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Abstract  

Larsson, L. & Hofvander, M. (2011). Arbetsledning i en föränderlig verksamhet, Högskolan i 

Halmstad.   

Larsson, L. & Hofvander, M. (2011). Staff management in a changing organization, 

Högskolan i Halmstad.   

 
 

I denna C-uppsats beskriver vi de organisations- och förändringsprocesser i välfärdssamhället 

som påverkat arbete inom vård och omsorg. Genom en kvalitativ studie av ett gruppboende i 

Halmstad studerar vi hur förändringsprocesser i välfärdssamhället påverkar enskilda 

verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi belyser förhållandet mellan enhetschef och 

anställda som arbetar på boendet, hur dessa i samspel med välfärdssystemet hanterar 

förändringar som sker inom organisationer. Trots minskade hierarkiska nivåer formas arbete 

inom vård och omsorg fortfarande av direktiv och riktlinjer, vilka är utformade av ledningen 

för organisationen där bland annat politiker och Socialnämnd ingår. Hur anställda är 

påverkade av dessa riktlinjer samt enhetschefens arbetsledning belyser vi i studien.  

 

We describe the organizational processes of change in the welfare society that has affected 

work in health care. This study describes how the unit manager and staff relate to the new 

changes which take place in the welfare society this includes reduced levels of hierarchy. We 

are studying how this takes place on a local level and how it affect the management on the 

accommodation for humans with disabilities that we are studying.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter, som med stort engagemang och vänligt 

bemötande medverkat i vår studie. 

Vi vill även tacka Ove Svensson för uppmuntran och vägledning under arbetet med denna 

uppsats.  

Linn Larsson och Malin Hofvander  
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Kap 1. Inledning  

De flesta människor tillhör en rad organisationer utan att reflektera nämnvärt kring detta. 

Trots detta präglas, enligt Grey (2009), hela deras tillvaro av kontakten med olika 

organisationer, som förskolor, skolor, högskolor, sjukhus, myndigheter och företag (a.a., 

s.223). Även familjen kan ses som en organisation med en viss struktur, gemensamma mål 

och tillgång till gemensamma resurser. Hur vi tänker kring organisationer och hur vi försöker 

förstå dem skiljer sig åt beroende på ur vilket perspektiv vi betraktar dem (Grey, 2009, s.25). 

Medan nobelpristagaren Douglas North (1993) beskriver organisationer ur ett individuellt 

perspektiv och menar att de uppstår genom att enskilda personer sluter sig samman för att 

tillvarata gemensamma intressen hävdar sociologerna Ahrne och Papakostas (1996) ur ett mer 

strukturellt perspektiv att vi ”föds in i organisationer” och därigenom får del av deras resurser. 

Traditionella organisationsteorier har allt sedan den tyska sociologen Max Webers tid 

förklarats i termer av byråkrati. Relationen mellan ledare och anställd beskrevs som 

hierarkisk. (Grey, 2009, s.51) Det fanns ofta flera nivåer av chefspositioner vilket kunde leda 

till att information förvrängdes och beslutsfattandet försinkades då beslut var tvungna att 

passera alla nivåer (Nordengren, 2006, s.75-76). När den våg av decentralisering som sköljde 

över stora delar av världen nådde Sverige under 1970-talet fick den snabbt genomslag. 

Utvecklingen innebar att den traditionella byråkratin förkastades med införandet av 

självstyrande grupper, anställdas ökade medinflytande, öppnandet av organisationer mot 

omvärlden och nya managementteorier. Den nya formen av ”postbyråkratiska” organisationer 

var, enligt Maravelias (2003), främst resultatet av en långtgående decentralisering av ansvar 

där många av de hierarkiska nivåer som förknippas med den traditionella byråkratin vittrat 

bort. Den traditionella byråkratins stelbenta struktur med dess tydliga beslutsnivåer ersattes av 

en mer ”platt” och flexibel organisationsstruktur. En utformning som antogs göra 

organisationerna anpassade till senmodernitetens snabbföränderliga samhälle. En konsekvens 

av förändringarna blev att betydligt fler anställda gjordes delaktiga i besluten inom 

organisationen. Chefer och övriga anställda blev ömsesidigt beroende av varandra och 

dialogen mellan dem kom att inriktas på att skapa konsensus kring centrala värden. Grey 

(2009) betonar att det visserligen skett en förändring men han ställde sig skeptisk till allt tal 

om en etablering av en ny postbyråkratisk era: 

 […] att den snarare innebär en sammansmältning av flera olika trender, så att medan 

trenden i högutvecklade i-länder tveklöst går mot en serie service och tjänste ekonomi, så 
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är den typiska innebörden av denna trend en ökning av antalet arbeten med hög 

standardiseringsgrad och låga krav på utbildning, så som inom catering, 

telefonförsäljning och teletjänstcentraler. (a.a,.s.138) 

Grey (2009) menade att tidigare byråkrati fortfarande påverkar arbetsstrukturer då 

många organisationer har kvar en hierarkisk ledning. Däremot menade han att vi kunde 

se att samhället som i stort gått mot ökad decentralisering som påverkat 

organisationerna, en utveckling som lett till att många led med mellanchefer har 

försvunnit. Men att tala om en ny postbyråkratisk era ansåg han vara för tidigt. 

(a.a,.s.136) 

Nya trender har dock etablerats inom organisationsvärlden, även om det kan vara 

omstritt hur total denna förändring var. Dessa nya trender kom även att påverka 

diskurserna inom samhällsvetenskapen. Inom sociologin har allt sedan Webers tid 

rationalitet varit ett ledord, vid sidan av detta talar man dock allt mer om emotionernas 

påverkan av organisationerna. Stephen Fineman (2003) är en av de 

organisationsteoretiker som menar att organisationer bör analyseras med hjälp av både 

organisations- och emotionsteori. Precis som Grey menar vi att mycket av den 

traditionella byråkratins tankar kring ledning och hierarki fortfarande finns kvar, men att 

dagens organisation har påverkats av de trender som varit genomgående sedan 

decentraliseringen sköljde över Sverige. Vilket även påvisas av Franzén (2004) i citatet 

nedan: 

I en stor organisation finns mellanchefer på flera nivåer och deras frågor och intressen 

sammanfaller ibland med ledningens, ibland med underställda chefers och medarbetarens. 

Bakom ett sådant uppenbart banalt konstaterande döljer sig en av mellanchefens största 

utmaningar, nämligen att ha en egen profil, en egen linje, ett eget utrymme, att finna den 

rätta balansen.  

 

Inspiration till denna uppsats fick vi genom vår erfarenhet som vårdbiträde inom 

handikappsomsorgen. Vår erfarenhet av bristande ledarskap i form av en ”frånvarande” 

chef med ett ” decentraliserat ledarskap” ledde oss till problemställningen för denna 

studie. Vi ville med uppsatsen undersöka hur de nya organisationsformerna påverkade 

arbetet inom den offentliga välfärden, ledarskapet och relationen till de anställda. 



   3 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att belysa konsekvenserna av de organisations- och 

förändringsprocesser som omformar välfärdssamhället under senmoderniteten, och ersätter 

den traditionella byråkratins hierarkier och regelstyrning med dialog, delegerat ansvar och 

styrning genom utveckling av gemensamma värderingar.  

En central frågeställning är hur dessa "postbyråkratiska" förändringar påverkat arbetet och hur 

de upplevs av såväl arbetsledning som anställda. 

1.3 Bakgrund 

Nobelpristagen Douglas North (1993) beskriver, som vi nämnt ovan, organisationer som ett 

resultat av individers strävan att uppnå vissa gemensamma mål. Organisationerna formas och 

omformas i samspel med omgivningen, under inflytande av nya idéer, ny teknik, nya 

arbetsmetoder och andra förändrade förhållanden. North betonar omgivningens betydelse för 

etablering av nya organisationer. Sociologerna Ahrne och Papakostas (1996) hävdar däremot 

att organisationer kan ses som en form av kollektiva aktörer som finns längre än flertalet 

enskilda individer och som erbjuder dem att genom medlemskap få del av deras resurser. 

Organisationerna kan ur deras perspektiv uppfattas bidra till formandet av individernas 

handlingar och på sikt bidra till utvecklingen av kulturen.  

Sociologiskt lexikon (Brante & Andersen, 1998) definierar organisationssociologi som studier 

av hur aktörer (individer/grupper/organisationer) handlar och organiserar sig i 

överensstämmelse med regler som är socialt konstruerade, offentligt kända och accepterade. 

Man antar att handlingar utförs med utgångspunkt i ”a logic of appropriateness”, knuten till 

regler, rutiner, rättigheter, förpliktelser, standardiserade procedur och dylikt. Dessutom är man 

intresserad av att belysa hur socialt konstruerade aktörer själva är med om att konstruera 

regler för lämpligt/förnuftigt/ rationellt beteende. Organisationssociologin rymmer både 

studier av mikroprocesser, där kulturen utvecklas inom organisationens ramar och 

makroprocesser, där kulturen utvecklas i samspelet mellan organisation och omgivning. (a.a,. 

s. 230)  

Organisationer inom offentlig sektor befinner sig på en politisk arena. En arena som präglas 

av beslutsfattande avseende resurser och den policy som ska gälla på arbetsplatsen samt sätta 

gränser för de anställdas befogenheter. Detta bidrar till etableringen av ett beroende mellan 

den politiska arenan, organisationen och arbetsplatsen. (Bolman, 2005, s.280) 
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Det är politiker som har det formella ansvaret för att verksamheten följer givna regler och 

uppnår de satta målen. Ett ansvar som sedan delegeras ned i organisationen. Det är 

socialchefen som på tjänstemannanivå ytterst ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 

givna direktiv och målen för organisationen. Socialchefen har getts makt att styra över 

organisationen, medan avdelningschefer, enhetschefer ansvarar för verksamheten på lägre 

nivåer. Avdelningschefer och enhetschefer befinner sig i en mellanposition i förhållande till 

överordnade nivåer och anställda inom deras ansvarsområden. Det är de om leder den direkta 

verksamheten på arbetsplatsen. De formar regler och policy inom de ramar som är uppsatta 

för deras ansvarsområde, vilket formar de anställdas arbetsvillkor och begränsar deras 

handlingsfrihet etc. På så sätt skapas uppslutning kring normer och värderingar och lika 

villkor för de anställda. (Bolman, 2005, s.81-82) 

Aktörer inom offentliga organisationer kan delas in i tre grupper, de två första utgörs av 

interna aktörer såsom chefer och anställda, den tredje av externa aktörer det vill säga klienter, 

vårdtagare och deras närstående. (Bolman, 2005, s.76) Dessa aktörer har inflytande över 

organisationen och kan på olika sätt ställa krav. Anställda kan exempelvis kräva fler 

arbetstimmar.  

1.3.1 Grunden och skapandet av dagens organisationer  

Det har hänt mycket inom svensk organisationsutveckling de senaste åren. I detta avsnitt 

redovisar vi de traditionella organisationsteorier som varit grunden i verksamheter inom 

offentlig vård och omsorg. Mycket har skett sedan decentraliseringen men delar av de gamla 

strukturerna lever fortfarande kvar inom organisationer. Vi introducerar även de nya 

strukturerna som i dag blir alltmer vanliga inom den offentliga vården och omsorgen.  

Den traditionella organisationen 

De traditionella organisationerna var präglade av ett tydligt ledarskap, det var chefen som 

styrde.  Ansvar, kommunikationsstrategier och befogenheter för anställda var skarpa. Inte ens 

under bildandet av fackföreningar under 1870- talet ifrågasattes chefens ledarskap, det var 

istället de egna villkoren såsom lön och arbetstid som var i fokus för de anställdas 

engagemang. Under 1960-talet började tjänstesamhället på allvar att ersätta industrisamhället 

och i samband med detta formulerade företagen organisationskulturer, tankar om 

organisationen tog fart och organisationsteorier skapades. (Nordengren, 2006, s. 10)  

Dessa organisationsteorier präglades, förutom av forskare som Max Weber, av ingenjörer och 

nationalekonomer, bland dem Fredrick Taylors och Henri Fayol. De har påverkat synen på 
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fenomen som rationalisering, produktion på löpande band och arbetsdelning. De har även haft 

stort inflytande på hur verksamheter struktureras och organiseras. Tankar som även påverkat 

hur verksamheterna inom vård och omsorg utformats. (Andersson-Felé, 2008, s. 10)  

Värt att nämna är Max Webers rationella byråkrati som länge ansågs som organisationsidealet 

för verksamhet inom vård och omsorg. I denna ingår tre grundläggande principer som låg till 

grund för arbetsorganisationer ända till 1900-talet. Organisationen ansågs uppnå sin maximala 

effektivitet genom att nå dessa principer. Den första principen är specialisering. Vilket 

innebär att arbete utförs av personal som tränats för sin arbetsuppgift, specialiseringen sker 

inom mindre enheter och personalen har avgränsade arbetsområden. Centralisering är den 

andra principen och innebär att verksamheten har en hierarkisk ledning. Denna hierarkiska 

ledning finns inom en central punkt därifrån sker styrning och delegering av bland annat 

arbetsuppgifter.  Formalisering är den tredje principen och fokuserar på tjänstemännens 

beteende vilket styrs av formella regleringar från den hierarkiska ledningen. (Andersson- Felé, 

2008, s.159)  

Då organisationer byggdes upp av fler nivåer av chefspositioner blev resultatet att besluts- och 

processer var tvungna att passera fler nivåer. Detta ledde till oriktig information i form av 

missförstånd och saktade ner processer såsom beslutsfattande. Vilket gjorde att 

omstrukturering av organisationer lovordades. (Nordengren, 2006, s.75-76).  

Den nya organisationen 

I samband med att decentraliseringen fick ett större utrymme inom svenskorganisation 

förändrades även organisation inom vård och omsorg. Decentraliseringen kom till en början 

från de japanska bilföretagen som utvecklade modeller enligt modellen Lean production eller 

slimmad organisation. (Andersson- Fele, 2008, s.160 -161). Målet med decentraliseringen var 

att nå ett högre produktionstempo genom att flytta beslut om den dagliga verksamheten 

närmre produktionen. Detta gjorde man genom att minska enheterna vilket gav fler 

självstyrande grupper men med en viss specialisering. (Thylefors, 1991, s. 20) 

Decentraliseringen fick stor genomslagskraft inom kommuner i England under 1940-talet och 

i USA under 1960-talet, genom så kallade ”Neighbourhood counsils”. I Sverige fick den sin 

främsta popularitet först under 90- talet och kom att dominera strukturer inom organisation 

och stat. (Montin, 2007) 

För svensk organisation kom decentralisering att innebära att verksamheter fick lokal styrning 

och får på så sätt inflytande av politiker Decentraliseringen innebar även förändring inom 
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organisationen, chefskap och medarbetarskap som fick förändrade roller. Det skedde en 

förskjutning av makten från toppen till bredden, anställdas yrkeskunskaper samt 

brukarinflyttande ansågs viktigare och genom denna förskjutning önskade man öka deras 

inflytande. På detta sätt minskades hierarkiernas nivåer. Omstruktureringen skedde även för 

att kunna svara på omgivningens krav och de nya förändringsimpulser som drabbade 

organisationer. Detta var möjligt med mindre enheter. (Thylefors, 1991, s.19-21) 

Figur 1. Från hierarki till platt organisation  

                   

       

 

      

                    

 

 

 

Platta organisationer har inom många organisationer idag blivit ett trendord, vilket har 

förändrats synen på tidigare organisationsideal. Idag talar man inom vissa kretsar såsom 

handelshögskolor om ett nytt ideal. (Grey, 2009, s.137) Där uppfattningen bygger på att 

organisationer kan göras effektivare genom självstyrande arbetsgrupper och där kompetensen 

även är bredare.  Detta fick stor genomslagskraft inom näringslivet men kom att påverka 

organisationer inom vård och omsorg. Med näringslivet som förebild för bredare 

organisationer påbörjades en aktiv politisk process för marknadsorientering, utförsäljning av 

boenden (Andersson – Felé, 2008, s.159- 160). Den mest långtgående decentraliseringen finns 

just i verksamheter som är kundorienterade, servicebetonade, projektbetonade, 

kunskapsintensiva och personberoende. Ju mer en verksamhet decentraliseras och samtidigt 

får en lokal styrning, desto påtagligare blir politikerinflytande. (Thylefors, 1991, s.21) 

 
Krav på ny organisering  

Omstruktureringar tar både tid och resurser och är en krävande process. I de flesta fall innebär 

omstruktureringar nya utmaningar och organisationen ställs inför nya problem eller 

möjligheter.  Decentraliseringen och dagens ökade krav på platt organisering ger 

organisationer nya villkor.  Bolman (2005) redovisar några av de inre och yttre faktorer som 
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påverkar organisationer vid omstruktureringar, ledarskapet, omgivningen och teknologin 

förändras (a.a,. s.121).  

