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Abstrakt  

Studien syftar till att undersöka de förutsättningar och arbetsvillkor enhetschefer 

inom hemtjänsten arbetar under. Det empiriska materialet är hämtat från sju 

semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom hemtjänsten.  

  Vi utgår huvudsakligen från Karaseks krav-kontroll-stödmodell samt systemteorin 

och VanGuard-modellen där vi fokuserar på organisationsstruktur, arbetsvillkor och 

stöd. Den tidigare forskningen behandlar förutsättningar för ledarskap, könskodade 

verksamheter och tillgång till olika stödfunktioner.  

  De förutsättningar som ges till enhetscheferna inom hemtjänsten är av både positiv 

och negativ karaktär. Vi fann att arbetet med VanGuard-modellen och en utökning av 

det arbetet har bidragit till förbättrade arbetsvillkor i och med mer kontroll och 

handlingsutrymme för enhetscheferna. Där arbetar de i tvärfunktionella team med 

personer med rätt profession, såsom undersköterskor, vårdbiträden, bistånds-

handläggare, distriktsköterskor, arbetsterapeuter. I teamen samarbetar de för att ge 

brukarna den hjälp de behöver. Dock skall påpekas att arbetsbelastningen är fortsatt 

hög. Vi har sett rollen som enhetschef och deras arbetsvillkor från två sidor, de som 

arbetade med första modellen av VanGuard och de som arbetade i den mer utökade 

modellen med team. En intressant utveckling där vi föreslår att vidare forskning 

fortsätter att följa processen med den mer utökade VanGuard-modellen och 

tillitsbaserat ledarskap.   
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Inledning  

I alla typer av yrken och på alla arbetsplatser förekommer olika arbetsvillkor där krav 

och kontroll över arbetssituationen varierar. Inom omvårdnadssektorn, och då 

äldreomsorgen, har vi över tid fått höra att de som arbetar inom den sektorn har en 

bekymmersam arbetssituation samtidigt som det är svårt att rekrytera och behålla 

kompetent personal (Corin & Björk 2016 s 4). Arbetet inom äldreomsorgen är, som vi 

ser det, ett mycket viktigt arbete och en mycket viktigt funktion för vårt samhälle idag. 

I Sverige har vi en ökad demografi och vi lever längre än vad vi gjorde för 100 år 

sedan. Vi har därför valt att studera hur äldreomsorgen ser ut idag och undersöka 

vilka organisatoriska möjligheter som finns för att klara en allt mer åldrande 

befolkning. Vår förförståelse kring hemtjänsten berättar om en yrkeskategori med låg 

status, låg lön och sämre arbetsvillkor gällande arbetstider och förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

  Vi har i denna studie valt att undersöka hur enhetschefernas arbetsvillkor inom 

hemtjänsten ser ut och hur deras roll som ledare kan påverka men även skapa goda 

förutsättningar för sina medarbetare. Forskning från bland annat Hvid och Kamp 

(2012 s 180) visade att enhetscheferna var oroliga över den försämrade vårdkvaliteten 

och personalens arbetsbelastning. Vi ser det som mycket oroväckande och om 

utvecklingen fortsätter på det sätt som Hvid och Kamp (2017) visat i sin forskning 

känner vi en oro att syftet med hemtjänsten som samhällsfunktion kommer att 

försvinna. Om det skulle göra det står vi inför ett mycket prekärt faktum där vi 

medborgare får förlita oss på våra anhöriga att ta hand om oss i stället. Det kommer 

att bli viktigt i framtiden att all äldreomsorg fungerar väl och att alla äldre får den 

hjälp de behöver inom alla funktioner men kanske främst i deras hem. 

  Vi menar att ledarskapet är en viktig funktion inom äldreomsorgen då det är 

enhetscheferna som skapar förutsättningar tillsammans med verksamhetscheferna 

inom socialtjänsten. Om organisationen ger enhetscheferna rätt förutsättningar, ser 

över arbetsbelastningen och mängden administration, så menar vi att utfallet och 

vårdkvaliteten blir hög. Hvid och Kamp (2012 s 180) beskrev i sin studie att 

enhetscheferna hade tappat sin förmåga att leda och var allt för kontrollerade av 

budget vilket gjorde att de inte kunde fokusera på sin verksamhet. Konsekvensen av 

en övertrasserad budget tog enhetscheferna som ett personligt misslyckande istället 

för att se det som ett politiskt problem att inte få tillräckliga resurser.  

  Vi förstår att ekonomin inom kommunal socialtjänst är ansträngd och att politiska 

beslut fördelar pengamedel mellan de olika förvaltningarna i kommunen. Den 

situation som enhetscheferna har gällande de ansträngda budgetarna och att hantera 

behoven från brukarna med de resurser som de har är inte alltid lätt.  

  Vår förförståelse är att enhetschefer förväntas balansera förväntningar och krav från 

politiker, strateger, verksamhets- och förvaltningschefer, administratörer och 

anställda men de upplever även krav och önskemål från brukare och anhöriga. 

Genom enhetscheferna möter medarbetarna organisationens krav och förväntningar 

och vilka förutsättningar de får för att utföra sina arbetsuppgifter. Utöver dessa krav 

har enhetscheferna även ansvar för att driva förändrings- och utvecklingsprojekt i sina 

verksamheter. Trots sin nyckelroll i organisationen har relativt lite forskning gjorts om 

just enhetschefers arbetssituation (Härenstam & Östebo 2014 s 13).  Vi ser därför ett 
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behov av att synliggöra enhetschefernas arbetsvillkor och de förutsättningar de ges att 

leda i en ekonomiskt tyngd verksamhet. Den svenska välfärden har hamnat i nytt 

fokus för medborgarna och oron för nedmontering och kvalitetsförsämring är stor.  

Syfte/frågeställning  

I och med att endast ett fåtal studier gjorts på enhetschefernas arbetssituation vill vi 

med denna studie undersöka vilka förutsättningar hemtjänstens enhetschefer ges att 

leda, utveckla och förbättra sin verksamhet för såväl medarbetare, brukare och den 

kommunala organisationen i stort. Vi ser ett ökat behov av att lyfta fram den 

problematik enhetscheferna inom hemtjänst beskriver. Det är en komplex verksamhet 

som ställer höga krav på flexibilitet och anpassning (Björk m.fl 2011 s 81). Forskningen 

pekar dessutom på kvinnors anpassningsförmåga medan män, i samma situationer 

väljer att ifrågasätta beslut (Björk m.fl 2011 s 82).  

 Vårt syfte är att undersöka arbetsvillkoren och de organisatoriska förutsättningarna 

för ledarskapet för enhetschefer inom hemtjänsten. Vilka krav ställs på enhetscheferna 

och har de handlingsutrymme att själva kunna kontrollera sin arbetssituation? Vilka 

förbättringar har arbetet med VanGuard-modellen lett till och hur har det påverkat 

arbetsvillkoren för enhetscheferna inom hemtjänsten? 

 

 

Bakgrund  

Att arbeta med människor har traditionellt setts som en kvinnlig syssla som kräver 

känslighet och förmåga att vara flexibel (Björk & Härenstam 2016 s 211) . I syfte att 

bryta den tradition som betraktar omsorgsarbete som irrationellt, känslostyrt och 

kvinnligt och inte kräver specifika kunskaper eller färdigheter utvecklade forskare 

under 1980-talet begrepp som ansvars- eller omsorgsrationalitet (Björk m.fl 2011 s 81). 

Denna forskning lyfter fram att omsorgsarbetet är situationsbundet och kräver att 

omsorgsgivaren har handlingsutrymme att kunna anpassa omsorgen efter brukarens 

behov (Björk m.fl 2011 s 81). Omsorgsuppgifter har en osynlig och icke påtaglig 

karaktär vilket gör det svårt att avgränsa, mäta, planera uppgifterna och därmed blir 

det också svårt att kommunicera erfarenheter av arbetet till strategiska ledningsnivåer 

och standardiserade styrformer (Björk m.fl 2011 s 81).  

  New Public Management (NPM) kan förstås som ett omfattande och ihållande 

ifrågasättande av offentlig sektor, där styrning baserad på tillit till de professionella 

bedöms som otillräcklig (Björk m.fl 2011 s 80). NPM främjar alltså rationella och 

byråkratiskt styrda system där verksamheten är lättare att avgränsa, mäta och 

förutsäga. Genusforskare betraktar NMP som en manligt kodad styrlogik och betonar 

konflikten mellan organisationens instrumentella rationalitet och omsorgsarbetets 

särskilda rationalitet (Björk m.fl 2011s 81).  

  Just tonvikten på styrning och kontroll kan enligt Björk och Härenstam (2016 s 211) 

anses vara en anledning till de ökade arbetsrelaterade psykosociala sjukskrivningar 

inom traditionella kvinnliga yrkesgrupper. Keisu (2017 s 408) menar att flertalet 

forskare har rapporterat att de anställda inom omsorgsyrken upplever tidspress, 

emotionell press, de är överbelastade och känner sig stressade. Den vetskap som finns 
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inom området visar att interna organisatoriska faktorer påverkar dessa aspekter 

negativt. Centraliserade och oflexibla ledningsstrukturer försvårar för den personal 

som måste kunna anpassa arbetet efter brukarnas behov. Regler, procedurer och 

planering ovanifrån är bättre lämpat för att styra verksamheter som hanterar 

standardiserade produkter och tjänster (Björk m.fl 2011 s 82).  

 

Könskodade verksamheter 

I en hälsoundersökning från 1990 rankades lärare och sjukvårdare som de friskaste 

arbeten kvinnor kunde ha. Idag räknas yrken där social interaktion ingår som 

högriskyrken vad gäller sjukfrånvaro på grund av psykologiska diagnoser. Tidigare 

har man trott att den dubbla arbetsbördan kvinnor har i och med betalt arbete och 

obetalt arbete har varit orsaken till det ökade antalet sjukskrivningar. Nu har det blivit 

mer tydligt att det är könsskillnaderna och hur arbetet organiseras i manligt och 

kvinnligt kodade yrken (Björk och Härenstam 2016 s 209). Björk och Härenstam (2016 

s 211) menar att chefer, oavsett kön, inom kvinnligt kodade serviceyrken har sämre 

förutsättningar till viktiga stödresurser såsom information, erkännande och kontroll 

än manligt kodade yrken. De menar även att kvinnor har sämre organisatoriska 

villkor för att nätverka och ta del av beslutsprocesser än chefer inom teknisk 

verksamhet (Björk m.fl 2011 s 92; Björk & Härenstam 2016 s 211) samt att uppgifterna 

är kvinnligt kodade och lönen för det utförda arbetet är låg (Keisu 2017 s 407).  

