd   

Avdelningschefen, som tidigare nämnts, beskrivs som ett välfungerande och gott 

stöd. Samtidigt är det inte många som utnyttjar stödet från avdelningschefen. Att detta stöd 

inte utnyttjas beskrivs som en upplevd begränsning hos enhetscheferna själva att be om stöd. 

Att avdelningschefen inte kontinuerligt kan närvara för att skapa en bild över enhetschefernas 

arbetssituation, samt att ansvaret ligger på enhetscheferna själva att kräva sitt stöd, skapar en 

begränsning hos individen. En enhetschef berättar:    

  

“Vi är utportionerade och jag har mina träffar med min chef men hen kan nog inte riktigt se 

den faktiska arbetsmängden eller tyngden eller hur jag mår och det där är väl lite individuellt 

hur mycket man både vill vissa sig, man kan vara rädd för att vissa sig svag.” 

  

I citatet kan vi se uttryck för att närmsta chef inte alltid kan få en rättvis bild av 

arbetsmängden. Här uttrycks även en annan aspekt som många enhetschefer nämner. Att visa 
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sig svag eller be om hjälp bidrar till att många enhetschefer avstår från att söka stöd. Många 

beskriver även mentalitet i form av att “alla andra klarar det” samtidigt som man vill prestera 

vilket ytterligare skapar begränsningar i att ta stöd: 

  

“...man vill visa att man kan och man kanske har den där duktighetskappan på sig att, ja jag 

ska fixa det här, alla andra fixar ju det varför ska inte jag fixa det. Eh, men där lite grann… 

nä jag måste signalera till min chef och säga att nu fixar jag inte det här.” 

  

Här kan vi se tydliga uttryck för svårigheten att kräva sitt stöd. Känslan av att inte vilja visa 

sig svag i kombination med att prestera skapar en begränsning hos individen att kräva den 

hjälp som kanske behövs samtidigt som de sitter utportionerade och relativt ensamma i sin 

roll på de olika verksamheterna. Många enhetschefer uttrycker en önskan om mer 

kontinuerligt stöd i form av stöttning att väga prioriteringar och dilemman men även ett mer 

handledande stöd och hjälp med reflektion över den egna arbetssituationen. Trots denna 

önskan beskrivs begränsningarna i stödet bidra till att enhetscheferna avstår från att söka stöd. 

Ytterligare en dimension av begränsningen som beskrivs uttrycks i form av sympati för 

avdelningschefens roll samt att man väljer avstå från stöd om man vet att andra kollegor är i 

större behov av hjälp.    
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en resultatdiskussion följt av metoddiskussion. Avsnittet 

avslutas med slutsatser och förslag på vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur enhetschefer inom hemtjänsten 

upplever sina arbetsvillkor och kontrollspannets betydelse för ledarskapsuppdragets 

genomförande samt hur kontrollspannet påverkar enhetschefernas upplevelse av 

arbetsvillkoren.  

 

 

 

Chefsrollens utmaningar - att skapa förutsättningar och hitta balans  

Resultatet visar att enhetschefsuppdraget är komplext och innefattar stora ansvarsområden, 

arbetssätten är flera och upplevelserna av förutsättningar är tudelade. Yrkesrollen innefattar 

samtidigt en stor frihet att skapa egna förutsättningar för att utföra uppdraget. Utifrån Krav-

Kontroll-Stöd-modellen (Eriksson, 1991) kan detta tolkas som stort handlingsutrymme och 

möjlighet att själv kunna påverka den egna arbetssituationen. Resultatet tyder på att individer 

som upplever att de har goda möjligheter att skapa egna förutsättningar även upplever goda 

resurser för att möta de krav som är förenade med uppdraget. De individer som upplever 

svårigheter att skapa sina egna förutsättningar kan istället uppleva själva handlingsutrymmet 

som en belastning. Eklöf (2017) menar att höga psykiska krav inte alltid tenderar vara så lätta 

att balansera genom stora kontrollmöjligheter och istället kan bli betungande för individen. 

Enhetschefernas handlingsutrymme och friheten i rollen kan således omvandlas från resurs 

till krav för de individer som upplever handlingsutrymmet som betungande.  