Dessa faktorer har i hög grad påverkat arbetet inom vård och omsorg. Vi redovisar därför 

resonemang kring dessa faktorer. Vi kan se att dessa är förhållanden som har påverat de 

förutsättningarna som finns på den arbetsplats vi studerar.  

Ledarskapet förändras  

Trots att rollen som chef fortfarande finns kvar har grunden och kraven förändrats. Ett gott 

ledarskap har alltmer börjat handla om personliga egenskaper snarare än funktion. En ledare i 

dagens organisation måste vara flexibel, ha social kompetens och en samordnande roll. 

(Nordengren, 2006, s.95). I samband med chefens förändrade roll har även rollen som anställd 

förändrats. Grupper har blivit alltmer självplanerande och arbetsuppgifter som tidigare sköttes 

av chefen har delegerats till arbetslag. Betydelsen av arbetslag har därför ökat och fokus 

ligger på gruppens mål snarare än den egna prestationen. Fler människor är nu involverade i 

helheten av arbetet. Tidigare skulle den anställda genom bland annat Weber 

organisationsideal koncentrera sig på en avgränsad uppgift och den egna prestationen. 

(Ekstedt, 2005, s.32) Relationen mellan chef och anställd har fått ökad betydelse och idag 

talar man snarare om en socialkonstruktion, där chef och anställda tillsammans formar 

förutsättningar för det goda arbetet. (Andersson – Felé, 2008, s.28). 

Teknologin förändras 

Teknologin har självfallet haft en stor inverkan på organisationer. Detta har gjort att chefer 

och anställda nu kan arbeta mer flexibelt. Omorganisering från handskriven dokumentation 

till databehandling tar dock tid. Teknologin förändrar även enhetschefens arbete, en 

enhetschef kan med dagens teknologi dubbla antalet underställda utan att det medför enorma 

negativa konsekvenser. Kontakten kan upprättas med hjälp av elektronik såsom telefon, mejl 

och dokumentation. En chef kan nu med samma tid uppnå mellan 20 till 50 medarbetare. Det 

är nu möjligt att kunna samarbeta kommunikativt utan fysisk kontakt. (Thylefors, 1991, 

s.199) 

Omgivningen förändras  

Som en följd av enhetschefens förändrade ledarskap, omorganiseringar och teknologiska 

förändringar har omgivningen förändrats. Förändring i tid och rum har nu möjliggjorts, det är 

nu möjligt för enhetschefen att befinna sig utanför den arbetsplats hon ansvarar för. 

Geografisk och tidsmässig distans har blivit alltmer vanlig för arbete inom vård och omsorg. 

Geografisk distans innebär att huvud- och lokalkontor kan vara lokaliserade på olika 
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geografiska platser. Tidsmässig distans innebär skiftarbete för vårdpersonal, då man arbetar 

olika skift till exempel dag respektive nattpass. Om dessa förändringar är till fördel eller 

nackdel är svårt att fastställa, det har diskuterats av ett flertal forskare där skilda arbetsplatser 

och förhållanden har analyserats. Klart är dock att ny organisering ställer andra krav på 

organisationen, ledaren och medarbetaren. (Nordengren, 2006, s.14) 

Kap 2. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redovisar vi de teoretiska utgångspunkter vi använder oss av för att analysera 

vårt insamlade material, vilket har lagt grund för de valda utgångspunkterna. I 

bakgrundskapitlet introducerade vi de förändringar som skett inom vård och omsorg de 

senaste årtionden. Vi menar att dessa förändringar har påverkat rollen som enhetschef och 

anställd i dagens organisationer samt påverkat förhållandet dem emellan. För att belysa dessa 

förändringar använder vi oss av Webers begrepp kontrollspann. Genom att använda oss av 

begreppet belyser vi det ökade antal anställda som enhetschefer i dagens organisationer har 

vilket påverkar mängden ansvar. Genom begreppet ställer vi oss kritiska till den utveckling 

som sker. Vi anser att de anställda som praktiskt arbetar inom verksamheten har en viktig 

funktion, detta redovisar vi genom Lipskys (1980, s.54) begrepp närbyråkrater.  

Vårt insamlade material visade att trots ökade krav på enhetschefen uppfattades 

arbetssituationen på den arbetsplats vi studerade som bra av både enhetschef och anställda. 

Därför anser vi det viktigt att analysera dessa förhållanden. Vårt syfte är att överbrygga 

förklaringsmodeller kring organisation och emotion. Vi introducerar därför begreppen 

emotionssociologi samt organisationskultur. Vi inleder med att tala om grundläggande 

perspektiv i ämnet för att sedan fokusera på emotioner i arbetet. Dessa resonemang följer av 

sociologen Hochschilds teorier om emotioner. Fineman är en av de organisationsteoretiker 

som alltmer börjat studera organisationer och emotioner i samverkan, detta lägger vi 

tyngdpunkt på i vår analys.  

2.1 Kontrollspann  

I vårt bakgrundskapitel introducerade vi Webers ideala organisation som varit grunden i 

flertalet verksamheter inom vård och omsorg. I den ingår tre strukturella förutsättningar 

nämligen hierarki, begränsad auktoritet samt arbetsfördelning. För att den ideala 

organisationen skulle fungera menade Weber att det fanns ett maximalt antal underställda som 

den personalansvariga chefen kunde ansvara för, han myntade begreppet kontrollspann.  

Kontrollspann innebär nämligen det antal underställda som en personalansvarig chef ansvarar 
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för och som inte sammanfaller under någon annans chefs ansvarsområde. I samband med den 

decentralisering av organisationer inom vård och omsorg som skedde plattades hierarkier ut 

och i anknytning med detta försvann många mellanchefer. (Andersson – Felé, 2008, s.158)  

Begreppet kontrollspann har tidigare använts i studier av verksamheter inom vård och 

omsorg. Lena Andersson- Felés (2008) avhandling Att leda lagom många har inspirerat oss i 

användningen av begreppet. Istället för att endast förhålla sig till ett optimala kontrollspann i 

tidigare så kallade ideal organisationen menar hon att begreppen brett respektive smalt 

kontrollspann måste användas. Enhetschefen har ett brett kontrollspannet då denne ansvarar 

för ett stort antal underställda och ett smalt då det är ett få antal underställda som 

enhetschefen ansvarar för. (Andersson – Felé, 2008, s.20)  

Resultatet av Lena Andersson- Felé (2008) är viktig att redovisa då det framgick av 

avhandlingen att arbetsmiljön på arbetsplatsen inte endast avgörs av det antal underställda 

enhetschefen har utan även hur detta kontrollspann tar sig i uttryck. Det vill säga hur 

arbetsplatsen och framför allt enhetschefen och de anställda har förmåga att organisera utifrån 

det givna kontrollspannet. Teoretikern Luther Gulick (Citerad i Andersson – Felé, 2008) 

framhåller att tre viktiga variabler påverkar vilket kontrollspann en organisation kan ha 

nämligen funktionell mångfald, tid och stabilitet samt storlek och rum. Det är alltså inte bara 

kontrollspannet som avgör utan också situationens variabler som påverkar hur arbetsmiljön på 

en arbetsplats ser ut. (a.a,. s.211) Vi har även lagt till variabeln emotion då vi tror att detta har 

stor påverkan på den samverkan och relation som enhetschef och anställda. Vi redovisar 

därför vad som ingår i de fyra variabler som vi tror påverkar arbetssituationen. Viktigt att 

nämna är att det som ingår i dessa variabler delvis är sådant som vi själva har lokaliserat, och 

som är unikt för det boende vi studerar 

Gulick (Citerad i Andersson – Felé, 2008) menar att det är nödvändigt med smala 

kontrollspann i en organisation där personalen har olika funktioner då enhetschefen måste 

interagera med många olika individer/ anställda inom verksamheten. Det är möjligt att ha ett 

bredare kontrollspann om verksamheten innebär mer rutinartade arbetsuppgifter, då dessa 

kräver mindre arbetsledning. I verksamheter med hög omsättning av personal och chefer det 

vill säga en instabil organisation eller förändrade arbetssätt är det nödvändigt med ett smalt 

kontrollspann. Organisationer som däremot befinner sig inom ett stabilt läge kan ha brett 

kontrollspann. Det geografiska läget påverkar hur stort kontrollspannet kan vara. Om 

organisationen befinner sig på ett stort geografiskt område behövs ett smalt kontrollspann, 
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medans smala kontrollspann kan tillämpas då organisationen befinner sig inom en lokal. (a.a,. 

s.211)  

2.2 Närbyråkrater   

Michael Lipsky (1980) myntade begreppet närbyråkrater, vilket är den yrkesroll där 

tjänstemän som arbetar genom någon slags samhällservice ingår. Samhällsservicen ska på 

något sätt inkludera arbete till samhällets invånare. Det unika med denna yrkesroll är att de är 

styrda av de direktiv som är skapade av landets lagstiftare samtidigt som deras arbete 

innehåller kontakt med de individer som lagstiftningen berör. De individer som på olika sätt 

berörs av samhällsservicen blir därför i hög grad beroende av hur närbyråkraten utför sitt 

arbete. Detta gör att individen socialt måste formas i den situation där närbyråkraten finns. 

Samtidigt som närbyråkraten är beroende av individen som den utför samhällservicen åt, 

närbyråkraten måste handskas med situationer och svårigheter som klienten befinner sig i och 

även situationer som kan uppkomma i denna yrkesroll. Situationen är ofta präglad av mål av 

förändring och förbättring av individens situation. (a.a,. s.54)   

 

Vi använder oss av begreppet närbyråkrater för att pålysa den viktiga funktion den anställda 

har i verksamheter inom vård och omsorg, den anställda är i detta sammanhang närbyråkraten.  

Närbyråkraten har ett stort ansvar i verksamheten genom att den ska tillmötesgå de krav som 

ledningen för organisationen har och att i praktiken få dessa att fungera. Det är ett samspel 

mellan ledningens direktiv, enhetschefens ledarskap och den klient som ingår i 

samhällsservicen som närbyråkraten måste hantera.   

2.3 Emotionssociologi   

Genom begreppet emotionssociologi vill vi gå in djupare på känslornas betydelse. Sociologen 

Hochschild (Olsson, 2008) säger att emotioner är sinne, hon beskriver emotioner med hjälp av 

tre utgångspunkter/ perspektiv i för emotioner.  Det perspektiv vi vill belysa är det 

interaktionistiska perspektivet. Grunden i detta perspektiv är att emotioner har en biologisk 

aspekt, det vill säga genom de sinnen vi föds med kan vi uttrycka känslor.  

Med påverkan från de sociala sammanhang och situationer individer befinner sig i kommer 

dessa biologiska sinnen och uttryck att formas. Genom den sociala kontexten får emotioner 

betydelse och mening.  (a.a,.) 

 

Inom det interaktionistiska perspektivet benämner Hochschild (Olsson, 2008) tre dimensioner, 

den normativa, expressiva samt den politiska dimensionen. I den normativa dimensionen 
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beskrivs relationen mellan känslor och dess regler. Det är den sociala kontexten som reglerar 

vilka känslor som är lämpade för situationen, beroende på hur känslan värderas så finns det 

risk för konflikt. Den expressiva dimensionen belyser uttrycket av en specifik persons känsla i 

samspelet med andra människor. Hur känslouttrycket uppfattas av omgivningen avgörs av den 

respons som ges i samspelet. Den tredje och sista dimensionen är den politiska. I denna 

dimension har individen som uttrycker känslan ett syfte. Syftet speglas i skilda förhållanden 

som ofta omfattar makt och status, detta förhållande avgör och bestämmer den följd som 

känslan får. De olika dimensioner bestämmer vilka känslor människor uttrycker i specifika 

situationer.  Dimensionerna gör att vi lättare kan relatera till andra människors känslouttryck 

och det hjälper även till att ge uttryck för egna känslor, det att genom känna stämningar i den 

sociala kontext individen befinner sig i. (Olsson, 2008) 

 

Genom att använda Hochschilds teorier vill överbrygga samspelet mellan organisation och 

emotion. Vår övertygelse är att arbetsmiljön på den arbetsplats vi studerar fungerar bra på 

grund av den växelverkan mellan organisation och emotion som finns. Genom att fokusera på 

emotioner som en biologisk aspekt samt hur dessa formas i denna sociala kontext vill vi 

förklara skeenden som utspelar sig på arbetsplatsen. Genom att tillämpa de tre dimensionerna 

inom detta perspektiv kan vi förklara hur organisationen får innebörd i de anställdas vardag. I 

ett socialt arbete är emotioner en del av arbetet och de anställda måste hantera egna samt 

andras känslouttryck på en daglig basis. Det är relativt tydligt att de anställda inom 

verksamheten vet vilka känslor som är accepterade. Respondenter har arbetat länge 

tillsammans och anser att det är viktigt att alla uttrycker känslor då de uppkommer. Det är 

även tydligt att enhetschefen innehar denna åsikt, samtidigt som de anställda menar att de 

först talar med varandra och sedan med enhetschefen. Det finns alltså en tydlig uppdelning 

mellan känsla och kontext vilket har sin grund i den politiska dimensionen. 

2. 4 Att förstå emotioner i arbetet  

Traditionellt sätt har organisationer analyserats endast i form av variabler såsom produktion, 

vinst och resurser etc. Stephen Fineman (2003) är en av de få som talar om emotionella 

organisationer. Han lyfter fram betydelsen av att se organisationer som en emotionell arena, 

en arena där känslor skapar händelser samtidigt som händelser skapar känslor. (a.a,. s.1) Han 

menar att emotioner har betydelse för organisationen. Att se organisationen som en plats där 

emotioner är verksamma tillför två saker till studien m organisationer menar han. Det första 

det gör är att det belyser alla de människor som finns inom organisationen, vilka de är samt 
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vad de kan uppnå. Det andra är att det lägger fokus på de processer som finns inom 

organisationen och känslan som processen tillför exempelvis om en idé blir avvisad eller 

accepterad.  Fineman menar att organisationen är en emotionell arena. Individen skapar, 

formar och reformerar känslor. Känslor såsom ångest, stolthet, spänning och besvikelser. 

Detta gör hon ensam, i samspel med andra men också i samspelet med organisationen. 

Individen skapar själv känslor genom att ta med sig känslor till och från arbetet. I samspel 

med andra människor, då människor inom organisationen influerar varandra. Även 

organisationen påverkar vilka känslor som uppkommer, de kan på olika sätt reglera känslor 

genom att ha stadgar, beskrivningar etc. som ska gälla för den specifika yrkesrollen. Alla 

dessa tre generar känslor, Fineman poängterar att organisationer är såsom övriga livet, då 

även det innehåller rutiner och vardag. Många emotioner är därför inte särskilt laddade men 

de påverkar vad vi gör, hur vi gör dem samt vad vi kommer att göra. Alla händelser involverar 

känslor även om det bara innebär att svara på mejl, prata med kollegorna eller gå på möten. 