  Arbetsmiljöverkets rapport (2014:3 s 19-20) visar på genusmönster i arbetsmiljö och 

skillnader mellan manligt kodade tekniska verksamheter och kvinnligt kodade vård- 

och omsorgs verksamheter. Rapporten (Arbetsmiljöverket 2014:3) bygger på 

arbetsmiljöinspektioner och studerade arbetsförhållanden i 59 kommuners hemtjänst 

och tekniska verksamheter under 2013. Studien fann att mannen är normen och att 

kvinnors arbeten tenderar att värderas lägre. Dessa genusmönster påverkar 

förutsättningarna för en bra arbetsmiljö för chefer och medarbetare inom hemtjänsten 

på ett negativt sätt (Arbetsmiljöverket 2014:3 s 2). Traditioner, förhållningssätt och 

värderingar antas vara faktorer som är relaterade till genusmönstret där kvinnorna 

dominerar i hemtjänsten och männen i de tekniska verksamheterna 

(Arbetsmiljöverket 2014:3 s 19). För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla 

arbetstagare behöver de som har yttersta ansvaret för arbetsmiljön, det vill säga 

politiskt förtroendevalda och chefer se verksamhetens förutsättningar och villkor som 

enhetschefer arbetar under. Arbetet måste organiseras och ledas så att män och 

kvinnor får en likvärdig och bra arbetsmiljö, vilket ger förutsättningar för en hög 

kvalitet och effektivitet i verksamheten (Av 2014:3 s 20).  

 

 

Tidigare forskning  

Arbetsvillkor för första linjens chefer 

I en rapport från 2017 beskriver Corin och Björk (2017 s 12) vilka förutsättningar 

kommunala chefer har för att leda sina verksamheter. Deras slutsatser är att många 

chefer har en obalanserad arbetssituation. Vidare skriver de att de krav som ställs på 
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cheferna i arbetet inte motsvaras av tillräckliga resurser för att hantera dem. Chefer 

inom skola, vård och omsorg har generellt sämre arbetsförhållanden och större 

obalans mellan krav och resurser i arbetet jämfört med tekniska verksamheter. Detta 

gäller i synnerhet chefer i första linjen (vi använder benämningen enhetschefer). Mönstret 

är att chefer inom teknisk verksamhet har bättre förutsättningar än chefer inom skola 

vård och omsorg. Chefsarbetet inom skola, vård och omsorg kännetecknas ofta av 

ansträngd ekonomi, begränsat organisatoriskt stöd, obalans mellan krav och resurser 

(Corin & Björk 2017 s 14) och många underställda medarbetare (Corin & Björk 2017 s 

14; Keisu, Öhman, Engberg 2016 s 44). Behovet av operativt stöd ökar samtidigt som 

de det strategiska arbetet ställer högre krav på cheferna. Många chefer efterfrågar mer 

kunskap och praktisk hjälp för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och följa lagen 

(Corin & Björk 2017 s 43). För cheferna inom hemtjänsten orsakar det konflikt då både 

Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen gäller parallellt, det vill säga ingen har 

företräde före den andra. I praktiken innebär det dock att Socialtjänstlagen tenderar 

att ges företräde (Arbetsmiljöverket 2014:3 s 2). 

Administration, funktion och stöd 

Inom kommunala serviceyrken fungerar enhetscheferna som stötdämpare för den 

strategiska ledningen och den operativa verksamhetens medarbetare. Enhetscheferna 

ska ansvara för att implementera mål, leda och organisera verksamheten och erbjuda 

brukarna god behovsanpassad service. Politiska intressen, medarbetares och 

brukarnas behov ska alla tillgodoses med risk för att konflikt uppstår. För att de 

operativa enhetscheferna ska kunna fullfölja sitt uppdrag krävs tydlighet i mål, 

arbetsuppgifter och ansvar samt att de har tillräckligt med personal och andra 

organisatoriska resurser. De behöver även få tillgång till både formella och informella 

arenor för kommunikation (Corin & Björk 2017 s 73; Björk & Härenstam 2016 s 212).  

  Corin och Björk (2017: 13, 74) har identifierat olika funktioner för att skapa bättre 

förutsättningar och arbetsvillkor. En förutsättning är att det finns arenor där dialog 

om målen med verksamheten kan föras mellan linjecheferna på olika nivåer. Det 

handlar om att få stöd och råd och inte lämnas ensamma med svårlösta problem och 

målkonflikter samt att kunna diskutera oklarheter, arbetsbelastning och förfogade 

resurser.  

 Enhetscheferna arbetar i en funktionsnivå där de är uppmanade att implementera 

arbetssätt och förändringar efter vad det beslutas om i den högre ledningsgruppen. 

Konsekvensen av detta är att enhetscheferna arbetar mer som administratörer än som 

ledare (Keisu m.fl 2016 s 44). Fokuset på administration (Corin & Björk 2017 s 73) och 

budgetarbete (Hvid & Kamp 2012 s 177) har ökat på bekostnad av chefernas 

möjligheter att vara närvarande för sina medarbetare och att engagera sig i långsiktig 

verksamhetsutveckling. Arbetsuppgifter som inte rör kärnverksamheten tar för 

mycket tid från cheferna. Det stöd som tidigare kom från exempelvis ekonomi, IT, HR 

och administration har snarare kommit att ställa högre krav på cheferna (Corin & 

Björk 2017 s 73). Det stöd som HR eller IT kan vara behjälplig med på operativ nivå är 

idag svårt eftersom de flesta av stödfunktionerna arbetar mer strategiskt och 

specialiserat mot verksamhetsutveckling snarare än stöd och avlastning för cheferna. 

Här menar Corin och Björk (2017 s 23) att det finns förbättringspotential. Istället för att 

uppmärksamma chefernas individuella beteende och inställning till arbetet bör syftet 
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vara att undersöka de villkor cheferna arbetar under och förändra arbetsinnehållet till 

en rimlig och hållbar nivå. Här visar dock Corin och Björks studie (2017 s 15) att 

möjligheterna till inflytande och handlingsutrymme är begränsat av flera orsaker, 

bland annat ägnas mycket tid till att “släcka bränder”. Akuta ärenden, oplanerade 

händelser och krånglande IT-system beskrivs som svåra att parera och tar mycket tid i 

anspråk. Med upp till 20 olika IT-system i drift måste tid avsättas till utbildning men 

det är tid som cheferna inte har. Här skriver även Hvid och Kamp (2012 s 177) att 

enhetschefer inom hemtjänsten har svårt att planera eftersom att det är vanligt med 

oförutsägbara händelser i arbetet.  

Organisatoriska förutsättningar 

För att få mål och medel att mötas mellan den strategiska nivån och den operativa är 

det viktigt att information kan flöda mellan organisationens olika nivåer. En ständigt 

pågående dialog om verksamhetsmål kontra de resurser som står till förfogande 

måste finnas för att klara målen (Corin & Björk 2017 s 42). Är kommunikationen 

riktad i ett uppifrån-ned-perspektiv eller nedifrån-upp-perspektiv uppstår glapp i 

organisationen. Konsekvensen blir att det strategiska rummet lever i sin egen bubbla 

och det operativa i sin. När beslut inte motsvarar verksamhetens behov uppstår 

konflikt och chefer och medarbetare upplevs som bakåtsträvare och obenägna till 

förändring (Corin & Björk 2017 s 42). 

  Nyligen genomförda studier av Corin och Björk (2016 s 4) visar att krav i arbetet 

hänger samman med försämrad hälsa medan resurser hjälper till att nå mål, öka 

motivation och engagemang. Studien visar även att resurserna har en buffrande 

förmåga att hantera krav och skydda från hälsoproblem. 

  Kraven i Corin och Björks (2016) studie kan kort sammanfattas till arbetsbelastning, 

oklarheter i arbetsrollen och emotionella krav, mer specifikt till tydligheten i målen 

och arbetsuppgifterna, tidspress att hinna med och vilka arbetsuppgifter som bör 

prioriteras, uppföljning samt interaktion med chefer, kollegor och medarbetare (Corin 

& Björk 2016 s 9-14). Till resurserna hör inflytande, handlingsutrymme samt socialt- 

och organisatoriskt stöd (Corin och Björks 2016: 9, 14-18).  

  En annan, mycket tydlig bild är att hemtjänst och andra kvinnodominerade 

kommunala verksamheter har mycket stora arbetsgrupper. Rapporten från 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2014:3) anger att 34 % av hemtjänstens chefer 

har mer än 40 medarbetare per chef. Inom teknisk verksamhet är den siffran 4% 

(Arbetsmiljöverket 2014:3 s 8). Samtidigt visar siffror att antalet arbetsmiljöbrister är 

8,2 per inspektionsärende för medarbetare inom hemtjänst och 5,6 miljöbrister per 

inspektionsärende för medarbetare inom teknisk verksamhet (Arbetsmiljöverket 

2014:3 s 9). Enligt fackförbundet Visions rapport (2017 s 3) har sex av tio chefer inom 

hemtjänsten ansvar för fler än 30 direktrapporterande medarbetare, i vissa fall även 

det dubbla. Även Corin och Björks rapport (2017 s 12) beskriver i genomsnitt dubbelt 

så många medarbetare per chef inom skola och äldreomsorg jämfört med chefer inom 

teknisk verksamhet. Det höga antalet medarbetare bland första och andra linjens 

chefer påverkar chefernas arbetsmiljö. Enligt Corin och Björk (2017 s 12-13) innebär ett 

större antal medarbetare per chef ökade påfrestningar på både chefsrollen och 

chefernas arbetsbelastning och relationen till medarbetarna. Corin och Björk (2017) 

menar att beslutsfattare med ansvar för arbetets organisering måste utgå från 



8 
 

verksamhetens behov när de skapar en organisationsstruktur (Corin & Björk 2017 s 

74). Ett sätt att göra detta är att jämföra arbetsvillkoren för chefer inom olika 

välfungerande verksamheter och ta lärdom av det (Corin & Björk s 15). Ett annat 

förslag från Corin och Björk är att lyfta blicken från chefen som individ och istället se 

vilka organisatoriska förutsättningar cheferna arbetar under. 

 

 

Teori  

För att komma tillrätta med hemtjänstverksamhetens höga kostnader och relativt 

dåliga kvalitet har den så kallade VanGuard-modellen införts i ett flertal kommuner i 

Sverige. Modellen är en variant av Lean1 anpassad för serviceverksamheter och syftar 

till att utgå från och skapa värde för brukaren (Seddon 2010 s 8).  Brukarna står i 

centrum och all verksamhet ska styras efter att tillgodose de behov brukarna 

efterfrågar, arbete utöver det är att betrakta som slöseri med både resurser och pengar. 

VanGuard-modellen utgår från systemteorin och ett utifrån-och-in perspektiv vilket i 

praktiken betyder att ledningen måste släppa kontrollen och låta de som är närmast 

brukaren avgöra var och hur resurserna kan skapa mest värde (Seddon 2010 s 9). Den 

största förändringen med VanGuard-modellen har varit att dela ansvaret för 

bedömning av brukarens behov av insats mellan biståndshandläggarna och 

personalen som bäst kan uppfatta brukarens verkliga behovsbild (Sollefteå kommun 

2018 s 8 i protokollet). 