 

Vidare innebär komplexiteten i enhetschefernas vardag en mängd olika krav. Dessa krav 

kommer i allmänhet från tre olika håll: Uppifrån i organisationen, från verksamheten och 

medarbetare samt utifrån, från brukare och anhöriga till brukare. Gemensamt för dessa krav 

är att de, i varierande utsträckning, belastar enhetscheferna. Organisatoriska krav som 

framkommit i resultatet är främst av ekonomisk och administrativ karaktär samt innefattar 

arbetsuppgifter i många verksamhetssystem som ofta förändras och inte stödjer varandra. 

Kombinationen av krav i form av ekonomiska sparkrav, effektivisering och enhetschefernas 
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begränsade påverkansmöjligheter i den politiska beslutsprocessen innebär att enhetschefernas 

handlingsutrymme begränsas samtidigt som de förväntas genomföra beslut där 

meningsskiljaktighet kan uppstå. När beslut kommer utifrån, inte är motiverade eller tydligt 

kan kopplas till verksamheten och inkluderar begränsade resurser skapas en problematisk 

situation. Enligt KASAM kan individer som försätts i liknande situationer uppleva att de 

drabbas av problem som blir övermäktiga och som de själva inte kan hantera vilket i längden 

kan leda till en ohälsosam arbetssituation för enhetscheferna (Antonovsky, 1991)  

 

I resultatet framkommer det att politiska beslut tenderar att vara svåra att förena med 

kärnverksamheten. Svårförenade krav medför dilemman och värdekonflikter hos 

enhetscheferna vilket sammantaget är faktorer som relateras till stress (Dellve, Andersson, 

Jutegren, 2013).  Konflikter och svårigheter att prioritera bland arbetsuppgifter och mål i 

arbetet skapar svårigheter hos vissa individer att utföra uppdraget tillfredsställande. Detta 

visar sig i form av övertidsarbeten och enhetschefer som måste göra avkall på kvalitet i 

utförda arbetsuppgifter. Vidare visar resultatet på svårigheter bland enhetscheferna att få 

tiden att räcka till, kraven är många och tiden är begränsad. Sammantaget kan detta ses som 

ett uttryck för att kraven är högre än resurserna att hantera dessa krav med (Bakker, 

Demerouti & Verbeke, 2004) Samtidigt visar resultatet på att enhetscheferna upplever att de 

har flertalet arbetsresurser att tillgå för att möta krav i arbetet. Resurser beskrivs i form av 

handlingsutrymme och mandatet i chefsrollen, stöd från avdelningschef och det kollegiala 

stödet (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Det finns samtidigt engagemang och 

arbetsglädje som tyder på en balans mellan krav och resurser. Dock visar resultatet samtidigt 

att majoriteten upplever att det kan vara svårt att hitta balansen i arbetsmängd och 

engagemang. Vid stort engagemang, hanterbara arbetsuppgifter och när arbete bidrar till 

verksamheten så upplevs inte övertidsarbete som betungande utan som ett sätt att hantera 

arbetsvillkoren och hitta balans. Arbete hemifrån och under ledig tid är inte betungande för 

alla utan snarare ett sätt att skapa arbetsro och hantera tidspress samt vara tillgänglig för 

medarbetare. Här kan vi se att enhetschefers strävan att hitta balans, genom att vara 

tillgänglig och arbeta övertid, i sig kan skapa en ohälsosam arbetssituation. När arbetsglädje 

och engagemang bidrar till mycket övertidsarbete blir återhämtning åsidosatt. Resultatet tyder 

även på att situationer, där arbetsglädje och engagemang är stort, kan bidra till 

prestationsdilemman där arbetssituationen för medarbetarna ska fungera, brukarna ska få 

hjälp och vård samt att andra ska må bra. Detta gör att enhetschefer kan riskera 



 

 34 

återhämtningstid och den egna hälsan utan reflektera över det då engagemang och 

arbetsglädjen medför att detta arbete inte upplevs betungande.  

 

I resultatet framkom det samtidigt att några enhetschefer har tydliga ramar för arbetstiden och 

menar att återhämtning är viktig. Detta hanteras genom bortprioritering av arbetsuppgifter 

delegering av arbete samt stöd från kollegor och avdelningschef vilket tyder på resurser som 

minskar arbetsbelastningen (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Ytterligare resurser, som 

är funktionella för att uppnå mål i arbete, beskrivs som närvarande ledarskap, närhet till 

gruppen och stöd från medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Samtliga resurser är att beskriva som 

organisatoriska och sociala resurser som är användbara för att möta krav i arbetet (Bakker & 

Demerouti, 2007).  