Känslor har på så sätt en roll och funktion inom organisationer. (Fineman, 2003 s.3-10) 

Förändring och emotioner  

Även Fineman (2003)belyser förändring, han menar att detta kan ske lokalt och mer 

omfattande. Lokalt i form av en ny dator eller karriär för anställda inom en organisation eller 

omfattande i form av en ny organisationskultur. Dessa förändringar kan vara självalda eller 

tvingande. Fineman menar att dessa förändringar ger effekter i form av känslor. Graden av 

förändring påverkar även graden av känsla. Under förändringsprocessen kan även en 

blandning av positiva och negativa känslor förekomma, exempelvis om det tar lång tid att 

vänja sig vid den nya situationen. Profession, rutin och arbetssituation kan vara starkt 

förknippad med den personliga identiteten vilket kan försvåra anpassningen till en ny 

situation. På grund av att känslor skapar mening och betydelse har de stor inverkan på hur 

förändring accepteras. Känslan är även väldigt personlig, någon kan känna ängslan eller 

engagemang vid förändring. (a,a., s. 121) 

Ledare, anställda och emotioner  

Fineman (2003) belyser de förändringar inom organisationer som skett sedan 

decentraliseringen då hierarkier plattades ut. I samband med det har rollen som ledare 

förändrats, en ledare ska inte i lika hög grad kommendera sina anställda utan snarare 

underlätta för de förändringar som de anställda går igenom. Ledare måste arbeta mer 

känslomässigt genom att kombinera de anställdas viljor och behov och på så sätt inspirera 

dem.  
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Att vara ledare kräver kunskap, utbildning och erfarenhet men med dagens mått menar 

Fineman att rollen som ledare lika mycket handlar om de underställda. Om en ledare är 

omtyckt eller ej behöver i dagens organisation inte bero på dennes faktiska kunskaper utan 

snarare hur denne kan behandla de förändringar som sina anställda går igenom. Fineman 

lägger stor vikt vid de anställda och menar att deras känslor och förväntningar förändras över 

tid, stor inverkan på detta har deras personliga karriärer, ekonomi, hälsa, värderingar och 

omständigheter. Fineman menar att ledarens hantering av den anställdes personliga 

omständigheter har stor inverkan på om denne blir omtyckt eller ej, anpassning till de 

anställda måste hela tiden ske. Fineman förklarar ledarens roll som uppträdande på en scen, 

denne blir ständigt emotionellt granskade av sin publik, det vill säga de anställda. Detta gör att 

ledarens roll i samspel med de anställda handlar mer om empati och emotionell kunskap än 

om de arbetsuppgifter såsom budget, fakturor etc. som denne utför. (Fineman, 2003, s.76) 

2. 5 Kultur på arbetsplatsen 

Viktigt i ett arbeta är att skapa en samhörighetskänsla mellan personalen, lika viktigt är det att 

anställda känner ansvarstagande och motivation i sitt arbete. Detta kan tydliggöras genom att 

använda begreppet organisationskultur. Bang (Citerad från Engdahl & Larsson, 2006) säger 

följande om organisationskultur,[…] den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden(a.a., s.23).  

Kulturen i organisation består av ritualer, ideologier, bilder, teman, språk användning och 

samspel som gruppen ägnar sig åt. Dessa formar gruppens tänkande, binder samman och 

skapar gemensamma värdemönster. Vilket hjälper till att bidra till en bättre gemenskap, ökar 

engagemanget och motiverar arbetstagarna. (Engdahl & Larsson, 2006, s.177) 

På arbetsplatsen vi studerar finns flera inslag av organisationskultur. Organisationskulturen tar 

sig i uttryck på olika sätt. Ideologin för verksamheten är att ge brukaren goda livsvillkor, detta 

är målet för arbetet och något som arbetstagarna ska sträva mot. För att upprätthålla detta 

finns stadgar och arbetsbeskrivningar som beskriver hur kommunens olika verksamheter ska 

se ut för att få en likstämmighet i arbetet. Utifrån dessa stadgar och arbetsbeskrivningar 

formulerar enhetschefen riktlinjer för det specifika boendet som hon ansvarar för. 

Organisationskulturen formas också i samspelet mellan arbetstagare. Detta kan ske genom de 

mötestider som är avsatta för planering och organisering. Under dessa möten får arbetstagarna 

tillfälle att diskutera och formulera gemensamma värderingar vilket bidrar till 
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organisationskultur. Detta kan även formas under fikaraster, gemensamma aktiviteter och 

utflykter.  

Kap 3. Metod  

I vår metoddel motiverar vi valet av metod, vi beskriver hermeneutiska tolkningar vilket följs 

av val av metod. Vidare följer en redogörelse av tillvägagångssätt vid insamlandet av vårt 

empiriska material. Bearbetning av studiens data diskuteras där vi motiverar validitet och 

reliabilitet. Avslutningsvis beskriver vi forskningsetiska överväganden.  

3. 1 Hermeneutisk tolkning  

Grunden till vår uppsats ligger i det hermeneutiska tankesättet där subjektet är i centrum för 

att förstå den sociala verkligheten (Sjöberg, 2008 s. 102). Vi vill genom att genomföra 

kvalitativa intervjuer och observationer förstå verksamheten som vi studerar samt de 

människor som ingår i den. Att förstå hur företeelser ser ut för den specifika grupp vi studerar 

anser vi viktigt. Respondenterna i vår studie ger oss möjligheten att undersöka 

interaktionsmönster, handlingar och känslor i den kontext de befinner sig i (Ryen, 2004, s.31- 

32).  

För att vår studie ska vara vetenskaplig har vi använt oss av tidigare forskning och litteratur 

som stöd då vi har samlat in vår empiri. Med hjälp av det hermeneutiska tankesättet, litteratur 

och empiri vill vi genom vårt syfte få en djupare insikt av hur organisationen, gruppboendet 

och dess aktörer fungerar gemensamt. Hermeneutiken har varit till hjälp för att få en förståelse 

i just denna relation mellan enhetschef, anställd och arbetsgruppen i förhållande till 

verksamheten och organisationen. Genom att använda oss av den hermeneutiska cirkeln har vi 

kunnat beskriva förhållandet mellan helhet och del (Ryen, 2004, s.102-103). Helheten belyser 

organisationen i stort där bakomliggande organisationsteorier diskuteras samt uppdrag inom 

handikappsomsorgen inom kommunen. Delen studeras då vi undersöker arbetsmiljö etc. på 

det specifika boendet. Genom att intervjua personal samt genomföra observation får vi inblick 

i förhållande på boendet. Genom att skifta mellan helhet och del önskar vi få en samlad och 

fördjupad kunskap om relationen mellan helhet, organisation och delen de anställda. Vi kan 

då se hur det specifika boendet påverkas av mål, normer, regler etc. inom kommunen.  

Vår förförståelse har förändrats under arbetets gång. Tidigare hade vi en förförståelse kring 

verksamheten bland annat att det var negativt med distansledarskap. Då våra erfarenheter som 

vårdbiträden visade en distanserad enhetschef och få kommunikationsmöjligheter med sin 
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arbetsgrupp. Under ett tidigt skede i arbetet har vår förförståelse förändrats, genom att studera 

litteratur, tidigare forskning samt studie av en specifik verksamhet. Då vi studerade att det inte 

svart eller vitt utan att förhållanden med distansledarskap präglas även av andra förhållanden 

inom en verksamhet. Vi har därför under hela arbetsprocessen varit kritiska till vår 

förförståelse och har reflekterat kring den under arbetets gång. Vår tidigare erfarenhet samt 

vårt kritiska förhållningssätt har gjort att analysmaterial har bearbetats mot den tidiga 

förförståelsen.  Vilket vi anser varit positivt då vi hela tiden använt oss av litteratur som stöd 

för vårt material. (Gunnarsson, 2002)  

3. 2 Val av metod  

Genom semistrukturerade intervjuer har vi fått möjlighet att intervjua enhetschef samt 

anställda inom verksamheten vi studerar. Observation av verksamheten gjorde det möjligt att 

studera verkligheten ännu närmre, då vi själva kunde se samspel mellan enhetschef, anställda 

och vårdtagare och på så sätt se hur verkligheten på gruppboendet ter sig. Metoden ger en 

empirisk rikedom som vi anser viktig i vår studie, vilket gör att vi kan förstå relation mellan 

människor inom organisationen. Vi vill finna förändringar och mönster som präglar 

arbetsplatsen och på så sätt få en ökad förståelse av arbetet. (Trots, 2004, s.13-17). Vi tittar på 

helheten och delen, delen får vi möjlighet att studera genom att intervjua enhetschef och 

personal på boendet. Helheten studerar vi genom litteratur, tidigare forskning samt studera 

uppdrag inom handikappsomsorgen som är skriven av Socialnämnden.   

Det finns dock begränsningar inom kvalitativ ansats, något som bör nämnas är validitet och 

reliabilitet inom kvalitativ studie. Dessa värderas annorlunda än en studie med kvantitativ 

ansats då dessa innehåller siffror.  Dessa måste med andra ord värderas relativt annorlunda i 

en kvalitativ studie.  Vi anser att det resultat vi fått fram inte går att generaliseras.  Då vi 

studerade förhållanden som utmärkte verksamheten under just den tiden då vi genomförde vår 

studie. Däremot kan processen generaliseras, det genom att vi har rikta in oss på aktörer, 

processer och händelser inom verksamheten.  Kvalitativ studie innebär ett sätt att närma sig 

verkligheten, med verkliga människor och verkliga problem. I metodkapitlet beskriver vi de 

val och fynd som vi har bearbetat i denna process. (Gunnarsson, 2002)  

Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Denscombe (2000) innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren använder sig av 

en färdig lista frågor, där ordningsföljden av den är relativ flexibel. För att kunna följa 

respondenten genom intervjun är det bra att kunna anpassa sig utefter situationen för att få en 

förståelse. Och även för att respondenten ska få tillfälle att utveckla sina svar och gå djupare 
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på ämnet. (a.a.,s. 35) Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi anser att 

det är värdefullt för respondenten att tala fritt och på så vis sätta sin personliga prägel på 

intervjun. Detta gör att varje enskild intervju med respondenten blir unik då de kan inrikta 

intervjun.  

Urval och tillstånd 

Enligt Ann Ryen (2004) finns det olika urvalsmöjligheter (a.a., s.73).  Kriterierna som vi hade 

var att arbetsplatsen skulle vara kommunal samt en chef som ledde på distans. Detta styrde 

och avgränsade våra val av arbetsplatser.  Vi kontaktade ett antal arbetsplatser utifrån dessa 

kriterier. Vi fick sedan kontakt med enhetschefen i vår studie. Vidare urvalskriterier gjordes 

på arbetsplatsen, vi vill huvudsakligen ha fastanställd personal i vår studie. Urvalet av 

anställda begränsades då det endast finns nio stycken ordinarie anställda på arbetsplatsen. Vi 

intervjuade fyra stycken av dessa och en vikarie. Urvalet av personal gjordes av enhetschefen 

själv, vilket baserades på deras respektive arbetspass då vi hade möjlighet att intervjua de 

anställda. Det genomfördes på så sätt ett bekvämlighetsurval enligt Denscombe då urvalet 

grundades på de som var enklast att nå under den valda arbetstiden (2000, s.24). Det var av 

betydelse att försöka intervjua så många ordinarie anställda som möjligt, då vi antog att de har 

mer inblick och erfarenhet av arbetsplatsen. Då de antagligen befinner sig där i högre grad än 

en timvikarie.  

Ett muntligt tillstånd av enhetschefen att intervjua fick vi när vi kontaktade boendet angående 

vårt uppsatsarbete. Detta är viktigt eftersom boendet med dess arbetstagare och brukare är 

skyddade enligt lagen, i form av tystnadsplikt och sekretess. Där av vårt beslut att 

anonymisera våra respondenter och genom muntligt avtal med enhetschefen hålla 

tystnadsplikten angående brukarna. (Denscombe, 2000, s.142)  

Intervjuguide 

Intervjuguiden är strukturerad i två rubriker, organisation och kommunikation (Bilaga 1 och 

2). Detta för att skilja de två områdena från varandra då de är kopplade till helheten av 

verksamheten, respektive delen som belyser det enskilda gruppboendet. Under varje rubrik 

formulerade vi frågor som berörde vårt uppsatsämne. Respondenten fick möjlighet att 

utveckla sin synpunkt efter eget önskemål, följdfrågor och påståenden kunde då gå utanför 

intervjuguiden. Detta gjorde att intervjun med varje respondent blev individuell och flexibel 

men följde intervjuns struktur på ett liknande sätt.  
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Bandinspelning och minnesanteckningar 

Denscombe (2000) skriver att ljudupptagning ger forskaren många fördelar vid 

intervjutillfället och även vid analys av data. Att använda bandinspelning ger oss möjlighet att 

transkribera intervjuerna och lättare kunna använda oss av materialet i vårt arbete. Det för att 

enklare kunna jämföra, hitta mönster och gå tillbaka i materialet. (a.a., s.153)  

Denscombe (2000) skriver att minnesanteckningarna fungerar som ett komplement till 

bandinspelningen (a.a., s.153). Med dessa kunde vi anteckna beteenden och händelser som 

inte uppfattades av bandspelaren, detta var till hjälp då vi bearbetade vårt material. Vi har 

noterat respondentens uttryck och känslor i vår data vilket har ökat vidden i materialet.  

3. 3 Tillvägagångssätt  

Som vi nämnde ovan har vi genomfört kvalitativa intervjuer. Detta med sex respondenter, en 

enhetschef och fem arbetstagare. Vi inledde intervjun med att presentera oss själva, 

uppsatsens syfte och område. Vi beskrev även syftet med kvalitativ intervju och valet av 

bandinspelning.  Det var även viktigt att fråga respondenten om övergripande frågor så som 

dennes arbetssituation, längd för anställning etc. Detta för att få kunskap om respondenters 

erfarenhet av yrket och boendet. Vi valde att spela in intervjun, det med godkännande från 

respondenten. I uppsatsen har vi anonymiserat respondenterna.  

Intervjun skedde i ett allrum och i ett kök för anställda och brukare på arbetsplatsen. Genom 

att vara i allrummet och köket kunde vi skriva ner de intryck vi fick under intervjutillfället, 

vad som hände runtomkring oss och respondenten, även intryck som kan ha stört eller 

påverkat vår intervju. Det gjorde att vi lättare kan komma ihåg atmosfären i rummet och 

anteckna händelser som kan vara väsentligt för att analysera vårt arbete.  

Enskilda intervjuer anser vi vara mest effektiva då respondenterna kan tala fritt och inte blir 

påverkade av andra. Vi ville förmedla trygghet vid våra intervjutillfällen, genom 

anonymiteten och enskildheten. Trost (2005)menar att det är viktigt att låta respondenten 

känna att han/hon får sin röst hörd, för oss som forskare innebär detta att fokus kan hållas på 

respondentens svar. Vi vill även undvika att social kontroll uppstår då respondenterna kan 

påverkas av varandras beteende och åsikter vid gruppintervju, som i sin tur kan leda till 

oriktiga svar där majoritetsval kan dominera (a.a., s.46-47). Därför valde vi att genomföra 

enskilda intervjuer för att minska risken av påverkade svar i en naturlig och trygg miljö för 

respondenten.  
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Deltagande observation i naturliga miljöer  

I samband med genomförandet av semistrukturerade intervjuer på arbetsplatsen vi studerade 

fick vi möjlighet att genomföra en deltagande observation. Detta för att få ökad förståelse 

samspelet mellan enhetschef och anställda samt miljön kring gruppboendet. Denscombe 

(2000) beskriver att denna form av observation gör det möjligt att observera den naturliga 

miljön så som den skulle vara oavsett om vi genomförde intervjun eller inte. Att genomföra 

deltagande observation har som uppgift i vår studie att se hur saker och situationer ter sig i sin 

vardag (a.a., s.166). Vilket vi anser viktigt då vi studerar relationer inom gruppboendet.  