Systemteori 

Den traditionella synen på ledning av organisationer beskriver ett krav- och kontroll- 

perspektiv där ledningen planerar och fattar beslut för hur verksamheten ska bedrivas. 

Själva utförandet tilldelas enhetscheferna och medarbetarna, det vill säga till dem som 

utför det faktiska arbetet. Organisationer uppfattas som uppifrån- och ned- hierarkier 

där ledning och den operativa verksamheten lever i skilda bubblor (Gerst 2013 s 205; 

Corin & Björk 2017 s 42). Istället för att ledningen går ut i verksamheten och lär sig 

vad som är värdeskapande ställer de krav på enhetschefer att rapportera resultat för 

verksamheten. Tillbaka kommer beslut om mål eller instruktioner för enhetscheferna 

att förhålla sig till. Inte sällan handlar det om budget. 

  Det traditionella arbetet kräver kontroll av rätt utfört arbete via till exempel 

revisioner och inspektioner vilket leder till byråkratisk styrning och mycket 

administration. All data som samlas in via administrativa system ger en skev bild av 

verkligheten och anger inte orsak till de presenterade utfallen (Gerst 2013 s 205).  

  Att istället tänka på organisationen som ett system och se vad som orsakar 

exempelvis skenande kostnader eller hög personalomsättning kan åtgärder vidtas för 

att förbättra verksamheten. Genom att fokusera på det som är värdeskapande för 

organisationen minskar slöserier, kostnader och onödiga arbetsuppgifter (Gerst 2013 s 

206). I systemteorin betonas starkt omgivningens betydelse för organisationens 

 

1 Lean är en ideologi med syfte att minska på slöserier och endast fokusera på det som är värdeskapande. Lean har 

sitt ursprung i Toyota Production System (TPS). 
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verksamhet och anpassningen av de behov och de möjligheter som finns i samhället 

(Abrahamsson & Andersen 2010 s 163, 182). Vidare bygger systemteorin på tanken att 

anpassningen till omgivningen är nyckeln till organisationers tillväxt och framgång. 

Krav-kontroll-modellen 

För att förstå enhetschefernas arbetsvillkor inom hemtjänsten måste vi titta på deras 

arbetssituation gällande de krav rollen som enhetschef innebär samt vad de har för 

möjligheter till kontroll i arbetet och vilket socialt stöd de upplever att det har. Den så 

kallade krav-kontroll-stöd-modellen (figur 1) används ofta när man vill kartlägga 

psykosociala arbetsförhållanden (Theorell 2003 s 34). 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell 2003 s 35). 

 

Modellen har sin utgångspunkt i reaktionen på  hur arbetsvillkoren påverkas av de 

krav som arbete ställer på den enskilde anställde och de möjligheter han eller hon har 

att själva kontrollera sitt eget arbete (Eriksson & Larsson 2009 s 143). Även Aronsson 

m.fl (2012 s 172) beskriver genom krav- kontroll-modellen att tidspress och 

arbetsbelastning faller under parametern krav medan beslutsutrymme och 

möjligheter att använda sina färdigheter i arbetet handlar om kontroll. Utöver dessa 

två grundkomponenter har även vikten av socialt stöd lagts till i modellen. Enligt 

Berglund och Schedin (Eriksson & Larsson 2009 s 143 - 144) har Robert Karasek skapat 

modellen och menar att den förklarar fyra typer av arbeten: aktiva arbeten, passiva 

arbeten, högstressarbete och lågstressarbeten. Det är genom att kombinera höga 

respektive låga arbetskrav med hög respektive låg egenkontroll som man kan utröna 

hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av den enskilde.  I modellen beskrivs även 

en stressdiagonal respektive en aktivitetsdiagonal. Ju längre ut på 

aktivitetsdiagonalen ett arbete befinner sig desto bättre är det för den anställde, främst 

ur inlärningssynpunkt, och de aktiva arbetena är de mest intressanta, stimulerande 

och utvecklande. Ju längre ut på stressdiagonalen ett arbete befinner sig, desto större 

är risken för ohälsa för den som utför det (Eriksson & Larsson 2009 s 144).  

  Krav-kontroll-stöd-modellen visar att högt ställda krav är hanterbara så länge det 

finns utrymme att själv fatta nödvändiga beslut och upplevelsen av att det finns ett 

stöd. 
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  Enligt Prevent2 (Prevent 2017) kan känslan av stress lätt uppstå även vid enkla krav 

om man inte kan styra över sin arbetssituation och om stöd saknas. Det är därför 

viktigt att arbetet har balans mellan krav och kontroll och att det ges möjligheter att 

påverka sin arbetssituation och att det finns stöd att få i organisationen.  

  Theorell (2003) beskriver även att modellen innehåller tre dimensioner som är tänkta 

som omgivningsfaktorer och de kan alla förbättras med arbetsorganisatoriska 

åtgärder. De tre dimensionerna är psykiska krav både kvantitativa och kvalitativa, 

beslutsutrymme och socialt stöd från arbetskamrater och chefer (Theorell 2003 s 34). 

  Det är en intressant aspekt att ta hänsyn till i studien med enhetschefer inom 

hemtjänsten. Hur ser deras psykosociala arbetsmiljö ut och vad har enhetscheferna för 

möjlighet att själva styra och kontrollera sitt arbete? Vidare beskriver Thorell (2003) att 

maktfördelningen, det vill säga krav på arbetsplatsen, påverkar de anställdas 

beslutsutrymme. Han menar också att fördelningen av makt/krav ska vara rimligt 

uppdelat mellan de anställda och övergripande chefer som innefattar både 

enhetschefer och verksamhetschefer (Theorell 2003 s 33). Här beskrivs även att om 

makt/krav, över vardagens alla arbetsuppgifter, är koncentrerad till enhetscheferna 

uppstår problem på alla nivåer. Enhetscheferna får alldeles för mycket att göra och de 

anställda blir irriterade när problem uppstår och de måste fråga sina chefers om 

vardagliga detaljer som rör deras arbete. Om snabba svar uteblir är det på bekostnad 

av medarbetarnas tid och arbetet blir ineffektivt (Theorell 2003 s 33).  

  Theorell beskriver det som om en anställd vid en arbetsplats har levt en längre tid 

med hög kravnivå och lite möjlighet till beslutsutrymme kan få “svårigheter att på ett 

bra sätt utnyttja en situation som förbättras under en tid” (Theorell 2003 s 35). För att 

få en förståelse i hur arbetssituationen för enhetscheferna ser ut så är det viktigt att 

undersöka vilka krav och möjligheter de har för att kontrollera arbetet i sin roll som 

chef. Eriksson och Larsson (2009) menar att den tredje determinanten - stöd,  kan 

förklara om ett arbete är socialt eller isolerat beroende på om upplevelsen av stöd 

finns. Eriksson och Larsson (2009) beskriver även stöd som tre olika slag som 

emotionellt stöd där man som medarbetare känner sig omtyckt av kollegor och 

ledningen är mån om ens välbefinnande. Det andra är värderande stöd där 

medarbetaren får feedback om utförda uppgifter. Den tredje är instrumentellt stöd där 

samarbete är det konkreta (Eriksson & Larsson 2009 s 146). 

Vi vill i vår analys undersöka om det finns balans mellan krav och handlingsutrymme 

och ett bra stöd för enhetscheferna inom hemtjänsten. 

 

 

 

2 Prevent är ett företag som förmedlar kunskaper inom arbetsmiljöområdet och hjälper företag att förbättra 

arbetsmiljön.  
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Metod  

Studiens syfte var att undersöka hur enhetschefer inom hemtjänsten i en svensk 

kommun uppfattar och ser på sina arbetsvillkor. Därför valde vi en kvalitativ metod 

och som Kvale & Brinkman (2014)  beskriver: 

 

Fenomenologi är generellt i kvalitativa studier en term som pekar på att intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är (Kvale & Brinkman 2014 s 44).  

 

Vi har valt att använda oss av en fenomenologisk ansats i vår studie där vi genom 

våra semistrukturerade intervjuer vill få en förståelse i fenomenet arbetsvillkor för 

enhetschefer inom hemtjänsten. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att 

sedan förstå teman i den levda vardagsvärlden ur enhetschefernas egna perspektiv. 

 

Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och 

inbegriper en specifik teknik; Den är halvstrukturerad - den är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkman 2014 s 45).  

 

Crewell och Poth (2018 s 87) påpekar att en fenomenologisk studie beskriver den 

gemensamma nämnaren för ett flertal individer av deras upplevda erfarenhet av ett 

koncept eller ett fenomen. Vi ser att vår studie lämpar sig bäst med att analysera den 

med en fenomenologisk analys då vi vill studera de upplevda erfarenheter av 

arbetsvillkor som enhetscheferna inom hemtjänsten har.   

Urval 

För att undersöka arbetssituation, arbetsvillkor och förutsättningar för enhetschefer 

inom hemtjänsten har vi intervjuat sju enhetschefer. Intervjuerna genomfördes på 

respektive enhetschefs kontor eller mötesrum. Vid två tillfällen hade vi möjlighet att 

utföra intervjuer med två enhetschefer samtidigt.  

  I studien deltog sju enhetschefer, sex kvinnor och en man. Vi ringde kommunens 

växel och fick en lista med telefonnummer till alla enhetschefer som arbetade inom 

hemtjänsten i Socialförvaltningen. Vi ringde slumpmässigt upp enhetscheferna och 

frågade om de ville delta i studien. Endast en enhetschef avböjde.  

  Intervjuerna ägde rum på enhetschefernas kontor på fyra geografiskt olika platser. 

Vid två tillfällen intervjuades två enhetschefer samtidigt och där var vi tydliga med att 

informera om vikten att prata en åt gången för att få varje enskild enhetschefs 

berättelse om deras upplevda arbetsvillkor. Vi var även medvetna om att 

informanterna kunde påverkas av varandras berättelser men också att de kunde lyfta 

saker de inte tänk på själva. 
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Intervjuguide 

Vi skapade en intervjuguide där vi inspirerades av Britt-Inger Keisus frågor i hennes 

studie av första linjens chefer (Keisu 2009 s 335 -338). Vi använde oss av de frågor som 

vi uppfattade var relevanta för vår studie och lade därefter till det vi ansåg saknades. 

  Intervjuguiden var uppbyggd med fem teman där första temat var bakgrundsuppgifter 

för att få en introduktion till våra frågor. Det andra temat handlade om chefs- samt 

ledarskapsarbetet för att få informanten att beskriva ledarskapet.  Det tredje temat 

behandlade frågor som rörde enhetschefernas handlingsutrymme och trivsel och hur de 

upplever i sin roll som enhetschef. Under det fjärde temat fick enhetscheferna själva 

förklara bilden av chefer och ledarskap och hur de skulle beskriva vad det tycker är 

signifikant för ett gott ledarskap. Sista och femte temat var socialt stöd där 

enhetschefen fick beskriva hur de upplevde det stöd de hade bland annat från 

verksamhetscheferna men även bland övriga kollegor. Vi operationaliserade frågorna 

genom att informanterna fick beskriva, exempelvis vilka olika typer av stöd de hade, 

varifrån det kom,  hur ofta de kunde behöva stöd eller i vilka situationer behovet av 

stöd kunde förekomma. Under varje tema  hade vi ett flertal frågor, totalt hade vi 27 

frågor i vår intervjuguide. 