 

Stöd och resurser för att hantera arbetsvillkoren 

I resultatet framkom organisatoriska resurser i form av stödfunktioner. Resultatet visar på att 

upplevelsen av stödfunktionerna är tudelade. Att stödfunktionerna fungerar bra och är 

behjälpliga i enhetschefernas arbete är en del. Samtidigt tyder resultatet på att 

stödfunktionerna brister i återkoppling och svarstiderna är långa vilket medför att 

enhetschefernas arbetssituation blir belastad. I tillägg belyser resultatet att enhetscheferna 

hanterar flertalet verksamhetssystem som inte stödjer varandra samt begränsningar i 

chefsstödet. Detta är aspekter som kopplas till arbetsmiljörisker (Arbetsmiljöverket, 2018) 

Tillgång till välanpassade stödresurser i det administrativa är viktiga organisatoriska 

strukturer för avlastning i chefers arbetssituation (socav.gu.se)  

 

Sammantaget beskrivs arbetsbelastningen som hög i stor utsträckning bland enhetscheferna. 

Arbetsbelastningen beskrivs i vissa fall som betungande där komplexiteten i arbetet, brist på 

tid, svårighet att prioritera olika arbetsuppgifter och krav skapar en betungande 

arbetssituation för många enhetschefer. Resultatet tyder på att detta är uttryck för att 

enhetscheferna saknar de resurser som krävs för att möta de krav som ställs på dem (Bakker 

& Demerouti, 2007). Samtidigt beskrivs arbetsbelastningen som en del av charmen med 

arbetet och att enhetschefer i tillägg har förlikat sig med uppdragets medförande 

arbetsvillkor. 
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Ledarskapsuppdraget och kontrollspannets betydelse för arbetsvillkoren 

Resultatet visar att krav som enhetschefer väljer att fokusera på har en logisk koppling till 

kärnverksamheten, medarbetare och brukare. Arbetsmoment och uppgifter som inte har en 

nära koppling får ofta lägre prioritering. Prioriteringsordningen tyder på uttryck för känslan 

av sammanhang (Antonovsky, 1991). Att prioritera arbetsuppgifter som är meningsfulla och 

bidrar med värde till kärnverksamheten skapar motivation att utföra arbetsuppgiften. Ett 

annat uttryck för känsla av sammanhang, och arbetsuppgifter som kopplas till verksamheten, 

är enhetschefers sätt att bedriva sitt ledarskap. I resultatet framkom det att ett närvarande 

ledarskap är viktigt för att skapa stimulerade och engagerade medarbetare samt möjliggör för 

ledare att se signaler hos medarbetarna. Att vara närvarande ledare blir således en resurs för 

att möta krav och skapa förutsättningar för enhetschef och verksamhet. I resultatet framkom 

det att arbetsplatserna är många, och enhetschefernas möjlighet till fysisk närvaro är 

begränsad. Tillit till medarbetarna beskrivs som en viktig resurs ur arbetsmiljösynpunkt. Att 

medarbetarna rapporterar och uppdaterar enhetschefen i arbetsmiljösituationer ställer krav på 

medarbetaransvaret och chefers konstanta tillgänglighet. 

 

Sammantaget skapar närvarande ledarskap möjlighet att se medarbetare vilket medför goda 

förutsättningar för verksamheten i allmänhet och enhetscheferna själva i synnerhet. Det 

möjliggör att enhetschefen kan bli avlastad i det egna arbetet. Således kan närvarande 

ledarskap tolkas som en resurs som reducerar belastningar i arbetet (Bakker, Demerouti & 

Verbeke, 2004). Inom hemtjänsten är närheten till medarbetarna begränsad vilket blir en 

komplex fråga gällande närvarande ledarskap och arbetsmiljöansvar.  