Respondenten fick själv välja intervjuplats där han/hon kände sig mest bekväm, detta var ett 

allrum och kök där anställda och brukare hade tillträde. Vi fick även möjlighet att observera 

dialog och relation mellan respondenter, brukare och enhetschef. Vi kunde se hur lokaler, 

gemenskaps ytor samt stängda rum var utformande. Detta ökade vår förståelse av den 

arbetsmiljö våra respondenter befinner sig i, även hur verksamheten på boendet var utformat.  

Arbetsbeskrivning  

Vi fick tillgång till skrivet material i form av Uppdrag inom handikappsomsorgen från år 

2008 samt verksamhetsberättelse från samma år som tilldelades oss av boendets enhetschef.  

Detta är material som används och är skrivet för arbetsplatsen, detta ökade vår förståelse för 

hur arbetet är formulerat samt de riktlinjer anställda arbetar utifrån.   

Arbetsbeskrivningen innehöll de lagstiftningar som boendet innefattar och som arbetstagarna 

ska förhålla sig till. Kommunens vision och mål med boendet, socialnämndens 

verksamhetsmål och det enskilda boendets mål för brukarna. Det förekommer även 

beskrivningar av hela verksamheten i olika punkter så som vad bostad med särskild service 

innebär. Det beskrivs genomförande över boendet och de andra boenden som finns under 

samma enhetschef ansvar, hur de ser ut och hur arbetet går till för brukarna. Och sedan en 

beskrivning över personalens uppgifter, vilken kompetens personalen måste ha för att få 

arbeta på boendet i förutsättning till de olika behoven som brukarna har. De sista punkterna 

beskriver redovisning av ekonomiskt utfall, särskilda uppdrag så som kost och nutritions 

förbättringar och utvärdering av föregående år.  

3. 4 Bearbetning av data  

 
Validitet  

Validitet är till för att mäta giltighet i den avsedda frågan enligt Trost (2004). Kvalitativa 

metoder är ämnade för att ta fram djupgående forskning där syftet är att förstå respondenten. 
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Genom att mäta validiteten säkerhetsställs resultatet och fokus riktas på det resultat som man 

fått fram och det är riktigt. (a.a., s.113)  

I metodkapitlet beskriver vi vår förförståelse, datainsamling, urvals kriterier vilket alla är 

bearbetade och kan därför antyda att validiteten i vårt arbete är hög. För att få fram ett så 

riktigt resultat som möjligt genomförde vi intervjuerna i en trygg miljö för respondenterna, 

detta för att få ett så sannolikt svar som möjligt och som inte är påverkade av andra. Alla 

förhållande som kan påverka respondenten negativt försöker vi som forskare förhindra. Vår 

frågeställning är även riktad på det sätt att respondenten får prata fritt utifrån de olika 

kategorierna detta gör att respondenten kan utveckla sina svar i den mån hon/han vill. 

Frågorna är utformade som öppna frågor för att inte kunna spegla forskarens synpunkter eller 

åsikter. (Gunnarsson, 2002)  

Reliabilitet  

Reliabiliteten visar hur stabilt och trovärdigt material är beskriver Trost (2004). Detta har vi 

förhållit oss till då vi har genomfört intervjuerna på ett liknande sätt och liknande miljöer. 

Genom att använda oss av instrument i form av bandinspelning och minnesanteckning har vi 

försökt förebygga förändringar i miljön.  Vi har även använt oss av bandinspelning för att 

kunna gå tillbaka till materialet. Genom vår intervjuguide har intervjufrågorna följts på 

samma sätt med vardera respondent, med vissa förändringar i samband med att vi genomförde 

semistrukturerade intervjuer. Vi anser därför att vi skulle få samma svar av respondenterna 

om vi skulle intervjua dem under ett annat tillfälle. Det förutsätter dock att situationen för 

respondenterna är under samma omständigheter.  (Gunnarsson, 2002, s. 111-112)  

Beskrivning av respondenterna  

Vi fick kontakt med ett LSS -boende där både enhetschefen och dess arbetstagare var villiga 

att ställa upp på intervjuer. Vi har intervjuat enhetschef och fem arbetstagare, fyra av dessa är 

fast anställda och en är vikarie på boendet. Alla respondenter är kvinnor med svensk 

härkomst.  

Respondenter har arbetat på boendet i minst tre år. Ingen av de fem arbetstagarna har en tjänst 

på hundra procent, de som arbetar åttiofem procent har därför fler ansvarsområden. De 

fastanställda är vårdbiträde eller undersköterskor i botten samt har tidigare erfarenhet i 

området.  Även enhetschefen har erfarenhet inom yrket sedan tidigare. Vi använder fiktiva 

namn för våra respondenter, enhetschefen kallar vi för Anna. De anställd benämns med 

namnen Berit, Camilla, Diana, Emelie och Frida. Vi benämner deras yrkesroll som personal, 
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anställd, arbetstagare och medarbetare. De som bor på boendet och berörs av vård och 

omsorgsarbetet benämns i arbetet som boende och vårdtagare.  

3. 5 Forskningsetiska tillvägagångssätt  

 
Anonymitet  

Vi använder oss av de fyra allmänna huvudkrav som finns för forskning för att skydda 

individerna i vår studie. Det första kravet är informationskrav, vi informerade respondenterna 

om syftet för vår uppsats och information om att uppsatsen endast skulle användas till 

forskning syfte. Det andra kravet är samtyckeskrav, respondenterna fick själva bestämma över 

sin medverkan, att de ville medverka och hur länge då intervjuerna skedde på arbetstid. Under 

en intervju pratade respondenten med en vårdtagare, respondenten var borta under två minuter 

och kom sedan tillbaka och vi fortsatte intervjun.  Det tredje kravet är konfidentialitetskravet,  

respondenterna i denna uppsats är anonyma. (Stingerfonden, 1999) På liknande sätt skriver 

Jan Trost (2004) att forskaren genom tystnadsplikt ska skydda respondentens identitet (a.a., 

s.41). I samband med att vi studerar ett gruppboende berörs vårdtagarna av lagstiftning kring 

sekretess, vi har även tystnadsplikt gentemot respondenterna och vårdtagarna. Genom att 

använda oss av fiktiva namn i transkriberingar och citat av intervjuerna gör att det inte går att 

koppla samman respondent med faktisk person. Boendet är inte utskrivet eller nämnt i arbetet 

med namn då detta kan avslöja information som berör tystnadsplikten. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet, vi använder endast informationen vi samlat in till forskningsändamål, vi 

kommer dock lämna uppsatsen till gruppboendet då respondenterna önskade det. 

(Stingerfonden, 1999) 

Andra anledningar för att ha anonymitet i arbetet var att få respondenterna att utveckla sina 

svar och på så sätt tala öppet om situationen på arbetsplatsen. På grund av vårt känsliga 

ämnesområde, där vi frågade om relationen och åsikter om enhetschef respektive anställd 

ansåg vi att det var viktigt att behålla anonymiteten om svaren. 

Kap 4. Presentation av materialet 

Vårt insamlade material utgörs från våra kvalitativa intervjuer med arbetsledare och anställda, 

av observationer samt granskning av styrdokument som verksamhetsberättelse och ”Uppdrag 

inom handikappsomsorgen”. Vi har valt att presentera materialet genom att börja med 

styrdokumenten för att skapa en förståelse för våra intervjupersoners beskrivningar av ledning 

och organisation. Styrdokumenten skapar det handlingsutrymme inom vilket såväl ledarskapet 

som medarbetarskapet utformas. 



   21 

 

4.1 Presentation av Uppdrag inom handikappsomsorgen 

Inom kommunen utfärdas olika styrdokument för att ge övergripande mål och anvisningar 

som verksamheterna har att förhålla sig till. Det styrdokument som vi valt att presentera kallas 

”Uppdrag inom handikappsomsorgen”. Den är formulerad av områdeschefen på 

Socialförvaltningen och är riktade mot alla verksamheten inom handikappsomsorgen i 

Halmstad. Formuleringar benämner vilken roll enhetschef, anställda och verksamheten har.  

Följande står skrivet om enhetschefen i Uppdraget inom handikappsomsorgen, 2008: Det är 

chefsområdets uppgift att verksställa detta uppdrag, tillgodose brukarens behov, vara en god 

arbetsplats samt bearbeta uppkomna avvikelser i verksamheten. Chefsområdet syftar här på 

den enhetschef som är ansvarig inom respektive boende. I detta ingår arbetsuppgifter som 

enhetschefen ska utföra, vi beskriver dem kortfattat. Erbjuda insatser för de boende, upprätta 

och genomföra genomförande plan, delta i verksamhetsområdets planeringsarbete, svara för 

omvårdnadsinsatser samt sjukvårdsinsatser för boende, samverka med den enskildes nätverk, 

vårdgivare och berörda organisationer, administrera och verkställa beslut enligt LSS och SoL.  

Även personalen omnämns i Uppdrag inom handikappsomsorgen år 2008. Personalen ska i 

stora drag ha, god kunskap i att arbeta med personer tillhörande personkrets 1, 2 och 3 som 

innefattar person med olika slags utvecklingsstörning och funktionshinder. Ha förmåga att 

anpassa sina insatser efter vårdtagarens förutsättningar, att vara pedagogisk och lyhörd i sitt 

arbete med den boende.  

Verksamheten ska enligt uppdraget redovisa fortlöpande kring sin verksamhet, följa upp och 

utvärdera. I utvärderingen ska ett antal punkter ingå såsom avvikelser, arbetsskador och 

verkställande av verksamhetsplan.   

4.2 Presentation av gruppboendet  

Det är inte bara styrdokument utan även de organisatoriska och fysiska förutsättningarna som 

skapar det handlingsutrymme som enhetschef och anställda har att förhålla sig till. Boendet 

som vi studerar är en bostad med särskild service, det är en del av Socialförvaltningens 

insatser för funktionshindrade i Halmstadkommun. De arbetar utifrån lagstiftningarna Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service tillvissa personer mer funktionshinder 

(LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Boendet är till för den som inte klarar sig i eget boende 

och är i behov av stöd och service. (Verksamhetsberättelse, 2008) 

Boendet vi studerar består av nio lägenheter, varav åtta stycken hyrs av Socialförvaltningen. I 

fem av lägenheterna bor personer med större behov av stöd och tillsyn för att klara sin dagliga 

livsföring. I två av lägenheterna bor personer med boendestöd, de har egen ingång och har 
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mindre behov av stöd och tillsyn. Övriga lägenheter fungerar som gemensamma utrymmen 

och personalrum. De flesta boende har daglig verksamhet i form av dagcenter och en av dem 

är hemma i boendet under dagarna.(Verksamhetsberättelse, 2008) 

På boendet arbetar nio stycken fastanställda, utöver dessa arbetar vikarier och timanställda. 

Varje boende har även en godman och varsin kontaktperson från personalgruppen, endast de 

som är fastanställda. Som kontaktperson ansvar man för bland annat kontakten med 

vårdtagarens godman då denne avsätter kontanter för löpande utgifter. Kontaktpersonen har 

ansvar för övriga aktiviteter såsom tandläkarbesök, handla kläder och göra olika ärenden etc. 

De har även ansvar för kontinuerlig dokumentation av den boende.  (Verksamhetsberättelse, 

2008) 

Observation  

För att bidra till förståelsen av samspelet mellan lokaliteter och förutsättningarna för i första 

hand ledarskapet genomförde vi observationer. Vi genomförde observationer under de två 

tillfällen vi besökte boendet. Under besöket kunde vi få en övergripande bild av hur lokalen 

var anpassad, vissa dörrar var stängda och låsta. Öppna ytor såsom sällskapsrum och hall var 

gemensamma ytor för personal samt boenden.  Stängda ytor var kök, personalrum, ytterdörr 

samt enhetschefen kontor, då hon inte var på plats. Personal hade tillgång till alla ytor vilket 

kunde öppnas med nyckel. Vi fick också möjlighet att se interaktionen mellan boende och 

personal. Under ett intervjutillfälle då vi satt i sällskapsrummet kom en boende som var 

dagledig och välkomnades in i intervjun av personal. Under intervjutillfället med 

enhetschefen kunde vi observera hennes beteende på boendet. Hon har eget kontor som ligger 

anslutande till sällskapsrummet. Dörren var stängd när vi kom och under intervjutillfället 

emellertid lät Anna dörren vara öppen då hon inte hade samtal. Observation kring hennes 

interaktion med boende kunde vi medverka i, hon talade bland annat teckenspråk med en av 

de boende samt samtalade med hennes anställda 

4.3 Presentation av personal 

 
Presentation av enhetschef 

Enhetschefen som vi kallar Anna har arbetat på boendet sedan det startade1994, hon har även 

erfarenhet av chefsyrket från tidigare boenden. I organisationsschemat befinner sig 

enhetschefen under avdelningschefen. Vilka styrs av Socialförvaltningen och Socialnämnden, 

där områdeschef och politiker ingår. Anna har ansvar för boende 1, 2 och 3 som geografiskt är 

lokaliserade på olika platser inom Halmstadkommun. Utöver dessa tre boenden har Anna ett 

övergripande ansvar för en övertalighetspool. I övertalighetspoolen finns personal som blev 
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övertaliga under privatiseringen av några boenden i Halmstad, dessa fyller obemannade pass 

på diverse boenden. Enhetschefen vikarierar för tillfället även på ett boende där den ordinarie 

enhetschefen är långtidssjukskriven. Anna försöker besöka sina boenden minst en gång i 

veckan. Enhetschefens huvudkontor är lokaliserat på Socialförvaltningen i Halmstad samt på 

boendet som vi studerar. Figuren presenterar organisationsschemat för vårt boende, enligt 

enhetschefens utsago.  

Figur 1. Organisationsschema enligt enhetschef 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelsen är skriven av enhetschefen och förklarar tillämpning av uppdraget 

inom verksamheten. Boende, personal, kompetensutveckling och utvärderingar hanteras i 

berättelsen. Det är en utvärdering av föregående år 2008, på grund av omstruktureringar inom 

boende finns ingen nyare men situationer ser liknande ut enligt enhetschefen Anna.  

Enligt Verksamhetsberättelsen (2008) ska enhetschefen verkställa de mål som Socialnämnden 

har satt upp för verksamheten, nämligen att tillgodose de boendes behov. Att arbeta för en god 

arbetsmiljö och behandla avvikelser som har uppkommit i verksamheten. Övergripande i 

enhetschefens arbetsuppgifter i samband med boenden ingår ekonomi i form av budget och 

fakturor. Ansvar för möten i olika former såsom lönesamtal, medarbetarsamtal och 

personalmöte. Samt bokning av personal till obemannade pass och schemaläggning. Hon har 

dessutom möten och kontakt med avdelningschef och enhetschefer i samma led.  

Presentation av anställda  
På gruppbostaden arbetar nio stycken fastanställda, utöver dessa arbetar ett antal vikarier och 

timanställda. Av dessa fastanställda har vi intervjuat fyra stycken Berit, Camilla, Diana och 

Emelie och en vikarie Frida, som vi nämnt tidigare använder vi fiktiva namn. Respondenterna 

har arbetat på detta boende i minst tre år.  

Socialförvaltningen  

Avdelningschef  

Enhetschef  

Boende 1. 

 
Boende 3. 

 

  

Boende 2.  Vikariat  Övertalighetspool  
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Det dagliga arbetet består av omvårdnad av brukare, hushållssysslor såsom matlagning och 

städ enligt respondenterna. Detta arbete ska underlätta för vårdtagaren och på så sätt främja ett 

så vardagligt liv som möjligt (Verksamhetsberättelse, 2008). Utöver dessa arbetsuppgifter har 

de fastanställda olika och specifika ansvarområden, detta gäller inte vikarier och timanställda. 