Tillvägagångssätt 

De sju enhetschefer som vi slumpmässigt hade valt ut kontaktade vi via telefon för att 

boka in datum och tider för våra intervjuer. I samband med det formulerade vi ett 

samtyckeskontrakt där vi beskrev en kort presentation om oss själva som studenter 

från Mittuniversitetet, syftet med studien samt en förfrågan om medverkan i studien 

där information om intervjuetiska rättigheter gavs. Vi bifogade samtycket via e-post 

och för att inte ta för mycket av enhetschefernas tid i anspråk bifogades även ett 

formulär med bakgrundsfrågor, även den anpassad efter Keisus (Keisu 2009) version 

(se Bilaga 1 för Samtyckesformulär; Bilaga 2 för Bakgrundsuppgifter). Intervjuerna 

varade cirka 1 timme och utfördes inte i någon neutral miljö, vilket kan ha påverkat 

de svar vi fick. 

  Vid några tillfällen hölls intervjuerna ostört i en konferenslokal som låg i direkt 

anslutning till intervjupersonens ordinarie arbetsplats och vid ett tillfälle hölls 

intervjun i intervjupersonens arbetsrum. En av intervjuerna förlades vid 

arbetsplatsens fikarum vilket resulterade i ett fåtal störningar när övrig personal 

hämtade fika. Vi upplevde dock inte att informanten stördes av det. Vid den sista 

intervjun träffade vi två enhetschefer i arbetsplatsens konferensrum. 

  Vi var båda närvarande under intervjuerna men en av oss hade huvudansvaret och 

ställde frågorna medan den andra antecknade och ställde frågor vid behov. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades. I transkriberingen tog vi inte med 

kommentarer som “hmm”,”Ehh”, “skratt” eller uttryck som inte hade någon innebörd 

av vår dataanalys. Vi valde även att ta bort delar i intervjun där samtalet inte hade 

något att göra med själva intervjun, så kallat “bladder eller blaj prat” vi noterade det i 

själva transkriberingen. Informanterna namngavs med I1, I2, I3, I4, I5, I6 och I7. 
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Etik 

För att skydda deltagarnas integritet har vi varit noga med att informera dem om hur 

materialet behandlades. Inspelat material raderades efter att transkriberingarna var 

klara och inga namn finns nämnda någonstans. Samtyckesformulären är signerade 

med namn men dessa redovisas inte i rapport eller bilagor. 

Dataanalys 

För att analysera det insamlade materialet från våra intervjuer hade vi vår 

forskningsfråga i fokus för att få en så detaljerad bild av materialet som möjligt. Braun 

och Clarkes (2006 s. 87) beskriver den tematiska analysen med sex faser. Den första 

fasen handlar om att fördjupa sig i materialet för att förstå djupet och bredden i 

innehållet. Här lästes det transkriberade materialet flera gånger för att kunna bearbeta 

och analysera innehållet och identifiera mönster och teman. Enligt Braun och Clarkes 

(2006 s 88) var det andra steget att generera initiala koder. Exempel på koder var i vår 

studie administration, stora arbetsgrupper och oförutsägbara händelser.  I detta skede 

gjorde vi listor med olika idéer av vad som fanns i vårt i transkriberade  material och 

vad som var relevant och intressant för vår studie utifrån vår frågeställning. Steg tre 

innebar att leta efter teman vilket vi gjorde efter att all data blivit kodat. Vi använde 

oss av färgkodning för att få en visuell bild av kodningen. Koderna listades allt 

eftersom utan ordning och sammanfattades därefter till teman. I steg fyra valde vi ut 

de teman som var mest relevanta för studien och som relaterade till vårt syfte och vår 

frågeställning. 

Vi identifierade tre teman som vi ansåg var relevanta för vår studie att analysera: 

Organisatoriska faktorer, arbetsvillkor och sociala faktorer och de härstammar också 

från Karaseks krav-kontroll-stöd modellen (Theorell 2003 s 33). I steg fem enligt Braun 

och Clarkes (2006) skulle vi definiera och namnge våra olika teman men det var 

ganska tydligt redan i steg fyra. Vi tog även bort det som inte var relevant för vår 

studie. 

  För att ge validitet till studien var det enligt det sjätte steget i Braun och Clarkes 

(2006 s 93) modell viktigt att skriva en “tematisk analys” där vi analyserar de data vi 

fått fram och beskriver dem på ett trovärdigt sätt.  

 

 

Resultat och analys  

I avsnittet analyseras och tolkas det empiriska materialet med stöd av tidigare 

forskning och teori. De teman vi kommer att presentera i denna rapport och som vi 

har valt utifrån vår dataanalys, där vi har kodat och kategoriserat vårt transkriberade 

material, är organisationsfaktorer, arbetsvillkor och  sociala faktorer.  

Organisationsfaktorer 

VanGuard och tillitsbaserat ledarskap 

Under våren 2012 genomförde kommunen ett omfattande utvecklingsarbete för 

framförallt hemtjänsten. Den metod för utvecklingsarbetet var VanGuard-modellen 
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vars grundtanke var att förändring måste baseras på kunskap. VanGuard-modellen 

bygger på systemteorin vilket innebär att förstå organisationer som ett system (Gerst 

2013 s 206) där enhetschefer och medarbetare aktivt ska arbeta tillsammans med att 

öka vårdkvaliteten för brukarna. Utvecklingsarbetet har öppnat upp för nya 

möjligheter till en behovsanpassad verksamhet. Enligt enhetscheferna har deras 

arbetssituation blivit bättre sedan Vanguard och systemteorin introducerades i 

verksamheten. Kvaliteten i omsorgen har blivit bättre och brukarna har blivit tryggare 

vilket, enligt enhetscheferna, gör att de behöver mindre hjälp. Det ställer dock krav på 

att enhetschefer och ledning måste skifta fokus från styrning och kontroll (Theorell 

2003 s. 33) till brukarnas behov och önskemål. 

  Enhetscheferna beskriver att tanken med VanGuard är att de som enhetschef måste 

bedriva en annan typ av ledarskap än vad de hade gjort tidigare. I arbetet med 

VanGuard ska man använda sig av ett tillitsbaserat ledarskap och att det kanske inte 

passar för alla. Har man sedan tidigare arbetat med ett mer hierarkiskt ledarskap som 

till exempel New Public Management, som främjar rationella och byråkratiska system 

(Björk m. fl 2011 s 81) och där man som enhetschef har “pekat med hela handen” och 

varit den som haft kontrollen över alla beslut, kan den nya modellen bli en för stor 

förändring som gör det svårare att implementera VanGuard. Theorell (2003 s 33) 

menar att enhetschefer som levt en längre tid med hög kravnivå och möjlighet till litet 

beslutsutrymme kan få svårt att anpassa sig till en situation som på sikt kan bli en 

förbättring. Några av enhetscheferna beskrev att vill man fortsätta att styra efter 

kontroll och makt som enhetschef får man svårigheter att arbeta med VanGuard-

modellen som baseras på tillit. De berättade även att det nya sättet att leda är 

anledningen till att de har tagit rollen som enhetschef. För de enhetscheferna som vi 

intervjuade var det viktigt att få arbeta med ett tillitsbaserat ledarskap och skulle 

organisationen gå tillbaka till mer hierarkiskt styrda makt- och kontrollfunktioner 

skulle de inte arbeta kvar.  

  En enhetschef beskriver ledarskapet som så här.  

 

Hade du frågat mig för fyra år sedan om jag skulle bli chef så hade jag sagt aldrig i livet, 

chefer är ju knäppa i huvudet. Men från det till det här som jag är nu och jag skulle inte 

kunna vara chef på ett annorlunda vis, då hade jag inte tagit det, men utifrån det här 

med VanGuard så funkar det bra för mig som person. I1  

 

Vår följdfråga på det:  

 

Så om man skulle frångå Vanguard och gå tillbaka till den mer hierarkiska 

styrningen där chefen pekar med hela handen?  Intervjuare 

 

Så fick vi som svar:  

 

Då har inte jag så mycket där att göra. I1 

 

Vi menar i vår analys att enhetscheferna föredrar ett tillitsbaserat ledarskap framför 

ett hierarkiskt ledarskap. New Public Management (NPM) motsäger däremot ett 
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ledarskap baserat enbart på tillit och menar att det är otillräckligt (Björk m.fl 2011 s 80). 

Vi tolkar det tillitsbaserade ledarskapet som mycket framgångsrikt och enhetschefer 

som anpassat sig till det har fått goda resultat med engagerad personal och minskad 

sjukfrånvaro. De enhetschefer som ännu inte hunnit anpassa sig och släppt kontrollen 

enligt VanGuard-modellen har heller inte lyckats implementerat det i organisationen i 

samma utsträckning som de andra grupperna. En enhetschef beskrev situationen som 

att:  

 

Under införandet ska ju cheferna vara med i det här för cheferna är ju JÄTTEVIKTIGA i 

arbetet när man ska gå in i VanGuard-modellen. För det gäller ju att man som chef också 

släpper på kontrollen och man måste ge den här tilliten, tilltron och mandatet till 

medarbetarna och låta dem prova. I2   

 

Vår analys kring i vilken utsträckning de olika enheterna arbetar med Vanguard 

härleder vi till att har man arbetat länge i en situation med höga krav och lite 

möjlighet till eget beslutsutrymme kan enhetscheferna få svårt att anpassa sig till det 

nya och förbättrade systemet med VanGuard metoden enligt Theorells (2003 s 34) 

beskrivning. Det kan vara en förklaring till hur de olika enheterna inom hemtjänsten i 

olika utsträckning har haft möjlighet att implementera det nya arbetssättet VanGuard.  

  VanGuard-modellen och tillitsbaserat ledarskap innebär att enhetschefer och 

medarbetare aktivt ska arbeta tillsammans med att lösa faktiska problem i 

verksamheten. Idag påverkas deras vardagliga arbete av beslut som kommer från 

biståndshandläggarna och enhetscheferna har inte någon möjlighet att påverka det. 

Här hänvisar vi tillbaka till Theorells teori (Theorell 2003 s 33) om krav-kontroll-stöd-

modellen och den maktfördelning vid arbetsplatsen som påverkar beslutsutrymmet 

för de anställda och enhetscheferna och att det ska vara en rimlig fördelning mellan 

dem. 