 

I studiens resultat beskrivs kontrollspannets bredd som en aspekt som påverkar möjligheten 

att bedriva närvarande ledarskap. I studiens resultat kan vi se att antalet medarbetare i 

kontrollspannet är större i verkligheten än det beräknade antalet. Vikarier som är mer eller 

mindre återkommande räknas inte med i kontrollspannet. Detta skapar en problematik i 

frågan om enhetschefers arbetsbelastning. Ett kontrollspann som är större, än det som 

arbetsgivaren har beräknat, skapar osynlig arbetsbelastning. En arbetsbelastning som 

arbetsgivaren inte ser skapar en problematik i frågan om arbetsvillkor för enhetscheferna 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Inom hemtjänsten innebär ett bredare kontrollspann fler 

brukarkontakter, mer kontakt med anhöriga och andra aktörer som är knutna till brukaren. Ur 

den aspekten finns en skillnad mellan verksamheter i serviceboenden med fasta brukarantal. 

Serviceboenden har således ett maxantal med brukare medan hemtjänstverksamheten har ett 
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rörligt antal. Detta speglar delar av komplexiteten i enhetschefsyrket inom hemtjänsten. Att 

ha en rörlig verksamhet innebär ytterligare krav på enhetscheferna och skapar varierande 

arbetsvillkor även mellan enhetschefer inom hemtjänsten. 

 

Resultatet visar att det inte enbart är antalet medarbetare som är avgörande för graden av 

arbetsbelastning kopplat till kontrollspannets bredd. Relationella aspekter och allt arbete som 

är runtomkring personalen är ytterligare parametrar att ta hänsyn till. Kontrollspannets bredd 

måste således inkludera helheten i chefers arbetssituation (Arbetsmiljöverket, 2018, Dellve, 

Andersson, Jutegren, 2013) Studiens resultat visar på att bygga goda relationer, mellan chefer 

och medarbetare anses vara avgörande för hur brett kontrollspann enhetscheferna kan 

hantera. Skapas goda relationer kan antalet medarbetare även vara större. Samtidigt visar 

resultatet på att om kontrollspannet är brett finns inte samma möjligheter att arbeta 

förebyggande och handledningstid kan bli bristvara vilket i sin tur kan skapar obalans mellan 

krav och resurser (Bakker & Demerouti, 2007). Att enhetschefer med bredare kontrollspann 

får göra avkall på kvaliteten på arbetsuppgifter och inte har samma möjlighet att vara 

närvarande ledare är effekter som beskrivs uppstå vid bredare kontrollspann. Detta i sin tur 

påverkar medarbetarna och verksamheten i stort. Chefer med för många underställda tenderar 

att generera i medarbetare som inte känner lika stort engagemang, större missnöje med 

arbetsmiljö och chef samt mer problem i arbetsgruppen och större personalomsättning 

(Regnö, 2016). Utan ledare som har möjlighet att se individerna i personalgruppen och skapa 

goda förutsättningar, goda arbetsvillkor och således en attraktiv arbetsplats återskapas 

problematiken i frågan gällande arbetskraftsbrist. Utan närvarande ledare och välfungerande 

personalgrupper uppstår även en problematik i att tillhandahålla god vård och omsorg till 

brukarna. För att enhetscheferna ska kunna bedriva verksamheten och tillhandahålla vård och 

omsorg med god kvalitet i kommunens regi anses stöd i arbetet vara av stor vikt. 

 

Konsekvenser av upplevda begräsningar i att söka stöd    

Studiens resultat tyder på att enhetscheferna har välfungerande stöd av medarbetare, kollegor 

och avdelningschef. Dock visar resultatet samtidigt att det finns brister i stödfunktionerna och 

att stöd inte är tillräckligt för alla individers upplevelser av balans i arbetet. Brist på balans 

trots upplevt stöd kan således styrka den kritik som riktats mot Krav-Kontroll-Stödmodellen 

att stöd inte är en parameter som kan anses tillräcklig för att balansera krav i arbetet i alla 

avseenden (Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith, 2018). Samtidigt kan denna brist på balans bero 
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på att stödfunktionerna är viktiga för enhetschefers förutsättningar i arbetet (socav.gu.se). 

Stöd är således en komplex fråga som i tillägg är individuell.  