I dessa uppgifter ingår sådant som datahantering, dokumentation, bokning av resor, 

beställningar, enklare ekonomi och viss schemaläggning. Dessa har tilldelats mellan de 

fastanställda beroende på storlek på tjänst. Även kunnighet på området och intresse genom 

önskemål har påverkat valet av ansvarsområden.  

 
Styrning genom arbetsledning   

Enhetschefen har som vi tidigare nämnt ansvar för tre boenden och har 35 stycken anställda, 

inkluderat vikarier och timanställda. Som uppdraget beskrev är det enhetschefens ansvar att 

hantera boenden, personalgrupp och arbetsplats. Utifrån uppdragets premisser har 

enhetschefen relativt fria händer att formulera mål för de specifika boenden hon ansvarar för, 

det vill säga målen kan vara varierade på hennes tre boenden. Målen för det specifika boendet 

är skrivna i verksamhetsberättelsen. 

På arbetsplatsen vi studerar samverkar enhetschef och personal genom muntlig 

kommunikation ansikte mot ansikte, via telefon och mejl samt genom löpande dokumentation.  

Genom samverkan och arbetsledning nås de uppdrag, direktiv och stadgar som ledningen har 

formulerat för verksamheten. Enhetschefen uttrycker följande:  

Min viktigaste uppgift är att se till att de boende har det bra, att de har medbestämmande 

och det betyder egentligen att jag arbetar genom personalen.  

Trots samverkan har enhetschefen det yttersta ansvaret på boendet, det är dock de anställda 

som utför arbetet kring de boende. En av de anställda vid namn Diana säger: 

Chefen står ju för det största ansvaret. Men samtidigt så kan inte hon ta tag i något om 

inte vi förmedlar det, om det är något som är fel. Vi har ju ronder, boendemöte och APT, 

då är det upp till oss att själva lyfta upp saker och ting. 

I det empiriska materialet vill vi därför finna de områden där enhetschef genom 

arbetsledning styr de anställda samt samverkar med dem. Arbetsledning genom muntlig 

kommunikation, skrivet budskap och delegerat ansvar.  

Arbetsledning genom skriftligt budskap 
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Verksamhetsberättelsen (2008) samt respondenterna påvisar att det finns mycket 

dokumentation inom verksamhet. Dokumentationen styr verksamheten och ska verkställas av 

enhetschef och anställda. Genomförandeplan, arbetsbeskrivningar samt löpande 

dokumentation ska upprättas på det specifika boende. Personalen upprättar 

genomförandeplaner tillsammans med de boende och dennes godman. Planen beskriver den 

boendes situation och ska vara en hjälp för personal för att ge den boende rätt omvårdnad etc. 

även anhöriga kan vara med och formulera denna. Dokumentation från läkare samt 

sjuksköterska finns att tillgå, vilket beskriver den boendes hälsotillstånd samt de personliga 

hjälpmedel som krävs i samband med detta. Dokumentation kring personalens arbete finns i 

form av så kallade arbetsbeskrivning, även denna ska vara en hjälp i det dagliga arbetet kring 

den boende.  

 

Dessa dokument är upprättade för att öka inflytandet och valmöjligheter för den boende då 

mycket av dokumentationen har formulerats tillsammans med dem. Personalen arbetar genom 

dessa dokument vilket hjälper dem att utföra sitt arbete enligt den boendes önskemål och 

behov. Skulle genomförandeplanen inte tillgodoses ska detta skrivas upp i form av avvikelse 

enligt respondenten Diana. Hon säger fortsättningsvis att dessa är bra då de boende får sina 

behov tillgodosedda och även en trygghet för personalen för att veta vad de boende behöver.   

 

Även löpande dokumentation sker inom verksamheten. Varje fastanställd i personalgruppen 

ansvarar för löpande dokumentation för den boende som de är kontaktperson åt. Vilket ska 

gälla händelser som skett, hälsotillstånd etc. om den boende. Denna dokumentation inkluderar 

ekonomisk redovisning en gång i månanden, denne görs med den boendes godman. Detta 

dokumenteras sedan på datorn av två vårdare i personalgruppen, på grund av att alla inte har 

fått sina inloggningar och att de har mer kunskap kring datorer. Personalgruppen 

dokumenterar även avvikelser och medicinhantering i gemensamma pärmar. Dokumentation 

om allmänna händelser under dagen skrivs ner i den så kallade ”Blå boken” och ska läsas av 

personal innan deras arbetsdag börjar. Enhetschefen genomför dokumentation av 

verksamhetens resultat i samband med budgetrapport varje månad och genom två 

delårsrapporter, denna ges till områdeschefen på Socialförvaltningen.   

Dokumentation sker även i form av eget initiativ. Berit en av respondenterna säger att 

enhetschefen alltid sätter upp lappar på boendet då hon är iväg och vilka tider hon är 

anträffbar. De har även en anslagstavla där information sätts upp.  
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Arbetsledning genom muntlig kommunikation  

Arbetsledning genom muntlig kommunikation innebär dialog ansikte mot ansikte, samt 

kommunikation via mejl och telefon. Alla respondenter påtalar fördelarna och betydelsen med 

kommunikation mellan enhetschef och personalgrupp. Enhetschefen vägleder sina anställda 

genom möten, samtal via telefon och alltmer via mejl. Inom verksamheten sker detta på olika 

sätt genom mötestider, uppsamlings- och rapporteringstid, fikaraster och genom 

verksamhetens karaktär i samband med det dagliga arbetet med brukaren och dennes 

kontaktperson.  

Personalgruppen och enhetschefen har möte två gånger i månaden, där arbetsplatsmöte (APT) 

samt boendemöte ingår. Ett möte pågår under två timmar. Enhetschefen säger att dessa 

innehåller mycket. Arbetsplatsmötena innehåller sådant som hon fått från ledningen 

exempelvis från kollegor och områdeschef vilket kan vara omvärldsanalyser, enkäter, 

ekonomifrågor och övrig information. Boendemötena innehåller sådant som gäller de åtta 

vårdtagarna, hur de mår och eventuellt vilka förändringar och avvikelser som skett. 

Resterande tid av mötena är till för personalfrågor. Lösningen för att hinna med detta menar 

enhetschefen är prioritering och att vissa saker ibland blir påskyndande även om hon vill 

lägga ner mer tid på till exempel en enkät eller information. De anställda menar att mötena har 

en viktig funktion i arbetet. Camilla säger följande: mötestiden är den tid då alla samlas och 

pratar sig samman om de boende men också personalgruppen. Enhetschefen påtalar 

betydelsen av att ha bra och strukturerade möten så att viktiga punkter hinner tas upp. Hon 

säger:  

Jag tror att det är jätte viktigt att prata om de boende på varje möte. För det är ju en del av 

de anställda som bara träffas där och som aldrig träffas på turerna och då är det viktigt att 

gå igenom varje punkt så att saker lyfts upp.  

De anställda kommunicerar med varandra genom en 15 minuters lång uppsamlings- och 

rapporteringstid, dessa innehåller händelser som skett under deras arbetspass. Kommunikation 

blir viktigt i det nära samarbete personalen har med de boende. Diana säger att: Vi är ju 

väldigt delaktiga i de boendes liv och hur de mår och hur de har det, de är ”med” ganska 

mycket privat också faktiskt.  

Respondenterna menar att mycket kommunikation sker i samband med att det ofta arbetar två 

stycken på boendet samtidigt. Även på möten och fikaraster sker dialog, Berit påtalar 

betydelsen av kommunikation med tanke på yrkets karaktär:  
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Vi kommunicerar väldigt mycket, hela tiden. Det är viktigt att man gör det, om de 

boendes tankar och idéer och vad som händer med dem. Därför blir det mycket 

kommunikation för att få det att fungera.  

Funktionen med kommunikation ansikte mot ansikte ger inom arbetets rutiner är många enligt 

respondenterna. Både för att hantera negativa och positiva situationer. Exempelvis 

konflikthantering, Emelie påtalar att dess funktion gör att personalgruppen utagerar direkt på 

möten eller i samtal, detta gör att det snabbt går över istället för att vara irriterad eller arg en 

längre period. Emelie säger vidare att kommunikation sker med uppskattning och stöttning. 

Det sker i samband med arbetet med de boende, även genom dialog och kommentarer från 

arbetskamrater och enhetschef. Uppstår problem i arbetet menar de anställda att de först 

vänder sig till varandra. Diana säger att de alltid försöker vända sig till någon vid problem. 

Hon påtalar att personalgruppen i första hand försöker lösa problem själva och i andra hand 

kontakta enhetschef respektive sjuksköterska beroende på vad det gäller. 

Kontakt sker även via telefon och mejl. Enhetschefen menar att på grund av att hennes 

arbetsbörda har ökat har hon blivit mer beroende av denna kontakt, då hon inte alltid kan 

besöka boendet. De anställda menar att enhetschefen alltid är nåbar på telefon och kan prata 

in röstmeddelande då det krävs. De menar också att enhetschefen säger vilka tider hon är 

kontaktbar om hon skulle vara på möte eller dylikt. 

Tid som går utöver arbetstid exempelvis att gå på bio eller äta middag anses som en viktig tid 

för kommunikation enligt enhetschef och anställda. Enhetschefen tycker att det är viktigt att 

synas på boendet. Arbetstid, fikaraster och spontana besök lyfts upp som en tid då hon får 

möjlighet att bli informerad om situationen kring boendet samt personalen. Enhetschefen 

säger: 

Man ser ju en del när man är ute på boenden, sen är det ju viktigt att ha tid att sitta och 

fika med personalen på förmiddagen och eftermiddagen. Även via dokumentation ser jag 

vad som har gjorts och bör göras.  Sedan kollar jag över lite granna vid avvikelser till 

exempel och frågar varför det blev så? Och då kanske de säger att deras mamma är sjuk, 

på det sättet är det bra om man kan kolla av lite granna.  

Kommunikationen som sker på boendet innehåller inte bara arbetsrutiner. Utan 

respondenterna framhåller att enhetschefen är intresserad av sin personals hälsa och 

välbefinnande. Emelie säger att hon kan prata med enhetschefen om vad som helst. 

Berit tycker att hon har en bra kommunikation och relation med enhetschefen, och 
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framhåller vikten av trygghet som enhetschefen ger i samband med att hon alltid är 

nåbar. Oavsett om det gäller något kring arbetsrutiner eller om det är något specifikt. 

Enhetschefen menar att det är viktigt att vara trygg i sin grupp och att personalen vågar 

prata i grupp och enskilt. Hon säger följande: Jag tror att det är jätte viktigt att vara i en 

tryggsituation för då ger sig människor mycket av sig själva sen tycker jag ju om att 

vara rak och tydlig och det uppskattar ju jag tillbaka.   

Under vår observation fick vi möjlighet att se kommunikationen mellan enhetschef, 

anställda samt vårdtagare. På grund av verksamhetens karaktär var det mycket rörelse i 

korridorerna, samtal mellan anställda, boende och enhetschefen.  Enhetschefen ville 

talas vid med en anställd innan vår intervju och bad oss vänta. Efter intervjun var vi i 

sällskapsrummet med enhetschef, boende och anställda. Enhetschefen talade då 

teckenspråk med en boende.  

Arbetsledning genom delegering av ansvar 

Emelie som har arbetet inom vården sedan 1992 menar att hanteringen av ansvarsområden har 

omfördelats. Tidigare hade vårdare hand om läkemedel att bland annat dela medicin, ansvar 

som numera ligger på sjuksköterskor. Däremot ser hon att mer ansvar i form av datahantering, 

beställningar, ekonomi och bokning av lediga pass finns inom personalgruppen. Enhetschefen 

säger att hon tycker att det är viktigt att delegera uppgifter som de anställda har intresse av. 

Hon påtalar att anställda tycker om olika saker och delegerat uppgifter med hänsyn till detta. 

Betydelsen av ansvarsområden säger hon beror på att arbetet som vårdare ska innehålla något 

mer än bara omvårdnad. Ansvarsområdena är uppdelade mellan de fastanställda inom 

personalgruppen. Delegering sker med bakgrund av storlek på tjänst, intresse samt 

hobbykunskap. Diana säger: Jag kan ju datorn lite mer och även min kollega, därför har vi 

fått de uppgifterna. Delegeringen diskuterar dock alltid med enhetschefen innan uppdelning, 

på möten och via samtal. Även de andra respondenterna ser att enhetschefen allt mer har 

börjat delegera ut uppgifter, Berit uttalar sig om sin förståelse om delegationen av 

arbetsuppgifter:  

Det blir helt klart fler administrativa uppgifter och jag tror att enhetschefen har fått andra 

bitar i sin tur och sen har de fått lägga över mer och mer för att de också ska hinna med. 

Jag tror att det blir mer så, sen vet jag att det förändrades i samband med att hälften gick 

över till det privata. För där har de småchefer som jag brukar säga, under enhetschefen.  
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Även fler av respondenterna uttrycker förståelsen i enhetschefens arbetsbörda. Samtidigt som 

de påtalar sin egen roll i ansvarsområdena. Camilla säger angående ansvarsområdena: 

Allt ansvar är ju alltid positivt, det höjer ju självkänslan och allt sådant. Men samtidigt 

tycker jag det tar väldigt mycket tid av det vi kunde använda oss av till de boende, och det 

är ju inte så positivt egentligen. Men det är ju bara att acceptera, det är inte så mycket att 

göra åt.  

Samtidigt som de anställda framhåller att även de måste prioritera arbetsuppgifter. Berit 

säger att:  

Det är faktiskt något man måste lära sig, för det händer hela tiden att man inte hinner med 

allt. Man är ju aldrig färdig jobbad, det händer ju alltid något. Man måste lära sig att man 

inte kan hinna med allt, alltså det är jätte tufft.   

Vi frågade alla anställda vad de har för krav och förväntningar på sig. Uttalandena påvisar det 

ansvar som de har i samband med sin yrkesroll. Berit framhöll kommunens direktiv, Camilla 

framhöll flexibilitet gentemot de boende, Emelie och Diana framhöll uppfyllande av krav 

samt de boende, Frida menade att hon försöker göra sitt bästa genom att hålla tider, vara 

skötsam och prata med anhöriga osv. Enhetschefen menade att hennes krav och förväntningar 

kommer från överordnande som säger hur hon ska styra sin verksamhet, hålla budget, ha 

personal ansvar, ansvar för de boende etc. samtidigt påtalar hon att det inte alltid går ihop med 

de anställdas önskan om bra schema, och säger att de flesta tycker att de har för få timmar. 

Anna påtalar att detta beror på att de har haft nedskärningar de sista åren.  

Kap 5. Sociologisk analys och tolkning 

I vårt empiriska material redogjorde vi hur enhetschef och anställda hanterade de förändringar 

som ålagts dem. Hanteringen har skett från enhetschefen via arbetsledning inom områdena 

skriftligt budskap, muntlig kommunikation och delegerat ansvar. I vår sociologiska analys och 

tolkning vill vi belysa hur dessa utvecklar gemensamma värderingar och normer, 

regelstyrning genom dialog samt delegerat ansvar. Detta gör vi genom att lyfta upp vårt 

empiriska material och diskutera det med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter.   

Thylefors (1991) påtalar att direktstyrning i form av föreskrifter, regler och instruktioner som 

tidigare fanns i traditionella byråkratier har ersatts av de förändringar som påverkat 

verksamhet inom vård och omsorg, att det idag förekommer mål- och ramstyrning vilket ger 

större frihet till enskilda verksamheter (a.a., s.33). Dessa förhållanden gör att verksamheter i 
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större grad kan formulera egna arbetsvillkor och arbetsätt i form av enhetschefens 

arbetsfördelning samt alltmer självstyrande arbetsgrupper. I samband med detta kan 

enhetschefen själv hantera de riktlinjer hon får av bland annat ledningen i form av uppdraget 

inom handikappomsorgen. Samtidigt formulerar Stewart (citerad från Grey, C, 2009) följande 

grundläggande antagande angående kommunal verksamhet: Kommunerna har inrättats för att 

bedriva verksamhet på ett annat sätt än andra typer av organisationer. De kan inte liknas vid 

företag ute på en marknad utan de ingår som en i vårt samhällssystem.  