  Vår analytiska slutsats är att enhetscheferna inte har möjlighet att fatta beslut som 

rör deras verksamhet eftersom biståndshandläggarna skickar besluten och därefter 

ska enhetschefen bara verkställa order. Vi tolkar det som att biståndshandläggaren 

har makten över besluten och att enhetscheferna inte kan påverka det vilket i sin tur 

påverkar de anställda som måste invänta order från enhetschefen.  

   En enhetschef beskriver situationen som så här.  

 

Ja ibland tänker jag så här. Det skulle vara jätteroligt att jobba närmare 

biståndshandläggarna och så, så att man får en större förståelse för att vi får bara ett 

beslut som vi diskuterar via telefon, det skulle vara skönare om de kunde springa in till 

en. I6 

 

Från sjukhuset är det värre tycker jag, Men då brukar jag säga såhär att det är bättre att 

de  ringer ut till personalgrupperna och berättar om allt det här för jag vet oftast bara 

namnet eller inte på brukaren. I6 

 

Just arbetssättet enligt VanGuard-modellen upplever enhetscheferna som bra och att 

få arbeta med tillitsbaserat ledarskap. Dock så ska det ändå påtalas att pressen av att 
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balansera de ekonomiska resultat, röda och svarta siffror, upptar en stor del av det 

dagliga arbetet. Informanterna beskriver att det är svårt att hålla budgeten. 

Ekonomerna vid socialtjänsten godtar dock budgetöverdrag om man som enhetschef 

har en bra förklaring till det ekonomiska utfallet.  

 

Ekonomi 

Hemtjänsten är huvudsakligen intäktsfinansierad vilket betyder att det ekonomiska 

bidraget beräknas efter insatsbehovet för brukaren med schablontider som inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. Enhetscheferna förklarar att det tas exempelvis 

inte någon hänsyn till personalens arbetsmiljö eller att det för vissa insatser krävs två 

medarbetare för att hjälpa brukaren.  

 

Man har schablontider, en dusch 30 min och så har du en människa som har 

dubbelbemanning där det är lyft och det ska flyttas. Så går inte det för det tar längre tid 

än så och då rasar ju timmarna iväg om man ska tänka så. I2 

 

Reglerna där stämmer inte överens med arbetslagar och säkerhet för brukare och 

personal. Så är det, när till exempel en brukare kräver dubbelbemanning för att det är 

lyft så har inte jag i systemet ersättning för två personer jag har ersättning för en person 

fast enligt lag så måste man vara två personer enligt arbetsmiljölagen. I2 

 

Enhetscheferna förklarar att det inte får betalt för dubbelbemanning men att de enligt 

arbetsmiljölagen måste vara två personer vid lyft. Arbetets karaktär innebär allt som 

oftast att schablotiderna inte räcker till då till exempel avstånden mellan brukarna är 

långa och restiden inte är inräknad i schablontiden. Brukarens hemmiljö och 

insatsbehov kan vara så beskaffad att det behövs hjälpmedel för att förflytta brukaren 

mellan våningsplan. Den tiden är inte heller inräknad i schablontiden och då är det 

lätt att kostnaderna drar iväg.   

 

Jag har tre årsarbetare i personal som krävs för att åka bil. Det är tre heltider i bilåkning. 

En av våra bilar går 20 mil om dagen och vi har 8 bilar ute. I4 

 

Karasek (Theorell 2003 s 33) menar att handlingsutrymme ger kontroll i arbetet och 

kan balansera upp höga krav. Majoriteten av de intervjuade enhetscheferna anser att 

budgeten är ett av de största kraven. Effekterna av Vanguard har ändå resulterat i att 

budgetunderskottet minskat och förståelsen för ekonomin ökat. Trots det har de 

ekonomiska förutsättningarna inte förändrats. Enhetschefernas förutsättningar att 

klara den hårda ekonomistyrningen begränsas, dels av en mycket komplex 

verksamhet med stora variationer som kan vara svåra att förutsäga och dels av 

politiker som beslutar om budget för en verksamhet de inte förstår fullt ut. Här menar 

enhetscheferna att konceptet med systemteorin (Abrahamsson & Andersen 2010 s 163) 

måste sprida sig längre upp i hierarkin för att hemtjänsten ska få de rätta 

förutsättningarna att leverera god, kvalitativ omsorg.  
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För det första gäller det att ha hela ledningen med sig för annars är det lönlöst det här 

projektet eftersom det här utmanar hela systemet. I5 

 

Kvinnodominerad verksamhet 

En annan, mycket tydlig bild är att hemtjänst och andra kvinnodominerade 

kommunala verksamheter har mycket stora arbetsgrupper vilket också vår 

undersökning bekräftar. Enhetscheferna uppger en personalgrupp på mellan 27 och 

35 personer exklusive vikarier. Antalet fasta vikarier, som cheferna håller 

medarbetarsamtal med, uppgår till ca 10-15 personer. Det kan i praktiken innebära ett 

personalansvar för över 40 medarbetare. För att hålla på kontinuiteten, med så lite 

personalvariation hos brukarna som möjligt, har de undersökta verksamheterna 

försökt hålla nere på antalet olika vikarier och, i den mån det är möjligt, hålla sig till 

samma vikarier i de olika arbetsgrupperna. Alla enhetschefer är överens om att 

arbetsgrupperna är för stora för att arbetsmiljön skall vara bra. Arbetsmiljöverket 

anger i rapporten (Arbetsmiljöverket 2014:3) att 34 % av hemtjänstens chefer har mer 

än 40 medarbetare per chef. Inom teknisk verksamhet är den siffran 4% 

(Arbetsmiljöverket 2014:3 s 8). Samtidigt visar siffror att antalet arbetsmiljöbrister är 

8,2 per inspektionsärende för medarbetare inom hemtjänst och 5,6 miljöbrister per 

inspektionsärende för medarbetare inom teknisk verksamhet (Arbtsmiljöverket 2014:3 

s 9). Vi frågade om det avsattes tid för arbetsmiljöarbete och om det utförts 

skyddsronder för att titta på enhetschefernas arbetsmiljö och arbetssituation. 

Enhetscheferna bekräftar att arbetsmiljöarbetet fanns med i vårdplaneringarna och 

under APT men det var länge sedan någon tittade på deras egen arbetssituation. Då 

var syftet att undersöka om det gick att göra större grupper. 

 

Det gjordes en enkätundersökning för vår arbetsmiljö men det är ganska många år sedan. 

Då var det på tapeten att göra större grupper och färre chefer. I2 

 

Enligt fackförbundets Visions rapport (2017 s 3) har sex av tio chefer inom 

hemtjänsten ansvar för fler än 30 direktrapporterande medarbetare, i vissa fall även 

det dubbla. Även Corin och Björks rapport (2017) beskriver i genomsnitt dubbelt så 

många medarbetare per chef inom skola och äldreomsorg jämfört med chefer inom 

teknisk verksamhet. Vad som kan vara ett rimligt antal medarbetare är svårt att säga 

men ett flertal organisationer har sett över sina strukturer och förstått att ett rimligt 

antal medarbetare per chef kan förhindra onödig belastning på chefer och förbättra 

arbetsvillkoren (Corin & Björk 2017 s 70). Samtidigt finns forskning som visar att ett 

rimligt antal medarbetare per chef är svårbedömt och att många faktorer spelar in. 

Stöd och avlastning, geografiskt område samt chefernas erfarenhet spelar roll för hur 

många medarbetare som kan vara lämpligt att hantera men Corin och Björk (2017 s 71) 

skriver också att verksamhetens art, personalsammansättning och komplexiteten i 

arbetsuppgifterna de utför och chefens möjlighet att vara tillgänglig för medarbetarna.  

 

Man orkar knappt, klarar inte av det för det är otroligt mycket med personal alltså. Det 

händer så mycket. I2 

 



18 
 

Något vi reagerade på under intervjuerna var den korta anställningstiden. 

Enhetscheferna hade varit på sin befattning i medeltal två och ett halvt år (med 

undantag för en person). I analysen identifierade vi att kraven och arbetsbelastningen 

historiskt har varit för hög för enhetscheferna. Vi har också fått beskrivet för oss att 

tidigare enhetschefer var ständigt nåbara på dygnets alla timmar och att pressen att 

alltid vara tillgänglig blev ett för stort krav för enhetscheferna. Den korta 

anställningstiden tyder enligt Theorell (2003 s 33) på att kraven är för höga och 

resurserna för få för att enhetscheferna ska mäkta med.  

 

Folk som jobbar på mellanchefsnivå de brukar stå ut i sju år sen brukar de byta 

jobb.  Man kan ju se att det är många chefer som går i däck men kanske har för höga 

ambitioner själva, man kanske får alldeles för lite stöd. I5 

 

Att det är så stor personalomsättning skulle kunna bero på att arbetsgrupperna är för 

stora i kombination med att arbetsuppgifterna är för många. Vår tolkning är att de 

enhetschefer som blir kvar längre tid har en bättre anpassningsförmåga mot stress och 

är bättre på att prioritera verksamhetens olika delar. Kombinationen av stora 

arbetsgrupper, mycket administration och känslan att inte räcka till kan vara en 

bidragande orsak till att vissa enhetschefer “går i däck”. Den kan också vara orsaken 

till ohälsa med sjukskrivning som följd. 

   Tidigare har man trott att den dubbla arbetsbördan kvinnor har i och med betalt 

arbete och obetalt hemarbete har varit orsaken till det ökade antalet sjukskrivningar. 

Björk och Härenstam (2016 s 211) menar att det nu blivit tydligt att könsskillnader och 

hur arbetet organiseras i manligt respektive kvinnligt kodade yrken är den 

huvudsakliga orsaken till det ökade antalet sjukskrivningar. Björk och Härenstam 

(2016 s 211) menar att chefer, oavsett kön, inom kvinnligt kodade serviceyrken har 

sämre förutsättningar till viktiga stödresurser såsom information, erkännande och 

kontroll än manligt kodade yrken . De menar även att kvinnor har sämre 

organisatoriska villkor för att nätverka och ta del av beslutsprocesser än chefer inom 

teknisk verksamhet (Björk & Härenstam 2016 s 211; Björk m.fl 2011 s 92) samt att 

uppgifterna är kvinnligt kodade och lönen för det utförda arbetet är låg (Keisu 2017 s 

407). Vår analys tyder på att enhetscheferna har en komplex situation där de 

organisatoriska förutsättningarna inte alltid gynnar dem.  

  Sammanfattningsvis har införandet av VanGuard-modellen inom hemtjänsten 

förändrat de organisatoriska förutsättningarna för enhetscheferna. Ledarskapet har 

varit tvunget att släppa på kontrollen och ge tillit och förtroende till medarbetarna. 

Arbetet har resulterat i lugnare medarbetare och tryggare brukare. Delar av den 

administration som schemaplaneringarna innebar för enhetscheferna sköter nu 

personalen helt själva. Att arbetet med VanGuard och tillibaserat ledarskap upplever 

enhetscheferna som bra men de känner ändå att ledningens fokus fortfarande ligger 

på budget. Hemtjänstens verksamhet är komplex och geografiskt stort. Det innebär 

kostnader för resor och arbetstid som inte beräknas i ekonomiska resultat.   