 

Resultatet tyder även på att begränsningar hos individerna att söka stöd är ytterligare en del i 

obalans mellan krav och resurser. Trots upplevelsen av stöd från ovanstående chef kräver 

enhetscheferna inte det stöd som de önskar. I resultatet uttrycks önskan om mer handledande 

stöd, vägledning i olika dilemman och prioriteringar. Kombinationen av rädsla för att visa sig 

svag, viljan att prestera och visa framfötterna samt sympati för avdelningschefens roll skapar 

begränsningar hos individen att söka stöd. I tillägg beskriver enhetschefer att överordnad chef 

har begränsad möjlighet till en helhetsbild över enhetschefernas arbetsbelastning. 

Arbetsgivare som har svårigheter att se helheten får svårigheter att arbeta med 

enhetschefernas arbetsmiljö. Att kommuner som arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp 

arbetsbelastningen belystes även i Arbetsmiljöverkets rapport (2018). Dellve, Andersson & 

Jutegren (2013) belyste även i sin forskning, att lyfta problem och svårigheter, kan missgynna 

individen inom verksamheter i form av minskade karriärmöjlighet. Det i sin tur kan försvåra 

för enhetscheferna att vågar söka stöd då de förväntas skapa sina förutsättningar för att utföra 

sitt uppdrag och samtidigt vill prestera. I kombination med upplevda begränsningar hos 

individen att söka stöd som framkommit i resultatet skapas ytterligare en dimension av 

belastning på individen. Enligt Krav Resurs-modellen är resurser de aspekter av arbetet som 

tillämpas för att möta olika krav i arbetet. Om det inte är balans mellan krav och resurser i 

arbetet finns risken för stress och utbrändhet (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 

2001). De enhetschefer som inte upplever att de har rätt förutsättningar, det vill säga 

arbetssituationen tenderar att vara ohanterlig, riskerar att hamna i en ohälsosam 

arbetssituation.  

 

Metoddiskussion   

Semistrukturerade intervjuer som metod har svarat upp väl mot studiens syfte då 

enhetschefers upplevelser har fokuserats. Här har medvetenhet funnits om att struktur på 

intervjuerna kan ha skapat olika förutsättningar för deltagarna eftersom olika följdfrågor 

ställts, utifrån intressanta aspekter, av intervjupersonernas beskrivningar. Detta kan skapa 

situationer där en deltagare berättat utförligt om ett tema medan andra inte berört det i lika 

stor bemärkelse vilket skapar ett varierande empiriskt material. Denna studie syftar inte till att 

ställa deltagarnas svar i kontrast till varandra eller jämföra deltagarnas upplevelser. Syftet har 
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fokuserat den individuella såväl som den sammantagna bilden av deltagarnas beskrivningar. 

Således har valet av metod fungerat tillfredsställande sett till studiens syfte.  

 

Bearbetning och analys   

Innehållsanalys har varit behjälplig i sökandet att skapa rimliga tolkningar och göra 

materialet rättvisa, något som ständigt fokuserats under studieprocessen. Med innehållsanalys 

möjliggjordes flertalet tolkningar av materialet vilket skapade en osäkerhet under 

analysprocessens gång gällande teman och kategoriseringar. Kodning, kategorier och 

tematiseringar har således bearbetats ett flertal gånger för att säkerställa att liknande 

tolkningar, kategorier och teman uppstod under olika analysprocesser. Detta styrker att 

tolkning och analys varit rimliga och trovärdiga samt speglat en rättvis blid av materialet.  

I analysprocessen har tolkningarna av materialet studerats utifrån både motsättningar och 

liknelser i syfte att även fokusera det unika i materialet.  

 

Urval 

Utifrån studien syfte har målstyrt urval varit lämpligt och svarat upp mot studiens syfte. En 

större urvalsgrupp hade möjliggjort för ytterligare studie och slutsatser gällande variationen i 

upplevelser i urvalsgruppen. Dock har aktuellt antal i urvalet tillhandahållit ett rikligt material 

och unika upplevelser samt bidragit till mättnadskänsla i materialet.  

 

Kvalitet/ trovärdighet    

Denna studie har haft sina utgångspunkter i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet (Bryman 

2011). Den egna förförståelsen som i denna studie kan anses vara begränsad hos oss som 

studenten kan även ha bidragit till det slutgiltiga empiriska materialet. En större förkunskap 

inom området hade kanske bidragit till ytterligare dimensioner och intressanta aspekter i 

empirin. Dock anser vi att vår förkunskap varit tillräcklig sett till studiens induktiva karaktär, 

semistrukturerad intervju som metod samt fokuseringen på upplevelserna hos deltagarna. 