Verksamheten som vi studerar är ingen oberoende organisation då den är en del av ett 

samhällssystem. Samhällsystemet påverkas av alla aktörer och organisationer som ingår i det, 

inom dessa organisationer skapas trender och strukturer som företag och organisationer 

anammar.  Detta gör att även specifika verksamheter påverkas av det som händer och sker 

inom samhällssystemet.   

5. 1 När förändring sker 

Vår kvalitativa studie visade att det finns mycket skrivet material som verksamheten måste 

förhålla sig till. Dessa skrivna material delar vi in i två grupper, riktlinjer och dokumentation. 

Dessa två grupper kan förändras över tid då de är beroende av de förhållanden som är 

påverkade av omgivningen. Den första gruppen, riktlinjer är skrivna till verksamheten av 

bland annat politiker, Socialförvaltningen och enhetschef. Dessa går att läsa om ibland annat 

Sveriges rikes lag, uppdrag inom handikappsomsorgen och verksamhetsberättelsen. 

Verksamheten som vi studerar måste förhålla sig till riktlinjerna även om de förändras över 

tid, den måste vara flexibel i de förändringar som sker i samhällssystemet eller på andra 

organisationsnivåer. Den andra gruppen, dokumentation upprättas på verksamheten i form av 

löpande dokumentation, exempelvis daganteckningar i den så kallade ”blå boken” eller i 

avvikelsepärmar etc. Även dessa kan förändras över tid men sker då inom verksamheten, i 

samband med exempelvis den boendes hälsotillstånd eller sådant som rör de anställdas 

arbetsuppgifter. Under denna rubrik belyser vi endast riktlinjer, som är givna till 

verksamheten.   

Riktlinjer för verksamheten går att finna i det skrivna materialet, uppdrag inom 

handikappsomsorgen. I det empiriska materialet kunde vi se att enhetschefens primära uppgift 

är att ansvara för vårdtagarna. Anna är även ålagd vissa ramar, dessa ramar styrs av 

verksamhetens ledning såsom politiker och Socialnämnd. En ram som organisationen har 

formulerat för den verksamhet vi studerar är att enhetschefen ska ansvara för tre boenden, där 
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hon i nuläget har 35 stycken underställda exklusive vårdtagare. På grund av bredden och 

antalet anställda som enhetschefen ansvarar för kan vi konstatera att kontrollspannet är brett, 

det vill säga hon har ansvar för tre boenden med ett stort antal anställda som dessutom är 

lokaliserade på tre olika platser.  

På grund av att enhetschefen är ålagd dessa kan hon inte alltid närvara på de boenden som hon 

ansvarar för. Anna försöker dock i den mån hon kan besöka dem en gång i veckan. Vilket 

även de anställda menar att hon gör. Ekstedt (2005) belyser att verksamheter går mot 

situationer av chefsnärvaro till chefsfrånvaro i platta organisationer, detta som en följd av att 

mellanchefer har försvunnit. (a.a., s.18) På grund av att Socialförvaltningen har ålagt Anna tre 

boende med dess anställda kan hon inte på sin nivå begränsa sitt kontrollspann. Däremot kan 

kontrollspannet öka, detta har Anna gjort genom att även ansvara för en övertalighetspool 

samt att hon i nuläget vikarierar för en långtidssjukskriven kollega på obestämd tid. 

(Andersson – Felé, 2008, s.76)  

Organisationens ramar måste följas. Dessa kan innebära restriktioner men även ha en positiv 

effekt inom verksamheten. Bland annat genom det uppdrag inom handikappsomsorgen som 

områdeschefen på Socialförvaltningen har formulerat. Denna formulerar riktlinjer som Anna i 

sin yrkesroll som enhetschef måste följa. Vilket speglas av den ideologi som alla 

verksamheter inom handikappsomsorgen ska följa, vilket skapar en gemensam 

organisationskultur. Organisationskulturen bidrar till att skapa värdemönster för all 

organisation inom området. Vilket bland annat bidrar till att vårdtagare och anställda kan 

känna sig trygg i den organisation de ingår i. (Engdahl & Larsson, 2006, s.177) 

Förändring på gruppboendet  

Organisationen formulerar även ramar för specifik verksamhet, i vårt empiriska material 

pålyste vi en av dessa ramar nämligen mötestid mellan enhetschef och anställd på boendet.  

Där ingår Arbetsplatsträff (APT) samt boendemöte. Dessa ansvarar enhetschefen för två 

gånger i månaden, två timmar per möte. Antalet timmar har kommunen det senaste året dragit 

ner på då det tidigare var tre timmar per möte.  Fineman (2003) menar att förändringar kan 

ske lokalt eller mer omfattande. De kan vara självalda eller tvingade. (a.a., s. 121) I detta fall 

var förändringen lokala och tvingande. Förändringarna som skedde var däremot påverkade av 

samhällssystemet då färre ekonomiska resurser från ledningen gavs till den lokala 

verksamheten, vilket innebar färre mötestimmar. Respondenterna säger att de gärna skulle 

vilja ha fler timmar för möte, då personalfrågor ofta blir lidande. De anställda själva kan inte 

utöka mötestimmarna även om de anser att arbetet kräver det. Personalfrågor måste i så fall 
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diskuteras på tid som de aktivt själva väljer under exempelvis fikaraster. Detta menar 

personalen att de gör då de får tillfälle, vårt empiriska material visade att de kommunicerar 

mycket med den personal de arbetar med under sina arbetspass. Alla arbetspass är bemannade 

i team på minst två personer. 

Att vara ledare i en föränderlig verksamhet 

Med föränderlig verksamhet i denna rubrik avser vi det geografiska läge som förändrats i 

samband med enhetschefens ökade kontrollspann. Som en följd av detta måste enhetschefen 

fördela sin närvaro på de geografiskt skilda boendena. Ekstedt (2005) menar att denna 

situation gör att enhetschefen måste stödja och styra vid de tillfällen hon anser viktiga. 

Enhetschefen inom verksamheten vi studerar har upprättat genomförandeplaner och 

arbetsbeskrivningar som förklarar hur personalen ska förhålla sig till diverse situationer. Detta 

visar på en lokal organisationskultur. Dessa kan personalen alltid gå till om de är osäkra i 

situationer med de boende eller i sin yrkesroll. Arbetsledning till de anställda sker då via 

skriftliga budskap från enhetschefen. Diana sa i det empiriska materialet att riktlinjerna är 

nödvändiga för att inte missa viktig information angående till exempel de boende.   

Anna kontrollerar att arbetsbeskrivningar, genomförandeplaner etc. följs genom att 

kontrollera den löpande dokumentationen då hon besöker de verksamheter hon ansvarar för. 

Detta i form av rapportering och avvikelser som personalen skriver. Anna genomför sedan 

verksamhetsberättelse och halvårsrapporter av detta material som hon sedan ger vidare till 

Socialförvaltningen och läkare etc. där de kontrolleras ännu en gång. Exempelvis 

avvikelserapporter angående en vårdtagares hälsotillstånd skrivs av personalen, vilket ges till 

sjuksköterskan eller enhetschefen som sedan för vidare informationen till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS)i verksamheten. På detta sätt är alla de aktörer som ingår i verksamheten 

och som på olika sätt befinner sig inom samhällssystemet beroende av den löpande 

dokumentation som skrivs på boendet. För att upprätthålla en god vård för vårdtagaren.  

Att vara närbyråkrat i en föränderlig verksamhet  

De anställda i boendet vi studerar utför i sin roll som närbyråkrater en samhällsservice, denna 

berör individer som är i behov av stöd och service. Dessa individer har ansökt om 

samhällservice och har utifrån sina specifika behov blivit beviljade. Denna samhällservice är 

styrd av landets lagstiftare genom LSS och SoL. På kommunal nivå styrs samhällservicen av 

Socialförvaltningen inom den specifika kommunen, närmre styrs närbyråkraten av 

enhetschefens ledarskap i den verksamhet vi studerar. De anställda är därför i hög grad 

beroende av de ramar organisationen sätter upp i deras roll som närbyråkrater. Vilket gör att 
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förändringar inom organisationen påverkar deras arbetsvillkor. Det unika med denna yrkesroll 

är nämligen att de är styrda av de direktiv som är skapade av lagstiftare samtidigt som deras 

arbete innehåller kontakt med de individer som lagstiftningen berör. (Lipsky, 1980, s.192) 

 Thylefors (1991) menar att det finns en problematik då verksamheter har lokal styrning, då 

dessa saknar kunskap om det praktiska arbetet inom verksamheten. Kunskap som de anställda 

i samband med sin yrkesroll innehar (a.a., s.17). Vilket gör att närbyråkraten har en 

betydelsefull roll, respondenterna menade att de känner de boende väl och har en nära kontakt 

med dem. De anställda menar också att de alltid kan kontakta enhetschef, läkare och anhörig 

etc. om det händer det något med de boende. Detta gör att exempelvis genomförandeplaner 

kan förändras i samband med vårdtagarens hälsotillstånd eller andra orsaker.   

Rapporteringen fungerar på så sätt som säkerhetsrutiner som görs för att se att arbetet utförs 

korrekt och att vårdtagaren ska få så bra vård och omsorg som möjligt. Respondenterna 

påtalar att skrivet material har blivit fler, speciellt i form av den löpande dokumentationen av 

vårdtagarna. Genom att allt material ges till socialförvaltningen kan vården kring de boende 

kontrolleras på alla nivåer, vilket krävs då många aktörer är inblandade i verksamheten.   

 
Alla ska med!  

Enhetschefen menar att ledningen kräver att fler riktlinjer i form av arbetsbeskrivningar, 

genomförandeplaner samt policys av vårdtagarna upprättas, detta är en hjälp för de anställda. 

Genom dessa riktlinjer skapar ledningen inom verksamheten organisationskultur. Vilket 

formar gruppens gemensamma värdemönster, detta ger en samstämmighet i arbetet. Att detta 

görs ligger dock på enhetschefens ansvar, att de upprättas och även att de följs. 

Dessa riktlinjer är skapade av ledningen, en sådan riktlinje är uppdragen inom 

handikappsomsorgen. Fineman (2003) som är organisationsteoretiker påtalar att 

organisationer är mer än dessa riktlinjer.  Han menar att organisationer inte bara kan beskrivas 

inom variabler såsom produktion, vinst och resurser utan att organisationen är en plats där 

känslor skapar händelser och händelser skapar känslor (a.a., s.1) Han menar att processer 

såsom verkställande av riktlinjer inom organisationen inte uppnås om de inte blir accepterade. 

Därför är ledarens roll som relationsbyggare viktig.  

I vårt empiriska material innebär byggandet av relationer mellan anställda och enhetschef till 

stor del av den kontakt som sker, kontakten är kommunikativ i form av dialog ansikte mot 

ansikte, via telefon samt mejl. Detta bidrar till att en kontinuerlig kontakt finns mellan 
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enhetschef och anställda. Enhetschefen ringer till boendet varje dag och blir uppdaterad på de 

förhållanden som sker på boendet, det sker med andra ord ett samspel mellan parterna på en 

daglig basis. Enligt Hochild (Olsson, 2008) finns känslor i samspelet, känslouttrycket är 

påverkat av den respons som ges i samspelet. Genom att enhetschefen har daglig kontakt med 

de anställda kan hon ge respons utifrån de anställdas känslouttryck. Kontinuitet är viktig då 

känslouttrycket kan förändras över tid, exempelvis om de anställda befinner sig under svåra 

situationer på arbetet kan enhetschefen direkt ge respons och eventuellt svara på frågor.    

Fineman (2003) menar att enhetschefens viktigaste roll till de anställda är beroende av empati 

och emotionell kunskap.  Fineman förklarar ledarens roll som uppträdandet på en scen där 

denne ständigt blir emotionellt granskad av sina anställda. Hur enhetschefen hanterar sina 

anställda blir därför ytterst viktigt, detta påverkar om processer blir avvisade eller 

accepterade. (a.a., s.76) Detta gör att den kontinuerliga kontakten är nödvändig i arbetet då 

känslouttryck kan variera över tid eller beroende av situation. Även att samspel sker då 

enhetschefen fysiskt besöker boenden hon ansvar för. Enhetschefens kunskap i till exempel 

ekonomi och budget granskas inte av de anställda på samma sätt. De anställda i vår studie 

påtalade att enhetschefen är bra att diskutera med under mötestider, fikaraster etc. Vilket vi 

tror kan påverka acceptansen av olika riktlinjer positivt.  Att Anna alltid är nåbar ökar denna 

känsla, detta gör att de anställda kan nå henne i direkta situationer.  

Arbete kring vårdtagaren  

Vi vill framhålla att vårdtagaren är i centrum, detta då verksamheten är upprättad för dem. 

Socialförvaltningen har rollen att skapa riktlinjer för verksamheten, enhetschefen upprättar 

och kontrollerar arbetsbeskrivningar, genomförandeplaner och avvikelser. Den anställde är 

den som genomför det praktiska arbetet kring vårdtagaren i sin roll som närbyråkrat. 

På detta sätt är alla aktörer beroende av varandra. Exempelvis ledningen inom verksamheten 

är beroende av hur närbyråkraterna accepterar sin enhetschef.  På grund av att närbyråkraten i 

sin roll i det praktiska arbetet med vårdtagaren är den som verkställer ledningens policys. 

Vilket Fineman (2003) påtalade då han menade att det är viktigt hur enhetschefen kan hantera 

sina anställda. Socialförvaltningen, enhetschefen samt närbyråkratens arbete kretsar alla runt 

vårdtagaren men befinner sig på olika nivåer inom verksamheten. Deras arbete är styrt av det 

beslut som vårdtagaren har fått i samband med rätten om vård enligt LSS eller SoL.  
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Figur 3.  Vårdtagaren i centrum 

                                                              Socialförvaltning 

 

                    Närbyråkrat                      Vårdtagare                    Enhetschef                   

Inom den verksamhet som vi studerar har vi sett att det finns en acceptans till enhetschefens 

ledarskap på grund av den kontinuerliga kontakten. Den goda organisationskulturen inom 

verksamheten bibehåller de gemensamma värdemönster. Vilket gör att vårdtagaren kan få 

sina behov tillgodosedda enligt det beslut den fått.  

Den emotionella relationen  

Vårt empiriska material visade att verksamheten på gruppboendet är en emotionell arena. 

Diana säger att hon ibland tar med sig arbetet hem på grund av att emotionella band skapas till 

vårdtagarna. Genom Hochschilds (Olsson, 2008) expressiva dimensionen ser vi att kontexten 

reglerar vad individer känner och känslan värderas i samspelet med andra människor. Som 

närbyråkrat måste de anställda hela tiden hantera relationen mellan vårdtagare som de arbetar 

med. (Lipsky, 1980, s.159) På grund av verksamhetens karaktär är känslor hela tiden en del av 

vardagen. Även Fineman (2003) menar att organisationer är en emotionell arena. Detta gör att 

närbyråkraten ensam, i samspel med andra och i samspel med organisationen upplever 

känslor. (a.a., s.2) Den sociala kontexten reglerar de känslor som individer känner, vilket 

förklarar Dianas känsla av att inte alltid kunna koppla bort arbetet, då hon som närbyråkrat 

arbetar i en nära relation med de boende. 