  Stora arbetsgrupper uppges ge ökad arbetsbelastning för samtliga enhetschefer och 

vi har sett tendenser till genusmönster inom kvinnligt respektive manligt kodade 

yrkesgrupper.  
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Arbetsvillkor 

Arbetssituation  

När vi ställde frågor om enhetschefernas arbetssituation och arbetsvillkor så fick vi 

likvärdiga svar från alla enhetscheferna. De upplevde att de hade många olika system 

att arbeta i och de hade mycket administration. Den höga administrativa belastningen 

sågs som ett hinder och tog för mycket av enhetschefernas tid i anspråk och de 

uppgav att de inte hade tid att engagera sig åt personalen i den utsträckning de 

önskade. 

  Våra informanter målade upp en bild av en mycket komplex verksamhet spridd över 

ett geografiskt stort område och med hög belastning morgon och kväll. De berättade 

också vilka krav som ställs på personalen där förmåga att vara flexibel och 

uppmärksam på förändringar hos brukaren var en viktigt del för att klara arbetet. För 

enhetscheferna själva låg komplexiteten i bredden och variationen i arbetsuppgifterna 

med många oförutsedda händelser. Dessutom förväntas de att alltid vara tillgänglig 

för ledning, medarbetare, brukare, anhöriga och de olika administrativa funktionerna 

som biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.  Handlingsutrymme 

är enligt Theorell (2003 s 33 34) viktigt för att hantera krav och minska upplevd stress. 

För enhetscheferna minskar detta handlingsutrymme när akuta händelser inträffar 

och mycket tid spenderas på att “släcka bränder”. 

  Att ha tillgång till dialog är en av de funktioner Corin och Björk (2017 s 13) 

identifierat som en förutsättning för att skapa bättre arbetsvillkor.  

  I vår studie har det visat sig att dialogen som förs inom hemtjänsten ofta är i ett 

uppifrån-och-ner perspektiv och att beslut ofta kommer i form av e-post. Vid de 

månatliga APT-möten med verksamhetschefen för hemtjänsten anser enhetscheferna 

vi intervjuat att kommunikationen oftast är en monolog med information och inte en 

dialog för att diskutera verksamheten. Här betonar Corin och Björk (2017 s 42)  vikten 

av en flödande kommunikation mellan organisationens alla nivåer. För att få mål och 

medel att mötas kan inte kommunikationen vara riktad i ett uppifrån-och-ned-

perspektiv. Då uppstår glapp i organisationen och det strategiska arbetet stämmer 

inte överens med behoven i det operativa arbetet. Björk m.fl (2011 s 81) menar att 

omsorgsgivaren, det vill säga hemtjänsten, behöver handlingsutrymme för att kunna 

anpassa omsorgen efter brukarnas behov.  

  Vi informerades om att stora delar av informationen som kom bland annat från 

verksamhetschefer, biståndshandläggare och sjukhus levererades till enhetscheferna 

och de i sin tur hamnade i en “timglas” funktion där enhetscheferna blev den smala 

midjan som skulle föra vidare informationen till personalen. Konsekvensen blev att 

enhetscheferna arbetar mer som informatörer och administratörer än som ledare 

(Keisu m,fl  2016 s 44).  

Ett stort problem som enhetscheferna beskrev för oss var att biståndshandläggaren, 

som sällan träffar brukaren eller besöker dennes hem, beslutade om insatser när 

personalen ansåg sig  ha större insikt och kunskap om vilket behov brukaren 

egentligen behövde. När det gäller kontroll i arbetet, som Theorell (Theorell 2003 s 33) 

beskriver situationen med beslutsutrymme och maktfördelning på arbetsplatsen, 

förstod vi att maktfördelningen var mer som stuprörsfunktioner där 

biståndshandläggaren hade makten över vad som skulle verkställas och skickade ett 
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verkställandebeslut till enhetschefen som i sin tur skickade det vidare till 

undersköterskorna/vårdbiträdena. 

  Den stuprörsfunktion med beslutsfattande och information förstod vi kunde bli ett 

problem och irritationsmoment bland personalen. Om beslutet från 

biståndshandläggaren inte gick att genomföra på grund av brukarens fysiska 

hemmiljö var personalen tvungna att kontakta sin chef som därefter tog kontakt med 

biståndshandläggaren och förklarade problematiken. Om det fanns förutsättningar för 

effektiva kommunikationsvägar skulle man minska arbetsbelastningen på 

enhetscheferna och frigöra mer tid som istället skulle kunna ägnas till mer relevanta 

verksamhetsfrågor 

  Vi relaterar den krångliga kommunikationen till Corin och Björk (2017 s 61) som 

menar att distansen till andra funktioner, tilliten och mängden illegitima 

arbetsuppgifter blir ett allt för omfattande chefsuppdrag. Bristande förutsättningar 

skapar enligt Theorell (2003 s 33) obalans mellan krav och enhetschefernas möjlighet 

till handlingsutrymme. 

 

Arbetsbelastning 

De intervjuade enhetscheferna beskriver en väldigt hög arbetsbelastning. De känner 

att de har svårt att ta ledigt och kommer oftast till arbetet innan- och stannar kvar 

långt efter ordinarie arbetstid för att hinna träffa personalen i både natt- och 

daggrupperna. Enhetscheferna är på sin arbetsplats strax innan 07:00 för att möta de 

som har arbetat under natten och även möta daggrupperna som ska åka ut till 

brukarna. När arbetsdagen är slut klockan 16:00 kommer daggrupperna tillbaka och 

ofta har det något att berätta av det som hänt under dagen ute hos brukarna och då 

känner enhetschefen att de måste stanna kvar för att tillmötesgå personalen med deras 

frågor och funderingar. Det gör det svårt för enhetscheferna att lämna arbetsplatsen 

vid 16.00 och de beskriver att de allt som oftast blir kvar till klockan fem eller sex på 

eftermiddagarna.  

 

Vi försöker peppa varandra att vi ska gå hem när arbetstiden är slut. I6 

 

Jag har precis varit ledig därför kände jag mig så stressad när jag kom in här för då 

ligger det över en när man har varit borta som man måste göra undan och innan man 

ska vara ledig då blir det också lite likadant fast åt andra hållet man måste se till att det 

är gjort och klart. I7 

 

Hvid och Kamp (2012 s 177) beskriver ett gränslöst arbete för enhetscheferna som 

dagligen får arbeta med oförutsägbara händelser. Det kan röra sig om akuta ärenden 

som måste åtgärdas direkt. Arbetet som enhetschef inom hemtjänsten är alltså styrd 

av händelser som ligger utanför enhetschefernas kontroll samtidigt som de har krav 

på sig att erbjuda hjälp till alla brukare i området som är i behov av vård. De 

organisatoriska faktorerna utgör det arbetsvillkor vilka enhetscheferna arbetar under. 

Enligt krav-kontrollmodellen (Theorell 2003 s 34) måste det finnas en balans mellan 

krav och kontroll i arbetet. Blir kraven för höga och kontrollen för låg finns risken att 

drabbas av stressrelaterade besvär och till slut utmattning.  
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  Enhetscheferna i vår studie känner att de har svårt att släppa arbetet och det är inte 

ovanligt att de kommer till arbetet trots sjukdom. När det inte finns ersättare att ta in 

för enhetschefernas roll belastas istället enhetschefskollegorna som förutom sitt eget 

arbete får täcka upp för frånvaro, oavsett om det är semester eller sjukdom. Här kan vi 

se Karaseks teori Eriksson & Larsson 2009 s 144) om höga respektive låga arbetskrav 

och hur modellen även visar på stressdiagonaler och arktivitesdiagonaler beroende på 

hur mycket eller lite krav och kontroll som enhetscheferna har. Om enhetschefen 

upplever att de befinner sig längst ut på stressdiagonalen så menar Karasek (Eriksson 

& Larsson 2009 s 144) att man har höga krav och låg egenkontroll vilket innebär att 

risken för ohälsa är hög. Enhetscheferna vi intervjuade beskrev om de skulle ta ledigt 

eller vara sjukskrivna under en period så ackumulerades allt arbete under deras 

frånvaro. Det var bara det mest akuta som åtgärdades under frånvaron. 

Enhetscheferna berättade för oss att det inte var “lönt” att vara ledig eller ta semester 

någon längre period för de upplevde att det blev en stress att vara borta då allt arbete 

var kvar och måste administreras när de kom tillbaka. De vardagliga uppgifterna var 

så många att det inte fanns tillräckligt med tid för att utföra dem under normal 

arbetstid. Frånvaro ledde alltså bara till stress och psykisk anspänning för att det 

visste att de hade mycket att göra när de kom tillbaka till sin arbetsplats.  

 

Utökat VanGuard 

En enhetschef berättar att VanGuard-modellen vidareutvecklades under hösten 2017 

till en modell där enheterna skulle arbeta ännu mer i team. Den mer utvecklade 

modellen innebar att enheten arbetade i tvärfunktionella team där alla professioner 

inklusive biståndshandläggare, distriktssköterska, arbetsterapeut och medarbetare 

träffades tillsammans med brukaren när beslut om bistånd skulle verkställas. Teamen 

träffade då brukaren i dennes hemmiljö eller på sjukhuset där man tillsammans 

beslutade om vad för typ av hjälp brukaren behövde.  Det gjorde att beslutsutrymmet 

fördelades jämt mellan alla och ingen var i mer maktposition än någon annan 

(Theorell 2003 s 33). I den här verksamheten försvann stuprören och arbetet blev 

bättre anpassat för brukaren och mer kostnadseffektivt. 

 

Vi jobbar inte med varor längre, eller detaljer som omvårdnad hel eller del utan vi har 

beviljat hjälp i hemmet och när brukaren kommer hem känner den efter vad den 

behöver hjälp med och sen lägger vi ett beslut efter vad brukaren behöver och så 

verkställer vi det. I4  

 

Corin och Björk (2017 s 74) beskriver att beslutsfattare måste utgå från verksamhetens 

behov och även se till de organisatoriska förutsättningarna när de skapar en 

organisationsstruktur. Det anser vi att socialtjänsten börjat eftersträva detta i 

pilotprojektet och att det ges bättre förutsättningar för enhetscheferna och övriga 

medarbetare och professioner som arbetar inom hemtjänsten.  

Theorell (2003 s 34) beskriver att krav- och kontroll-modellen innefattar tre olika 

dimensioner där psykiska krav, både kvantitativa och kvalitativa, beslutsutrymme 

och socialt stöd är omgivningsfaktorer som kan förbättras med arbetsorganisatoriska 

åtgärder. I och med det utökade arbetet med VanGuard har socialtjänsten tillämpat 

arbetsorganisatoriska åtgärder för att förbättra situationen för enhetscheferna. De har i 
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det projektet möjlighet till högre grad av beslutsfattande, det vill säga de har bättre 

kontroll på det dagliga arbetet och det ställs andra krav, gällande till exempel 

ekonomin, än vad det gör på de andra enhetscheferna.  