Genom studiens tillvägagångsätt från syfte, urval, intervjudata, kodning till tolkning av 

analys av data har fullständig transparens eftersträvats. Genom riklig beskrivning av studiens 

samtliga delar och detaljerad empiri har deltagarnas utsagor återspeglats tillsammans med 

den arbetssituation de verkar i. Detta ger andra forskare detaljrikt material och möjlighet att 

studera hur överförbar empirin är till andra miljöer, studieobjekt och situationer. 
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Övervägande av etiska aspekter 

Genom medvetenhet att fullständig objektivitet i forskning är att beskriva som omöjlig, har 

detta kontinuerligt reflekterats över under studiens samtliga delar. Med medvetenheten om att 

mänskliga interaktioner, personliga värderingar och förförståelse kan påverka studiens empiri 

har största möjliga objektivitet eftersträvats. En strävan att neutralisera de maktrelationer som 

uppstår mellan forskare och deltagare har ständigt varit aktuella under intervju, tolkning och 

analys av data samt presentation av materialet. Sammantaget har samtliga delar kontinuerligt 

reflekterats över i syfte att inte påverka utförandet av studien och dess resultat.  

 

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Den samlade bilden av resultatet är att majoriteten av enhetscheferna upplever sina 

förutsättningar att utföra chefsuppdraget som goda men med betoning på att det handlar om 

att skapa sina egna förutsättningar. Samtidigt har denna studie belyst svårigheter för 

enhetscheferna att hitta en balans mellan engagemang och arbetsbelastning samt att 

upplevelserna av dessa aspekter varierar bland enhetscheferna. För individer som upplever en 

betungande arbetsbelastning i kombination med upplevda begränsningar i att söka det stöd 

som arbetsvillkoren kräver riskerar att hamna i en arbetssituation som inte är hållbar i 

längden. Förutsättningarna för att vara närvarande ledare har även visat sig vara goda vid 

smalare kontrollspann och upplevs som en utmaning vid bredare kontrollspann. Studiens 

resultat visar även att det finns oklarheter i kontrollspannets storlek. Antalet medarbetare per 

chef är fler än det beräknade antalet i kontrollspannet. Studien visar även att komplexiteten i 

arbetets karaktär och relationella aspekter av arbetet är aspekter att ta hänsyn till i frågan om 

kontrollspannets bredd.   

 

Denna studie bidrar med en bild över enhetschefernas upplevelser av rådande arbetsvillkor. 

En vidare kartläggning över enhetschefernas förutsättningar inom hemtjänsten skulle med 

fördel kunna generera ytterligare kunskap om möjligheter att bedriva ett närvarande 

ledarskap, kontrollspannets bredd och effekter, samt hur stödfunktionerna kan bistå 

enhetscheferna. Detta skulle möjliggöra för att skapa mer jämnt fördelade arbetsvillkor hos 

enhetschefer inom hemtjänsten och främja för mer hållbara ledare vilket i sin tur möjliggör 

för ett längre arbetsliv och mer attraktiva arbetsplatser. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev & förfrågan om deltagande 

Hej, NAMN    
 

Vi är två personalvetarstudenter som ska skriva en c-uppsats på temat “arbetsvillkor och 

arbetsbelastning bland kommunens chefer” och undrar om ni skulle vilja delta i vår studie?   
 

Inom vård och omsorgsyrken råder det i dag stor personalbrist. Samtidigt har chefer inom vård och 

omsorgssektorn många underställda i förhållande till andra branscher. Enhetschefer som arbetar 

närmare den operativa kärnan har i tidigare studier visats uppleva en dubbelhet i krav från både 

organisatoriskt håll samt från underställda och vårdtagare. Denna kombination av 

arbetssituationer bidrar till en arbetsbelastning hos de enhetschefer som samtidigt ska fungera 

som ledande funktion inom vård och omsorg. De personer som idag arbetar som anställda i allmänhet 

och enhetschefer i synnerhet inom vård och omsorg är därför väldigt värdefulla. Vi tänker att 

enhetschefer inom hemtjänsten står inför komplexa utmaningar utifrån yrkets karaktär med rörlig 

personalstyrka.    
 