 

Närbyråkratens (1980) roll är mångtydig, då de ska utföra verksamhetens krav samtidigt som 

de ska utföra samhällsservicen till en person, detta gör att de anställda och boende kommer i 

en nära relation. Närbyråkraten måste handskas med de situationer och svårigheter som 

vårdtagaren befinner sig i och som kan uppstå. Detta gör att de måste vara flexibla och kunna 

hantera situationer då de uppkommer. Detta inkluderar mycket känslor i form av glädje, 

irritation och ångest etc. som man kan uppleva. Om den boende exempelvis blir sjuk kan detta 

bidra till en känsla av oro som kan vara svår att släppa då arbetsdagen är slut. De situationer 

där arbetsuppgifter såsom städ, dokumentation och andra ansvarsområde är lättare att släppa 

då de inte nödvändigtvis inkluderar känslor. Känslorna uppstår enligt Hochschild (Olsson, 

2008) och Fineman (2003) i samspelet, i detta fall mellan anställd och boende. Hur detta 

hanteras på den arbetsplats vi studerar återkommer vi till senare i analysen.  
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5. 7 Att hantera förändringar  

Vi har ovan beskrivit några av de viktiga roller som Socialförvaltningen, enhetschef och 

närbyråkrat spelar i verksamheten om de boende. Vi har i vår bakgrund belyst de förändringar 

som skett inom vård och omsorg, mycket av dessa förändringar har sin utgångspunkt i 

enhetschefens breda kontrollspann som vi anser är påverkad av omorganiseringar till alltmer 

platta organisationer. Kontrollspannet är det antal underställda som enhetschefen ansvarar för 

vilket i hög grad påverkar arbetsplatsen. Som vi nämnt har enhetschefen Anna ett brett 

kontrollspann som är fördelade på ett stort geografiskt område. Detta är ett förhållande som 

Gulick (citerad från Andersson- Felé, 2008) egentligen menar talar emot goda 

arbetsförhållanden. Vi vill därför ytterligare genom vårt empiriska material analysera hur 

dessa variabler hanteras inom verksamheten, vi använder oss av Gulicks variabler storlek och 

rum, tid och stabilitet och funktionell mångfald för att lokalisera hur förändringar hanteras. Vi 

tror dock inte bara dessa variabler påverkar den goda arbetsmiljö som vi fann på boendet utan 

att emotion har stor inverkan på att de tre variablerna fungerar i realiteten. (a.a., s.211) 

Figur 2. Att hantera förutsättningar utifrån Gulicks organisatoriska variabler samt emotion. 

  

 

 

  

 

 

Hantering av storlek och rum 

Det geografiska området för enhetschefen är fördelat på olika ställen, enhetschefen har ansvar 

för tre olika boenden som är lokaliserade på olika platser i Halmstadkommun samt ett 

huvudkontor inne i Halmstad centrum. Detta är förhållanden som i kontrollspannsteorin talar 

emot att situationen med de anställda skulle fungera. Enhetschefen på boendet hanterar dock 

de geografiska skilda platserna med att dokumentera vart hon befinner sig via lappar, telefon 

och mejl i stor utsträckning. Även Nordengren (2006) menar att mindre fysisk kontakt i 

samband med att storlek och rum breddats kan kompenseras genom asynkron kontakt det vill 

säga att skriva lappar, skicka mejl och dokumentera vart man befinner sig.  
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Dessa avstämningar bör ofta kompletteras vid synkron överlämning, detta tydliggör 

enhetschefens vilja att i stor grad besöka de boenden hon ansvarar för minst en gång i veckan. 

(Nordengren, 2006, s. 30) De anställda menar att förändring kring Annas närvaro på boendet 

har förändrats den senaste tiden då hon numera är vikarie för en kollega.  Tidigare var Anna 

mer närvarande på boendet och respondenterna önskar att hon kunde vara där oftare. Anna har 

ökat sitt kontrollspann på ett annat boende vilket påverkar verksamheten vi studerar. De 

påtalar dock att hon alltid är nåbar via telefon och mejl samt införstådda i hennes breda 

kontrollspann. Fineman (2003) menar att känslor påverkar hur förändring accepteras. ( a.a., s. 

121) I situationen på boendet har enhetschefen kompenserat sin frånvaro med denna 

asynkrona kontakt, vilket accepteras av de anställda. Acceptansen beror på den relation som 

enhetschef och anställda har byggt upp, det genom känslomässiga band och de numera 

kontinuerliga kontakterna via telefon och mejl som utökats.  

Ständig närvaro av tid och stabilitet  

De anställda har arbetat på boendet länge. Detta för med sig positiva och negativa effekter.   

Camilla påtalar en positiv effekt och säger att situationen möjligtvis skulle se annorlunda ut 

om det var mer omsättning på personal, i nuläget känner personalen varandra bra. Emelie och 

andra sidan menar att det säkert skulle vara svårare om man var ny och då kan behöva ha mer 

kontakt med chefen på ett annat vis. De anställda arbetar ofta i par och i hög grad med samma 

person. Detta menar även Gulick (citerad från Andersson- Felé, 2008) bidrar till en bra 

arbetsmiljö, organisationer som har låg omsättning av personal det vill säga befinner sig inom 

ett stabilt läge kan ha brett kontrollspann. (a.a., s.211)  

Organisationskultur skapas genom en mängd situationer där ritualer, ideologier, bilder, teman, 

språk användning och samspel ingår, detta är sådant som gruppen ägnar sig åt (Engdahl & 

Larsson, 2007, s.177). Exempel på sådant som finns inom den verksamhet som vi studerar är 

löpande dokumentation, muntlig kommunikation och samspel vilket bidrar till att stabilitet 

skapas.  Som vi tidigare nämnt genomför personalen den löpande dokumentationen inom 

verksamheten. Gemensamma kulturella värden skapas även i mötet mellan enhetschef och 

anställda. Enhetschef och de anställda har möten där de diskuterar verksamheten, detta kan 

vara information som är given från exempelvis ledningen etc. Mötestiden menar 

respondenterna används till att gå igenom viktiga punkter, samlas och prata sig samman om 

verksamheten.  

Alla respondenter inklusive enhetschefen menar att den boende står i centrum, vilket också är 

den viktigaste arbetsuppgiften enligt det uppdrag som ledningen formulerat. Genom denna 
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bidrar den till en gemensam kultur då ideologin som verksamheten står för speglas i 

gemensamma värderingar. Även samspel inkluderas i organisationskultur, enhetschefen 

menar att hon förväntar sig att de anställda ska informera henne om allt. Detta är något som 

formats inom organisationskulturen, i samspelet menar alla respondenter att man som 

arbetskamrat ska vara ärlig och rak detta gäller även i relation till enhetschefen. Nordengren 

(2006) menar att ledaren måste motivera och entusiasmera personalen i organisationen och 

tillse att de är motiverade över tid. (a.a., s. 18) Detta görs genom organisationskultur, Anna 

gör även mer spontana besök på boendet. Då vi genomförde våra intervjuer skulle hon ta med 

de anställda på bio utöver arbetstid. Enhetschefen tar med andra ord skapandet av relationer 

till de anställda på privat tid. Detta gör att motivationen höjs och samspelet gör då att 

emotionella band stärks.    

Arbetstid där enhetschef och anställda samverkar är beroende av de direktiv som styrs av 

inverkan av politiker samt ledning. Andersson- Felé (2008) menar att rationalisering och 

ökade krav på effektivitet riskerar att tiden osynliggörs på den administrativa nivån. (a.a., 

s.165) Av det empiriska materialet framkom det att mötestiden mellan anställda och 

enhetschef har blivit mindre, tidigare var den tre timmar och numera endast två timmar. Trots 

att tiden och storleken hanteras bra inom ramen för kontrollspannet på arbetsplatsen vi 

studerar kan verksamheten påverkas negativt av denna indragning då tiden blir allt synligare i 

verksamheten. Respondenterna framhåller vikten av mötestiden, och menar att personalfrågor 

har blivit lidande på grund av indragningen. Detta ger följden att enhetschefen aktivt själv 

måste hitta tid för kommunikation med sina anställda, för att kunna skapa en god 

organisationskultur och bibehålla de gemensamma värderingarna.   

Hanterandet av tid är ständigt närvarande i arbetet med den boende inom verksamheten (Fele 

- Andersson, 2008, s.164 -165). De boenden inom den verksamheten vi studerar har olika 

beslut som ger dem rättigheter till antal timmar för omvårdnad, detta gör att de anställda i hög 

grad är styrda av detta.  Genom Lipskys begrepp närbyråkrater ökar förståelsen av de 

anställdas arbete. Närbyråkraten är beroende av den individ som den utför samhällsservicen 

åt, och handskas på så sätt med situationer och svårigheter som den boende befinner sig i. 

(Forss, 2008). Detta gör att akuta behov inte alltid kan planeras. I samband med att den 

anställdes dvs. närbyråkratens ansvarsområden har ökat, har tiden för akuta behov minskat. I 

det empiriska materialet sa Camilla att ansvar är positivt samtidigt som det tar tid från den 

boende. Andersson- Felé (2008) säger att genom att arbetet inom vård och omsorg har ökat 

har även spilltiden minskat, det vill säga den tid som är till för akuta behov etc. hos de 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18536


   39 

 

boende.  Det ligger nu på närbyråkratens ansvar att avväga vilka arbetsuppgifter som den 

prioriterar. Berit påtalade att de anställda måste lära sig att prioritera i det empiriska 

materialet.  

 

På grund av att Berit och de andra anställda arbetar i ett nära samarbete med de boende genom 

rollen som närbyråkrat innebär det försvåringar av prioriteringsbeslut. Respondenterna menar 

att de försöker prioritera bort städ och pappersarbete, ibland är de tvungna att ge vidare 

arbetsuppgifter till dem som byter av arbetspass. Att arbeta som närbyråkrat försvårar graden 

av prioriteringar, eftersom enhetschef och ledning inte arbetar lika nära de boende blir deras 

val av prioriteringar i viss mån lättare. (Forss, 2008) Vi menar att på grund av att ledning samt 

enhetschef inte är med i det rutinbelagda arbetet med vårdtagarna får de anställda 

ansvarsområden som de i realiteten inte alltid hinner med. Deras arbete är i hög grad beroende 

av de situationer som vårdtagaren befinner sig i, vilket kan variera från dag till dag, det är 

därför viktigt att ha spilltid för eventuella oplanerade situationer finns.   

 

Fineman (2003)  menar att organisationer är en emotionell arena. Där individer skapar och 

formar känslor. Känslor av besvikelse och ångest kan skapas då de anställda inte hinner med 

sina arbetsuppgifter. (a.a., s.5) Detta hanteras dock av personalgruppen genom att skriva i den 

så kallade ”Blå boken” då arbetspass är slut, där kan de anställda skriva upp de 

arbetsuppgifter de inte har hunnit med under dagen. I avvikelsepärmen dokumenteras glömda 

arbetsuppgifter exempelvis medicin utdelning till vårdtagare. Vilket kan minska risken för 

negativa känslor i samband med tidsbrist eller missade arbetsuppgifter. Även detta tillför 

stabilitet i arbetet då allt dokumenteras.   

 
Funktionell mångfald bidrar 

Funktionell mångfald innebär de funktioner som verksamheten kräver att de anställda gör. I 

det empiriska materialet framkom det att allas arbete enhetschef såväl som anställd i stora 

drag arbetar för att tillgodose brukarens behov. (Verksamhetsberättelsen, 2008) Enhetschefen 

Anna menar att hon gör detta genom att arbeta via personalen. De anställda i sin roll som 

närbyråkrat, vilket innebär praktiskt arbete kring vårdtagaren.  Detta upprätthålls genom att 

enhetschef och anställda har kontakt mellan varandra genom löpande dokumentation, 

mötestid etc. 

Utöver vårdarbetet med vårdtagaren har arbetsuppgifter inom personalgruppen delegerats av 

enhetschefen. Dessa är baserade på för det första vilken tjänst (procentgrad) samt form av 
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tjänst (fastanställning/vikarie) och vidare baserad på intresse och hobbykunskap inom 

området. Områdena har på olika slags funktioner som bidrar till de mål som verksamheten har 

satt upp. I samband med enhetschefens ökade arbetsbörda har fler ansvarsområden delegerats 

ut av enhetschefen.  Personalgruppen tar på sig uppgifter och ansvar som traditionellt sätt hör 

till chefens arbetsuppgifter, Ekstedt (2005)  påtalar att dessa är förhållanden som utvecklar 

självplanerade arbetslag (a.a., s.31) Den funktionella mångfalden i verksamheten som vi 

studerar har börjat öka, det vill säga verksamheten börjar gå mot fler olika ansvarsområden 

och färre rutinartade arbetsområden. Gulick (citerad från Andersson – Felé, 2008) menar att 

ett större antal ansvarsområden i personal egentligen kräver mer arbetsledning (a.a., s.211). 

Diana sa i det empiriska materialet att hon ansvarar kring dokumentation och dator på grund 

av att hon kan mer inom området. Detta visar att fördelning i form av hobbykunskap efter 

form av tjänst har stor betydelse. Denna fördelning har enhetschefen troligen gjort på grund 

av att Diana inte behöver vidare arbetsledning för dator användningen. Vilket gör att 

enhetschefen kan delegera arbetsuppgiften utan vidare upplärning. Detta är ett relativt smidigt 

sätt för enhetschefen, dock gör det att Diana samt Berit som också har hand om administrativa 

uppgifter får en större administrativ börda än de andra anställda. Diana och Berit är de två i 

personalgruppen som har hög förståelse i enhetschefens arbetsbörda men samtidigt lyfter upp 

den ansvarsområden som de själva har fått axla på grund av detta.  

Med utgångspunkt från vårt empiriska material kan vi se att även exempelvis bokning av 

obemannade pass sköts av personalen, det på grund av att de som befinner sig på 

arbetsplatsen och ser scheman för nästkommande arbetspass. Detta är en följd av 

enhetschefens förändrade geografiska läge där hon inte på samma vis har den dagliga 

kontakten med arbetsplatsen (Ekstedt, 2005, s.25). 

 Det geografiska läget innebär att Anna måste våga lämna över ansvarsområden till 

medarbetare då det är en omöjlighet att befinna sig på arbetsplatsen, även om situationer av 

problem och svårigheter skulle kräva hennes närvaro (Nordengren, 2004, s.18-19). Genom att 

delegera ansvar kan enhetschefen förlita sig på att den ansvariga personalen kan hantera svåra 

situationer i arbetet. Trots detta måste delegering ske i ett samspel med de anställda. Vårt 

empiriska material visar på att detta diskuteras mellan enhetschef och anställd i samtal men 

även möten i den stora gruppen. Även Fineman (2003) menar att ledare idag måste arbeta mer 

känslomässigt genom att kombinera andras viljor och behov. (a.a., s.78) Berit och Diana 

menar att de trots ökade ansvar har förståelse till den delegering Anna gör och anser att det 

tillför något positivt till det egna arbetet. Diana framhåller att hennes primära uppgift dock är 
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vårdtagarna och kontaktar enhetschefen då hon inte hinner med de administrativa uppgifterna. 

Anna har också delegerat vissa ansvarområden såsom bokning av resor som inte kräver någon 

specifik kunskap. Personalen menar att dessa ansvarsområden kan förändras inom gruppen då 

de önskar det.  

Emotion och dess funktion 

Vi anser att emotion är den fjärde variabeln i en god arbetsmiljö inom den verksamhet vi 

studerar. Enligt Hochild (Olsson, 2008) interaktionistiska perspektiv har emotioner en 

biologisk aspekt, det vill säga att vi kan uttrycka känslor med de sinnen vi föds med, dessa 

formas sedan i de sociala sammanhang individer befinner sig i. Hochschild menar att 

emotioner får mening och betydelse genom den sociala kontext individer befinner sig i.  