  Sammanfattningsvis beskriver enhetscheferna att arbetsbelastningen i huvudsak 

består av administration, hantering av ett flertal olika IT-system och många 

oförutsedda händelser. Information kommer från högre instanser inom Socialtjänsten 

och det lämnas få utrymmen där dialog kan föras.  

  Den komplexa verksamheten innebär svårigheter att ta ledigt och enhetscheferna 

berättar att de är vanligt med sjuknärvaro för att undvika en anhopning av 

arbetsuppgifter under frånvarotiden. Att utöka VanGuard och arbeta i 

tvärfunktionella team bidrar till kortare och effektivare besluts-och 

kommunikationsvägar. 

Sociala faktorer 

Stöd  

Våra informanter beskriver en relativt tuff arbetssituation med hög arbetsbelastning 

och skiftande avlastning från olika stödfunktioner. Under vår undersökning pågick en 

omorganisering i ledningen där tre biträdande chefer ersattes med en 

verksamhetschef. Det rådde skilda meningar i hur enhetscheferna upplevde 

förändringen. För vissa var det farhågor, då de såg ett minskat stöd från sin närmaste 

chef samt att kommunikationen dem emellan kunde bli eftersatt. Den andra versionen 

vi fått är en förändring till det positiva och med ett ökat fokus på att vidareutveckla 

VangGuard.  

  Vid frågan om enhetschefen får tillräckligt med stöd från ledningen fick vi olika svar. 

En enhetschef som var med i ett utökat projekt om Vanguard svarade.  

 

 Ja nu har jag allt stöd jag kan få. Jag fattar inte att jag kunde få den här möjligheten.I4 

 

En annan enhetschef svarade.  

 

Ja det tycker jag, när jag känner att jag behöver det men vi enhetschefer har även stöd av 

varandra här. I5 

 

Här ser vi att krav-kontroll-modellen, med den tredje determinanten stöd (Eriksson & 

Larsson 2009 s 143), finns inom hemtjänsten och bland enhetscheferna. Finns det 

socialt stöd anses arbetet vara kollektivt och det kan vara av stor betydelse för de 

anställda och människor generellt då vårt grundläggande behov av tillhörighet och att 

finnas i ett sammanhang, som i en arbetsgrupp, är en fundamental drivkraft hos 

människor. Har man inte det sociala stödet är arbetet isolerat och känslan av 

utanförskap är stort (Eriksson & Larsson 2009 s 144).  Eriksson och Larsson (2009) 

förklarar att det finns tre olika dimensioner för stöd, emotionellt, värderande och 

instrumentellt stöd. Om medarbetaren känner sig omtyckt av arbetskamrater och att 

ledningen bryr sig om ens välbefinnande så finns det ett emotionellt stöd. Feedback, 

både det bra och dålig, visar att det finns ett värderande stöd. Den sista dimensionen 

är instrumentellt socialt stöd och det innebär konkret samarbete (Eriksson & Larsson 



23 
 

2009 s 146). Vår upplevelse av enhetschefernas situation var att de hade stöd både av 

ledningen men framförallt av sina närmaste enhetschefskollegor. Vi anser därför 

enhetschefernas arbete som kollektivt då det finns socialt stöd enligt krav-kontroll-

stöd modellen. Även Corin och Björk (2017 s 9 14-18) beskriver att resurser som socialt 

och organisatoriskt stöd har en buffrande förmåga som skyddar från hälsoproblem. 

Personer som har tillgång till stöd, exempelvis från chefer eller kollegor har visat sig 

utveckla färre stressymptom än de som upplever att de saknar stöd (Prevent 2017). 

 

HR-funktion 

Stödfunktionerna från exempelvis HR-avdelningen nyttjas sällan av den anledningen 

att det blir för ineffektivt. Arbetsrättsliga ärenden och vissa rehabiliteringsärenden är 

undantag. Informanterna beskriver en problematik kring HR-funktionens roll och att 

det inte är tydligt vilket stöd HR ska vara för enhetscheferna.  

 

Jag skulle ju inte säga att jag vet, att det är tydligt uppifrån, vem jag ska vända mig till 

om jag behöver de här stöden. Man får ringa runt och fråga och slussas till den person 

som kanske har ett svar på en fråga. Då kanske inte den personen vet och så får jag ringa 

vidare till någon annan som kanske vet. Det är otydligt. I1 

 

Corin och Björk (Corin & Björk 2017 s 73) har i sin forskning identifierat att det funnits 

lite stöd från exempelvis HR då de flesta stödfunktioner arbetat med mer strategiska 

frågor och verksamhetsutveckling. När vi analyserar vårt material ser vi att några av 

enhetscheferna inte vet vart de ska vända sig när de behöver hjälp.  

  Under intervjuerna framkom det att kommunen sedan hösten 2015 satsat och börjat 

implementerat ett centraliserat Servicecenter där alla chefer inom kommunen kan 

ringa och få konsultativt HR-stöd i personalfrågor. Det är en relativt ny stödfunktion 

som fortfarande är under utveckling och när vi ställde frågor till enhetscheferna i 

vilken utsträckning de använde sig av den stödfunktionen fick vi olika svar. En 

enhetschef menade att denne själv hade kunskapen om personalfrågor och inte kände 

något behov av ett konsultativt HR-stöd. En annan enhetschef upplevde att hen fick 

mycket stöd av Servicecentret och hänvisade till en specifik HR-konsult som hen hade 

fått bra relation till och därav hade ett gott samarbete med det vill säga ett 

instrumentellt stöd (Eriksson & Larsson 2009 s 146).  I vår studie fanns också 

enhetschefer som beskrev att de inte hade så bra stöd av Servicecentret. De menade att 

de helst ville ha en HR-konsult som var direkt ansluten till deras verksamhet och som 

var mer insatt i deras vardagliga situation. Det var med stort intresse vi hörde alla 

enhetschefers synpunkter på det nya centraliserade Servicecentret och hur olika de 

respektive enhetscheferna uppfattade stödet. Här fann vi att kommunen har 

förbättringar att göra och att de behöver se över behov och efterfrågan innan 

verksamheten utökas ytterligare. 

 

Kommunicera med de som behöver stödet, vi som är i behov av stöd - vad är det för 

stöd vi vill ha? Och så måste man ju utforma det så. I2 
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Corin och Björk (2017 s 23) menar att stödfunktioner är viktiga men att de behöver 

vara anpassade för att stötta operativa verksamheter och vara mindre fokuserade på 

verksamhetsutveckling. Vi ser därför att kommunen behöver utreda det verkliga 

syftet med ett centraliserat HR. 

  I det sammanfattade resultatet menar Eriksson och Larsson (Eriksson & Larsson 2009 

s 144) att det finns tre dimensioner av stöd; emotionellt, värderande och 

instrumentellt. Det stöd enhetscheferna har kommer främst från kollegorna och att 

stödet från ledningen finns men kanske inte alltid i den omfattning enhetscheferna 

önskar. Enhetscheferna beskriver också att det är otydligt var de ska vända sig om det 

är i behov av stöd.  

  Den centraliserade HR-funktionen upplever enhetscheferna som ineffektiv och att 

det kan vara svårt att få det efterfrågade stödet. De uppger att det i första hand 

önskade en HR-konsult som var kopplad till deras verksamheter. 

 

 

Diskussion 

Vår studie har syftat till att undersöka hur arbetsvillkoren för en enhetschef inom 

hemtjänsten i en svensk kommun ser ut.  

  Vi ställde inledningsvis frågan om enhetschefernas organisatoriska förutsättningar 

och det vi ser är att arbetet med VanGuard har potential att förbättra enhetschefernas 

arbetssituation men hindras av att endast delar av kommunens förvaltningar arbetar 

efter denna metod. Att stirra sig blind på ekonomiska resultat och röda siffror utan att 

förstå verksamheten och dess komplexitet gynnar inte enhetschefernas arbetsvillkor. 

Här anser vi att den kommunala ledningen med politiker och förvaltnings- och 

verksamhetschefer bör uppmärksamma effekterna och möjligheterna med Vanguard 

och undersöka de faktorer som varit gynnsamma för hemtjänstens verksamhet och ta 

vara på det. Vi har hört om minskad sjukfrånvaro bland personal och fått en 

samstämmig positiv bild av arbetet med VanGuard enligt enhetscheferna i studien. 

  Glädjen att arbeta som enhetschef inom hemtjänsten har vi inte kunnat missta oss på 

under våra intervjuer. Enhetscheferna upplever att deras arbete är betydelsefullt, 

roligt och varierande men också att tiden inte räcker till för allt de vill och är ålagda 

att göra. Här ser vi att ett behov av stöd från närmaste chef är en viktig förutsättning 

för att kunna prioritera arbetsuppgifter. Vidare finns önskemål om att få arbeta mer 

med verksamhetsutveckling, att få jobba mot mål där feedback och uppföljning är 

viktiga inslag. Genom att följa upp arbetet och återkoppla får enhetscheferna 

möjlighet att värdera sin prestation och vad som är värdeskapande på ett mycket 

tydligare sätt. Här visar vår studie att enhetscheferna har förslag och önskemål till 

ledningen men vad som är anmärkningsvärt är att en sådan dialog inte verkar föras. 

Istället uppfattar vi kommunikationen som en uppifrån-och ner-dialog där ledning 

informerar om redan fattade beslut. Här ser vi att kommunen kan förbättra stödet till 

enhetscheferna genom att skapa förutsättningar för dialog.  

  Den traditionella styrning som NPM förespråkar går stick i stäv med Vanguards 

tillitsbaserade modell. Vi ser en konflikt mellan traditionell styrning, framförallt i 

ekonomistyrningen och med det arbetssätt hemtjänsten arbetar efter. De ekonomiska 
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resurser som kommunpolitikerna fördelar mellan de olika förvaltningarna påverkar 

de olika verksamheterna. Det har en stor inverkan på beslutsutrymme för de som 

arbetar operativt och i verksamheterna, som till exempel hemtjänsten. Informanterna 

har beskrivit en situation där de har svårt att möta kraven för budget, god 

vårdkvalitet och bra service till brukarna. Det talar för att den politiska ledningen inte 

har full förståelse för hemtjänstens verksamhet och dess förutsättningar. 

 En ytterligare organisatorisk aspekt är huruvida hemtjänsten är könskodad eller inte. 

Vi fick indikationer under intervjuerna att det fanns skillnader mellan män och 

kvinnor och att männen var mer benägna att säga ifrån. Det vi syftar till i studien är 

inte att undersöka om skillnader finns utan snarare att lyfta det faktum att det finns 

systematiska skillnader mellan chefer i olika typer av verksamheter (Corin & Björk 

2017 s 65). I de yrken, ofta människovårdande, där kvinnor dominerar tenderar 

arbetsvillkoren att vara sämre än för chefer inom manligt dominerande teknisk 

verksamhet. Här menar vi att politiker, chefer och tjänstemän på strategiska nivåer 

bör se över verksamheterna och våga jämföra arbetsvillkoren för att eventuellt 

synliggöra ojämställda arbetsvillkor.  