Med detta som bakgrund är vi som personalvetarstudenter väldigt intresserade av att studera hur 

enhetschefer inom hemtjänsten upplever sina arbetsvillkor. Vi önskar därav genomföra intervjuer med 

ett antal enhetschefer i syfte att öka våra kunskaper inom området. Varje deltagare kommer att 

intervjuas av oss två under ett tillfälle med en tidsåtgång på ca. en timme. Intervjun kommer att 

genomföras på en överenskommen plats utifrån deltagarens önskemål. De teman som kommer att 

behandlas under intervjun är: Förutsättningar för uppdraget, Ledarrollen och Medarbetare, 

Arbetsbelastning samt Stöd & Resurser.   
 

Om ni önskar vara med och bidra till vår studie kommer deltagandet att vara anonymt. 

Anonymiseringen syftar till att ge deltagare en trygghet i att kunna svara anonymt på intervjufrågorna 

utan att kunna identifieras. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas (skrivas ner i 

text). Deltagare kommer att få möjlighet att ta del av det sammanställda materialet. Allt deltagande i 

studien är frivilligt och deltagare kan avbryta sin medverkan, närhelst under studiens gång och utan att 

behöva ange orsak, om så önskas.     

   

Insamlat material kommer att förvaras av studenterna och ingen utomstående, annat än vår handledare 

på universitetet, kommer att ha tillgång till materialet. Det slutgiltiga resultatet av studien kommer att 

presenteras i vår uppsats på ett sådant sätt att inga enskilda individer kan identifieras. Uppsatsen 

kommer att läsas av handledare och kurskamrater vid Umeå Universitet samt publiceras på internet i 

portaler för uppsatser av studenter. Resultatet kommer också att kunna användas av 

personalavdelningen vid kommunen i syfte att öka kunskapen om det studerade området.   

Vi har varit i kontakt med personalavdelningen på kommunen varifrån vi fått kontaktuppgifter till er 

chefer.  

 

Vi kommer inom kort även att kontakta er via telefon. Om ni redan vet om ni vill delta eller avstå från 

deltagande ber vi er att inom en vecka besvara denna förfrågan via e-post. Önskar ni inte delta så 

kommer vi inte att höra av oss vidare.     

   

Vänligen, 

Emma Forsberg & Sandra Lamppa  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Vill du berätta lite om vem du är och hur det kommer sig att du valde det här arbetet?  

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som enhetschef? 

Kan du berätta om ditt ledarskapsuppdrag och vad som förväntas av dig som chef/ledare?  

  

Förutsättningar och medarbetarantal  

Hur upplever du dina förutsättningar att utföra ditt ledaruppdrag?   

Hur upplever du det medarbetarantal du har idag?  

 

Stöd & Resurser  

Kan du berätta lite om hur det ser ut med stöd och resurser för dig i ditt arbete?   

Hur upplever du att det organisatoriska stöd du har svarar mot de krav som ställs på dig? 

 

Ledarrollen & medarbetare  

Vad i ditt arbete upplever du som mest positivt? 

Finns det några mindre positiva aspekter av arbetet?  

Vad anser du är viktigt i ledarrollen i relation till medarbetarna?  

 

Arbetsbelastning   

Hur upplever du din arbetsbelastning idag? 

Vad är de största utmaningarna du upplever i din roll som chef/ledare?  

Om du skulle uppskatta, vad tror du att du lägger mest tid på?  

Upplever du att den arbetsbelastning du har påverkar din ledarskapsprestation?  

På en skala mellan 1-10 där 10 är hög arbetsbelastning hur skulle du skatta din arbetsbelastning?   

Vill du berätta mer om vad det är som gör att du väljer just den siffran?  

 

Finns det någonting utifrån det vi har pratat om som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?    

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Exempel från analysprocessen: Kodning 

 

 

Meningsenhet 

 

Meningskonden-

cering 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Så att på så vis 

kan dom ändå 

känna att dom har 

en närvarande 

chef i form av att 

jag svarar på 

deras mail” 

Närvarande ledare 

svarar på mail 

Närvarande 

via mail 

Digitalt närvarande Närvarande 

ledarskap 

Ledarupp

draget 

”…medarbetar-

antal är 

egentligen inte 

okej för att jag 

ska hinna med allt 

det jag ska med 

min personal. 