Fineman (2003) menar att ledarens hantering av den anställdes personliga omständigheter har 

stor inverkan på om hon blir omtyckt eller ej. Därför måste anpassning till de anställda hela 

tiden ske. Detta inkluderar engagemang i den anställdes privata liv, deras hälsa, värderingar 

och omständigheter (a.a., s.76) Camilla säger att hon var sjuk för två veckor sedan och att 

enhetschefen då ringde hem till henne och frågade hur det var. Camilla säger vidare att hon 

aldrig har haft en tanke på att hon inte kan prata om saker utanför arbetsplatsen med 

enhetschefen. Även de andra respondenterna framhåller dessa fördelar med enhetschefen. 

Även enhetschefen menar att kommunikationen i fikarummet är viktigt och att ha daglig 

kontakt med boendet och personalen. Ekstedt (2005) säger att kommunikation är hjärtat i 

ledarskapet, att ledaren måste finna andra sätt att kommunicera än det som tiden tillät i den 

hierarkiska organisationen (a.a., s.31).  Trots att mötestider dragits in skapar Anna tider för 

kommunikation.  

Annas roll som makthavare är erkänd inom personalgruppen. Utöver uppföljning av skrivet 

material påverkar hon känslouttryck på arbetsplatsen med sin närvaro och i sin roll som 

ledare. Hochschild (Olsson, 2008) menar att detta görs genom den politiska dimensionen i det 

interaktionistiska perspektivet. Genom Annas ställning som enhetschef kan hon använda sin 

makthavande roll för att i ett syfte leda gruppen, på så sätt kan hon styra den känsla som 

personalgruppen känner. Enhetschefen menar att all information om allt som sker på boendet 

ska ges till henne. Detta syftar till att trots det minskade ansvaret vill hon fortfarande ha en 

ledande roll inom verksamheten, Anna kontrollerar all dokumentation då hon är på boendet 

samt ringer och kollar av arbetsförhållanden.    
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Det samtidigt som enhetschefens förändrade roll innebär förändring i ledarskap. Nordengren 

(2006) menar att enhetschefen inte får bli för kontrollerande över de anställdas 

ansvarsområden, utan att de anställda måste få uppleva att de har verkligt ansvar (a.a., s.18). I 

det empiriska materialet redovisade vi hur de anställda framhåller att de är ett bra arbetslag 

och som sällan har svårigheter inom gruppen.  De anställda menar att de alltid försöker lösa 

alla situationer själva och i sista hand kontaktar enhetschefen. I svåra situationer menar de 

dock att de kontaktar enhetschefen och att hon hjälper och stödjer i svåra situationer som 

uppkommer. Nordengren (2006) menar att det är extra viktigt med tydliga mål i dessa 

situationer och även att de är accepterade i arbete på distans. Detta för minska risken för 

konflikter och dålig stämning. I de fallen sådant uppstår kan det vara en omöjlighet att leda 

verksamheten menar Nordengren. (a.a., s.23) Genom att enhetschefen och personalen har 

mötestider kan situationer diskuteras samt att enhetschefen kan nås via telefon.  

Kap 6. Slutsats 

Utifrån vårt empiriska material kan vi dra två slutsatser. Den första slutsatsen är att 

förändringar kring organisationer säger emot varandra. Postbyråkratin är verksam i dagens 

organisationer, inte som en ny era men dess trender påverkar verksamheter. Samtidigt som 

byråkratin fortfarande lever kvar inom dagens organisationer och verksamheter. Vi kan 

konstatera att det fortfarande finns hierarkiska stukturer.  

 

Den andra slutsatsen vi kan belysa är att förhållandet mellan enhetschef och anställda är 

paradoxala. Tillsynes ska personalgruppen vara självstyrande samtidigt som arbetsledning 

krävs. Arbetsuppgifter som går utöver vårdyrket delegeras till personalgruppen som en 

konsekvens av bland annat distansledarskap. Samtidigt som arbetsledning sker av 

enhetschefen i form av skriftliga budskap, muntliga kontakt och delegerat ansvar.  

Dessa två förhållanden och paradoxer har vi sett genom att studera organisationsteorier, 

tidigare forskning och annan litteratur. Vi kunde även se att dessa paradoxer ägde rum inom 

verksamheten som vi studerade. Avslutningsvis måste vi konstatera att verkligheten ser ut så, 

berättelser säger emot varandra och verkligheten är paradoxal.   

 

Vi kan konstatera att förutsättningar har förändrats, kontrollspannet och det geografiska 

området har breddats, fler ansvarsuppgifter måste hanteras av såväl enhetschef som 

personalgrupp. Många av dessa har givits av ledningen inom organisationen, då fler riklinjer 
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ska följas samt löpande dokumentation ska genomföras. Hur gruppen hanterar denna 

arbetsbörda är speciell för varje enskild verksamhet. I den verksamhet vi studerar sker detta i 

form av arbetsledning genom skriftligt budskap, muntlig kontakt och delegerat ansvar. Vilket 

ger gemensamma värderingar, regelstyrning med dialog och en ansvarig personalgrupp. 

Innebörden av dessa förhållanden skapar starka band inom verksamheten att detta fungerar 

beror till stor del på den emotionella relation som skapas och upprätthålls via muntlig 

kommunikation mellan enhetschef och anställda.  

 

Hur trenderna inom organisation får fäste avgörs till stor del av det ledarskap och hur 

variablerna storlek och rum, tid och stabilitet och funktionell mångfald hanteras inom varje 

lokal verksamhet. Frågan som måste ställas, är den arbetsplats vi studerar speciell? Hur kan 

enhetschef och personalgrupp förhålla sig till de nya krav och förväntningar som ställs. Beror 

den goda arbetsmiljön i verksamheten som vi studerade på de goda förhållandena inom 

personalgrupp då känner varandra väl, har god erfarenhet av arbetet samt en bra och 

engagerad enhetschef. Eller har förändringar inneburit goda arbetsförhållanden inom all 

verksamhet inom vård och omsorg?  

Kap 7. Reflektion  
Vi vill rikta särskild reflektion till vårt val av respondenter. Skulle vårt empiriska material få 

en annan inriktning om vi i studien skulle studerat fler enhetschefer och färre anställda? Eller 

om vi skulle intervjuat anställda från enhetschefens två andra boenden där hon inte har sitt 

huvudkontor? Detta är frågor som vi anser viktiga att ställa i förhållande till det resultat vi 

fick från studien. Emellertid skriver Denscombe (2000) att det inte finns några fasta regler att 

följa i dessa funderingar utan att inriktningen av valet av respondenter beror på det syfte 

studien har. I vårt fall ligger syftet i att gå på djupet i en speciell situation detta gör vi genom 

en kvalitativ ansats. Att utforska en specifik verksamhet inom vård och omsorg, 

nyckelpersonen i vårt fall enhetschefen valdes i samband med urvalskriteriet distansledarskap. 

(a.a., s.142) Urvalet av personal gjordes av enhetschefen själv, om detta speglar hennes 

speciella relation till boendet vi studerar är svårt för oss att avgöra. Vi väljer emellertid att 

använda vår studie som en positiv representant i en föränderlig organisation.  

 

För att kunna få ett vidare svar på detta tror vi att det krävs fortsatt forskning. Kanske i form 

av studie av fler enhetschefer inom samma omständigheter eller också de andra boenden som 

enhetschefen Anna ansvarar för. Studien skulle få en annan inriktning om man kunde jämföra 
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två eller flera boenden med varandra. Detta är något som vi anser intressant och bör studeras 

vidare, även studie över tid skulle vara relevant. Om åsikterna inom boendet vi studerar skulle 

bibehållas om ännu fler förändringar skulle ske, i form av mer omsättning på personal, ökade 

krav och fler vårdtagare. Det är aspekter som är viktiga att ha i åtanke, resultatet som vi har 

fått fram är beroende av de förhållanden som fanns just under den tid vi genomförde vår 

studie. Förhållanden kan variera över tid men påverkar inte validiteten och reliabiliteten i just 

vår studie.  

 

Vi vill även nämna vår förförståelse, som vi tidigare nämnt har vi båda erfarenhet inom vård 

och omsorg som vårdbiträde. Denna förförståelse präglar dock främst vår problemställning av 

distansledarskap i denna studie. Vi hade en inställning om att verksamheten skulle anse 

distansledarskap som negativt, eftersom vår erfarenhet var det. Vår studie fick dock tidigt en 

annan riktning då vi studerade litteratur samt tidigare forskning på ämnet. I det empiriska 

materialet stod det klart för oss att distansledarskap inte alls behöver vara negativt. Detta 

gjorde oss mer motiverade att hitta de hanteringsmöjligheter som skiljde sig från en bra 

respektive dålig arbetsplats. Därför tror vi att vår förförståelse snarare har varit positiv då den 

har gett liv till analysmaterialet. Att som vårdbiträde ha förståelse för den mångtydighet 

arbetet inom vård och omsorg kan ha, relation med enhetschef och vårdtagare är relevant då 

verksamheten är komplex som en följd av krav och förväntningar från olika nivåer. Vi fick 

omvärdera vårt ställningstagande i vår analys och insåg att närbyråkraten har en stor betydelse 

i verksamheten i samband med den nyckelroll den har med vårdtagaren. En insikt som vi till 

stor del tror kan var påverkad av den erfarenhet vi själva har av yrket.  

Vi anser att resan genom denna studie har varit lärorik, då förförståelse har motbevisats och 

värderingar har omformulerats. Idag har vi fått en ny syn på innebörden att vara enhetschef 

och närbyråkrat i en föränderlig värld där organisationstrender förändras konstant och 

påverkar de förhållanden som finns inom den lokala verksamheten. Att de anställdas inklusive 

enhetschefens roll är att hantera de förändringar som ges.   

 
 

 



   45 

 

Referens 

Ahrne, G., Roman, C. & Franzén, M. (1996). Det sociala landskapet. Göteborg: Bokförlaget 

Korpen.  

Andersson – Felé,  L. (2008). Att leda lagom många – om struktur, kontrollspann och 

organisationsideal. (Avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet). 

 

Bolman, L. & Deal, T. (2005). Nya perspektivet på organisation och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur.  

Brante, T. Andersen, H. & Korsness, O. (1998). Sociologiska lexikon. Stockholm: 

Universitetsförlaget 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur.   

Ekstedt, E. & Jönsson, G. (2005). Att leda platta organisationer - utan att själv bli tillplattad. 

Stockholm: Nordstedt Juridik AB. 

Engdahl, O. & Larsson, B. (2006). Sociologiska perspektiv. Danmark: Studentlitteratur.  

Forss, L. (2008) Engagemang, oro och påverkan – en studie om närbyråkratens roll på 

Migrationsverket. (Magisteruppsats från utbildningsprogrammet för samhälls- och 

kulturanalys, Linköpingsuniversitet).  

 
Franzén, H. (2004). ABC för mellanchefer. Liber AB: Malmö 

Grey, C. (2009). Organisationer, en mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda 

billig bok om att studera organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

Gunnarsson, R. (2002). Validitet och reliabilitet. Uppdaterad: 2002-03-13. Tillgänglig: 

http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml 

 

Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lipsky, M. (1980) Street- level bureaucracy - dilemmas of the indivdual in public service. 

New York: Russel Sage foundation  

Montin, S. (2007). Moderna kommuner. Lund: Liber  

Nordengren, M. & Olsen, B. (2006). Att leda på distans. Malmö: Liber AB.  

North, C. Douglass. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm: SNS 

förslag.  

Olsson, E. (2008) Emotioner i arbete: En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö 

och arbetsvillkor. (Avhandling för Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads 

universitet).  

Ryen, Ann. (2004) Kvalitativa intervjuer – Från vetenskap till fältstudier. Malmö: Daleke 

http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml


   46 

 

Sjöberg, Katarina. (2008) Uppdrag forskning. Malmö: Liber 

Stingerfonden. (1990). Forskningsetiska tillvägagångssätt. Uppdaterad: 1999 - 04. 

Tillgänglig: http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf 

Thylefors, I. (1991). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Falkenberg: Natur och kultur. 

Trots, J. (2004). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Styrdokument från verksamheten vi studerar 

Verksamhetsberättelse.(2008). Enhetschef. Halmstad: Socialförvaltningen. 

Uppdrag inom handikappsomsorgen. (2008). Områdeschef. Halmstad: Socialförvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   47 

 

Bilagor   
 

Bilaga 1. Intervjuguide enhetschef  
   

Organisation:  

 Hur ser er organisation ut? (organisationsschema) Man använder ibland begreppet platt 

organisation för att beskriva en organisation där det är nära mellan beslutsfattare och 

de som gör jobbet. Hur tycket du att den beskrivningen stämmer in på din 

organisation? 



Vilket är ditt ansvars område och vem är din närmaste chef?  

Vilka krav och förväntningar upplever du som chef? Från överordnade och från 

anställda?  

 Hur får du ihop ditt arbete med anställda under dig och chefer ovan dig?  

Finns det några outtalade regler för umgänget mellan anställda och chefer som påverkar 

arbetssituationen?  

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

Vilka är dina viktigaste uppgifter i ditt arbete här?  

Vilka av dessa uppgifter prioriterar du mest?  



 God arbetsmiljö/organisation vad innebär det för dig?  

Hur många anställda har du under dig?  

 Hur skapar du som chef tillsammans med de anställda förutsättningar för det goda 

arbetet?  

Om du helt fritt skulle få utforma ditt arbete vilka ändringar skulle du i så fall införa? 

(Anser du att du har tid och resurser för det stödet som behövs?)  



Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?  

 

Kommunikation:  

  Hur håller du dig informerad om hur de anställda utför sitt arbete (kvalitetssäkring)? 

Vilka krav ställer du på de anställda? Hur kan du stötta dem som är ovana med 

arbetsuppgifterna?  

Hur kommunicerar du med dina anställda? Var/när/hur?  

Hur vägleder du de anställda?  
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Bilaga 2. Intervjuguide anställda  

  

Organisation:  

 Beskriv hur en typisk dag på jobbet ser ut för dig.  

Vilka krav och förväntningar upplever du att arbetet ställer på dig? 

 Vad gör du för att leva upp till kraven? 

Hur vill beskriva din roll som anställd och medarbetare?  

 

      Hur hanterar du en situation om det händer något som gör att du inte hinner 

             med arbetsuppgifterna en dag. (Uppfölj – Har du någon att vända dig till?) 

      Vem vänder du dig till om det skulle hända något ledsamt under dagen? 

Händer det att du har svårt att koppla av och tar med dig arbetet hem? 

 Till vem rapporterar du när något har hänt på jobbet?  

 

Vilket stöd upplever du att du har i arbetet? (vägledning, samarbete) 

      Hur vet du när du gjort ett bra arbete en dag? 

På vad sätt får du uppskattning när du gjort något bra på jobbet? 

              

 Beskriv vad du tycker är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö?  

 På vad sätt stämmer den beskrivningen in på din arbetsmiljö? 

 Vad skulle förbättra arbetsmiljön, enligt din uppfattning? (resurser i form av utrymme, 

tid, personal, plats etc) 

 Vem eller vilka har formellt sett ansvar för arbetsmiljö på din arbetsplats? 

  

 Vem eller vilka är dina närmaste chefer? Hur skulle du vilja beskriva deras ledarskap? 

 Vad innebär detta för dig? 

 

Om respondent medger att chefen inte är närvarande (ledande 
uppföljningsfrågor)  

 Hur ser du på närvaro/frånvaro av din enhetschef?  

Hur påverkar det arbetsgruppen att chefen inte är närvarande?  

Får ni mer ansvar?  

  

Kommunikation:  

 Hur kommunicerar du med din enhetschef? När/var/hur?  

 Upplever du att du får tillräckligt med stöd från enhetschefen? På vilket sätt?  

Vad gör ni under mötestiderna? (Mellan arbetsgrupp – enhetschef)  

Hur många möten per månad har ni?  

Hur hanteras konflikter mellan anställda på jobbet?  

 Finns det några outtalade regler för umgänget mellan anställda och chefer som påverkar 

arbetssituationen?  

 

 