   Mycket av enhetschefernas tid går åt till brandsläckning. Icke schemalagda, akuta, 

oförutsedda händelser bidrar till att höja arbetsbelastningen för cheferna och hindrar 

dem att ägna tid år sina verkliga arbetsuppgifter. I och med att enhetscheferna ägnar 

tid åt uppgifter utanför kärnuppdraget hindras de från att utöva sitt ledarskap och 

arbeta med verksamhetsförbättringar. Här bör Socialtjänsten se över arbetsgruppernas 

storlek. Corin och Björks (2017 s 56) studie visade att ju fler anställda en chef hade, 

desto fler arbetsuppgifter utanför kärnuppdraget.  

  Det som också framkom under våra intervjuer var att flertalet av enhetscheferna 

önskade att de kunde finnas “någon” som kunde avlasta dem till hundra procent vid 

eventuell ledighet eller frånvaro. De efterfrågade en vikariepool för enhetscheferna, 

någon som bara kunde komma in och ta över och som hade kunskap om alla 

arbetsuppgifter. De upplevde situationen som att det inte var “lönt” att vara ledig 

eller sjuk någon längre period för då var de överbelamrade med arbete när de kom 

tillbaka. Vi anser att det är en stor ohälsofaktor där stressen över att inte kunna vara 

borta från sitt arbete kan leda till utmattning och i värsta fall sjukskrivning. Här ser vi 

att ledningen har möjlighet att lyssna in enhetschefernas förslag om åtgärder för att 

lösa problemet med ledighet och sjuknärvaro.   

  Arbetet med den utökade VanGuard modellen, där man arbetar med 

tvärfunktionella team, ser vi att arbetsvillkoren är bättre i och med alla blir delaktiga i 

besluten som rör brukaren. Enhetschefens roll som verkställare blir mindre viktigt och 

arbetet mer tillitsbaserat där enhetschefen lämnar över de verkställande besluten till 

det team som finns närmast brukaren. Vi ser att de tvärfunktionella teamen bidrar till 

kortare och effektivare besluts-och kommunikationsvägar.  

Stödfunktionerna inom hemtjänsten kan förbättras och förtydligas. Det ska inte råda 

någon tvekan om var enhetscheferna ska vända sig vid behov av stöd eller avlastning.       

Vi anser att enhetscheferna behöver mer resurser som mer effektivt och operativt kan 

stötta dem i personal och verksamhetsfrågor. Gällande stödet från den centrala HR-

funktionen Servicecenter fick vi olika beskrivningar om i vilken utsträckning 

enhetscheferna nyttjade den funktionen. Vissa menade att det hade fått ett bra stöd 

från de HR-konsulter som arbetar inom den organisationen medans andra 
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enhetschefer inte hade samma erfarenhet. De efterfrågade ett HR-stöd som var direkt 

riktad mot deras organisation med en och samma HR-konsult att vända sig till. Här 

gav en enhetschef en mycket logisk förklaring att stödet bör utformas efter de som 

behöver det.  

 

Kommunicera med de som behöver stödet, vi som är i behov av stöd - vad är det för 

stöd vi vill ha? I2 

 

 

Slutsats 

I vår slutsats av denna studie om arbetsvillkor för enhetschefer inom hemtjänsten kan 

vi besvara vår fråga med att enhetscheferna har en ansträngd situation, för stora 

grupper och för mycket administrativt arbete. De känner att de aldrig riktigt hinner 

med det arbete de ska göra och de upplever en ständig press att klara budget.         

Enhetschefernas arbetsmiljö och arbetssituation bör utredas för det kan inte vara 

rimligt att känna ett behov av att gå till arbetet trots sjukdom. Trots det arbetet med 

den utvecklade VanGuard-modellen upplever enhetscheferna fortfarande för hög 

arbetsbelastning med mycket administration och svårigheter att vara lediga. Fördelar 

som vi såg var att det i utvecklade VanGuard var enklare att delegera arbetsuppgifter 

som tidigare legat på enhetschefernas ansvar vilket gett dem någorlunda avlastning 

Vi hoppas att kommunpolitikerna och den högre ledningen inom socialtjänsten ändå 

uppmärksammar och erkänner den situation som enhetscheferna har och att de aktivt 

arbetar med att förbättra deras arbetsvillkor. 

 Arbetet som enhetschef är komplext och arbetsuppgifterna är många och ofta 

oförutsedda.  

 

En enhetschef uttryckte sig så här… 

 

Har man jobbat som chef i hemtjänsten då kan man nog jobba som chef vart som helst 

sen. I6  

Förslag på vidare forskning  

Den utökade modellen av VanGuard är mycket intressant och vi ser att det finns mer 

att utforska och att undersöka det tillitsbaserade ledarskapets inverkan på krav-

kontroll-stöd modellen och hur det påverkar enhetschefernas arbetsvillkor.  

  Vi ser gärna att effekterna av arbetet med tvärfunktionella team redovisas. Här vet vi 

att tillitsdelegationen visat intresse och vi ser fram emot att läsa deras rapport om 

VanGuard. Framförallt önskar vi en arbetsmiljörapport med riktat fokus på 

enhetscheferna inom hemtjänsten, utförd av eller i samarbetet, med den studerade 

kommunen.  
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Bilaga 1: Samtyckesformulär 

 

 
 

 

 

Information till deltagare: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur enhetschefernas arbetssituation ser ut i en 

hemtjänstenhet. 

Intervjuerna genomförs som en del av datainsamlingen för vår kandidatuppsats inom ämnet 

Sociologi som genomförs på personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. 

Deltagandet i undersökningen innebär att en intervju kommer genomföras. Denna beräknas ta 

en timma. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. 

Deltagandet i projektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta 

ditt deltagande. Om du väljer att avbryta raderas samtligt material som relaterar till dig. Du kan 

närsomhelst efter att intervjun genomförts meddela att du inte längre vill delta i studien. Om du 

väljer detta raderas samtligt material som relaterar till dig.  

 

Hanteringen av intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och lagras i ett USB-minne som har lösenordsskydd. 

Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer all inspelad intervjumaterial att raderas och du 

kommer även få ta del av vårt examensarbete. 

Vid frågor kring medverkan i studien är du välkommen att kontakta någon av oss, Elisabet 

Lundgren eller Sofia Östling. Det går även bra att kontakta vår handledare vid Mittuniversitet  

Gunilla Olofsdotter (gunilla.olofsdotter@miun.se) 

Kontaktuppgifter: 

Elisabet Lundgren eljo0708@student.miun.se 

Sofia Östling soos0000@student.miun.se 

Tack för din medverkan! 

 

Jag godkänner att data som samlas in får användas i denna undersökning: 

 

Datum:_________________  Namnteckning:_________________________ 
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter  

Namn (frivilligt), ålder, arbetsplats? ………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………….... 
 
Antal månader/år som Ni varit anställd på nuvarande chefstjänst? ……………………… 

 

Hur länge har Ni arbetat på företaget/i förvaltningen?   …………………………………… 

 

Vilken är er utbildningsbakgrund? …………………………………………………………… 

 

Har Ni gått någon utbildning i ledarskap/ledarutveckling eller annan utbildning på eller 
utanför arbetsplatsen sen Ni började er chefstjänst (om ja, vilken)?   

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Är ni tillsvidareanställd eller visstidsanställd? ………………………………………………. 

 

Vilken är er tjänstgöringsgrad i procent? ……………………………………………………. 

 

Vilken är era genomsnittliga arbetade timmar/vecka (är variationen stor över tid)?  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur många verksamhetsområden är Ni ansvarig för? (Beskriv gärna om förändringar 
skett under senaste år)? 
…………………………………………………………………………………………………… 

Hur många direkt underställda personer har Ni? 

(Antal kvinnor och män, tillsvidare eller visstidsanställda) ………………………………... 

 

År personalomsättningen hög eller låg i er/a verksamhet/er?.......................................... 

 

Hurdan är er verksamhet/ers ekonomi? (Budget i antal kr)  ……………………………… 

 

Vilka typer av möten är Ni regelbundet med i (samt hur ofta) ……………………………. 

 

Finns det någon arbetsbeskrivning för er tjänst? …………………………………………... 

 

Har Ni varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterade orsaker under er anställning på 
denna tjänst och i så fall hur lång 
tid?................................................................................................................................... 

 

Händer det att Ni går till arbetet trots att Ni är sjuk? ………………………………………. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur gick det till när du började arbeta som chef här på hemtjänsten?  

 

Vad arbetade du med innan?  

 

Hur ser du på framtiden?  

 

 

Utövande av chefs- samt ledarskapsarbete och dessa arbetskrav 

 

Hur ser gruppen ut som du ansvarar över?  

 

Hur många personer är du ansvarig för?  

 

Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?  

 

Hur arbetar ni efter VanGuard-modellen? 

 

Kan du berätta om dina ansvarsområden? (Prioriteringar som görs, 

kvantitativ/kvalitativ - tid, lagar som främst styr verksamheten - etiska 

konflikter)  

 

Finns det tid avsatt för att arbeta med arbetsmiljöfrågor? 

 

Har det gjorts någon arbetsmiljörond för att titta på din arbetsmiljö och 

arbetsbelastning? 

 

Handlingsutrymme och trivsel  

 

Kan du berätta om vilket handlingsutrymme du har i arbetet?  (Styrt eller fritt, 

planer bestämma vad, vilka och när paus) 

 

Hur upplever du balansen mellan de krav arbetet ställer och dina 

befogenheter?  

 

Skulle du kunna berätta om hur beslut som rör ditt arbete fattas? (får delta i 

tillräcklig omfattning - fackligt engagemang)  

 

Händer det att du stöter på motstånd? 

 Varifrån kommer det? (upp/ner) 
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Hur ser du på dina kunskaper och din kompetens inom ledarskapsområdet? 

(Kunskap och kompetens som du inte får användning/är kunskapen 

tillräckligt)  

 

Har du fått gå någon ledarskapsutbildning sedan du började som chef? 

 

Bilden av chefer och ledarskap 

 

Hur ska en bra chef vara? (Egenskaper, kunskap och kompetens, 

beteenden/handlingar) 

 

Vad är karaktäristiskt för ett gott ledarskap? (Ledarstil, situationer där 

ledarskap bör utövas, underställda, kontexter)  

 

Vad är det viktigaste för att vara en bra chef inom hemtjänsten?  

 

Vad anser du är karaktäristiskt för ett gott ledarskap inom hemtjänsten?  

 

Finns det något som vi inte har frågat om och som du tycker är viktigt att 

tillägga?  
 

 