…hinner kanske 

inte med att 

handleda på 

samma sätt… 

…och vara med 

och se allihopa på 

samma sätt…” 

medarbetarantal är 

inte okej hinna med 

det jag ska inte 

handleda och se alla 

på samma sätt 

Kontrollspan

n inte ok  

 

Hinna med 

allt 

 

hinner inte 

handleda 

 
Hinner inte 

se alla 

Kontrollspannets 

påverkan 

ledarskaps-

förutsättningar 

 

 

 

Kontroll-

spann 

 

 

 

Ledarupp

draget 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Plus att vi har 

mycket stöd från 

våra 

resursplanerare… 

…värdefull 

tillgång som min 

resursplanerare 

är…” 

Resursplanerare 

mycket stöd och är 

värdefull.  

Resurs-

planerare 

mycket stöd 

 

värdefull 

resurs-

planerare 

 

Resursplanerare – 

ett viktigt stöd 

 

Organisatorisk

t stöd 

Stöd i 

arbetet 

”…flera kollegor 

som känner att 

arbetsbördan blir 

mer hanterbar 

utifrån dom här 

samtalen på dom  

här mötena”. 

Kollegiala möten 

hjälper att få ner 

arbetsbördan 

 

Kol. minskar 

arbetsbördan 

Kol. stöd i 

arbetsbelastning 

Kollegialt stöd Stöd i 

arbetet 



 

 

Bilaga 4 (1/2) – Exempel från analysprocessen: hur temat Stöd i 

arbetet framtagits.  

Kod Under kategori  Kategori  TEMA 

-resursplanerare 
mycket stöd 
-värdefull 
resursplanerare 
-resursplanerare viktig 
-resursplanerare 
snappar upp 
 
-Avdelningschef till 
hands  
-avdelningschef bryr 
sig 
-avdelningschef bra 
stöd 
-Tar stöd direkt  
 
-Chefstöd svara 
snabbt  
-Personalavd. 
behjälpliga  
-Hälsosupport bra 
stöd 
-problem tas på allvar 
-bra relation 
stödfunktion 
 
-chefstödet är 
begränsat 
-beror på vem som 
sitter där  
-brist stödfunktioner  
-arbetssätt konsulter 
-telefontid-anpassa sig 
-brist på återkoppling 
-sätter krokben i mitt 
jobb 
 

-resursplanerare ett 
viktigt stöd 
 
 
 
 
 
-Närvarande närmsta 
chef 
 
 
 
 
 
 
-stödfunktioner bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-brist stödfunktioner  
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatoriskt stöd Stöd i arbetet 

-stötta kollegor 
-någon börjar gråta 
 -signalera uppåt  
 
-hantera 
personalfrågor    
-varaktighet nytta av 
varandra  
-upptäcka signaler  
-nära samarbete  

-emotionellt stöd  
 
 
 
 
-stöd i ledarskapet  
-stöd arbetsmiljö 
 
 
 

Kollegialt stöd   



 

 

-diskutera egen 
arbetsmiljö 
 
 
-Fått kollegialt stöd 
-fråga kollega  
-Tillgänglighet alla 
vägar  
 
-kollegor isolerade  
-bollplank  
-erfarenhetsutbyte  
-bena ut problem 
-kol. minskar 
arbetsbördan  

 
 
 
 
-använder kollegialt 
stöd  
 
 
 
Kol. stöd i 
arbetsbelastning  

-rädd att visa sig svag 
-alla andra klarar det  
-duktighetskappan 
-andra hinner  
 
-sympati för avd.chef 
-liknade roll som mig   
 
-Be om stöd  
-känna kravet och be 
om hjälp 
 
-tid till reflektion 
 -Avd. chef får ingen 
helhetsbild 
-mer kontinuerligt 
stöd  
 
-ensam 
-utportionerade  
-avd. ser inte allt 
 

-kultur vara stark  
 
 
 
 
-igenkänning, vill inte 
besvära  
 
 
-svårt att be om stöd 
 
 
 
-Önskan handledning  
 
 
 
 
 
-ensamarbete   

Begränsningar i stöd   

 

 

 

 

 

 


