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Sammanfattning 

Vård- och omsorgssektorn är en organisation som domineras av kvinnor vilket även gäller 

första linjens chefer inom äldreomsorgen. Tidigare studier visar att arbetsvillkoren är pressade 

för chefer inom äldreomsorgen och att kvinnor drabbas oftare av arbetsrelaterad ohälsa bland 

annat på grund av genusstrukturerna i samhället. Chefer inom vård- och omsorgssektorn 

ansvarar för fler medarbetare, har mindre resurser och mindre handlingsutrymme jämfört med 

mansdominerade verksamheter. Denna studie fokuserar på kvinnliga chefer inom hemtjänsten 

och syftet belyser hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljösituation och vilka krav och 

förväntningar de möter inom sin profession. Syftet är även att synliggöra kvinnliga 

hemtjänstchefers kompetens och profession. 

Kvalitativa intervjuer har utförts med fyra kvinnliga hemtjänstchefer från två olika kommuner 

och kvinnornas uttryck, erfarenheter och perspektiv har sammanställts tillsammans med 

kunskap från tidigare forskning och teorier. Resultaten visade att de kvinnliga 

hemtjänstchefernas hängivenhet och tillgänglighet upplevdes i både positiva och negativa 

aspekter. De upplevde hög arbetsbelastning i sin psykosociala arbetsmiljö och stress upplevdes 

i varierande grad av olika orsaker. Slutsatsen om subjektiva krav och förväntningar tyder på att 

den rådande genusordningen finns närvarande i de ledande kvinnornas identitetsskapande. En 

del chefer uppgav behovet av stöd och kollegor vilket tyder på att stereotypa 

ledarskapsegenskaper om att en chef ska kunna arbeta självständigt bör betvivlas. Samtliga 

kvinnliga hemtjänstchefer upplevde arbetsglädje av att få stärka och göra gott för andra. 

 

 

 

Sökord / Nyckelord: Första linjens chef, hemtjänst, psykosocial arbetsmiljö, kvinnligt 

ledarskap, genusordning. 
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1. Inledning 
 

Socialstyrelsen (2015) sammanställer i en lägesrapport från år 2015 att Sverige står inför en 

utmaning i och med en hög andel åldrande befolkning. Socialstyrelsen (2015) beskriver att det 

kommer att uppstå en brist på utbildad vårdpersonal eftersom det uppstår ökat behov av vård- 

och omsorgsinsatser bland äldre och att många undersköterskor kommer att gå i pension de 

kommande åren. Många äldre önskar att bo hemma så länge som möjligt med stöd och hjälp av 

hemtjänst och utmaningen för hemtjänstorganisationerna blir att säkerställa en god och säker 

omvårdnad och se till att kompetent personal finns på plats (Socialstyrelsen, 2015). I denna 

situation står även enhetscheferna inom hemtjänst och äldreboenden och försöker skapa 

samstämmighet mellan de förväntade kvalitetsförbättringar och ekonomiska åtstramningar från 

ledning och samtidigt kvalitetsförbättringar och resurser för både personal och de äldre 

(Bremer, Kullén Engström, Fredman, Jonasson, Jutengren, Karlsson & Sandman, 2016). 

Arbetsmiljöverket har sammanställt en projektrapport om första linjens chefer inom vård och 

omsorg och har sett att många chefer slutar och även att första linjens chefer har ett stort antal 

medarbetare de har ansvar för (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverket (2018) påtalar om 

att en arbetsmiljööversyn behöver göras och att rapporten har bidragit till att cheferna 

arbetsmiljösituation har uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting. I 

arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4, 9 § är det beskrivet att det är arbetsgivarens 

ansvar att inte utsätta anställda för ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas 

till kraven i arbetet. Allmänna råd till denna paragraf menar att detta omfattar både chefer, 

arbetsledare och arbetstagare och i ledarskapet ska möjlighet finnas för regelbunden dialog med 

arbetstagare för att upptäcka signaler på ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). 

Vård och omsorgssektorn är en kvinnodominerande bransch och det gäller även första linjens 

chefer inom detta område (SCB, 2016). Första linjens chef är ett samlingsnamn för mellanchef, 

enhetschef, hemtjänstchef eller verksamhetschef och är den närmaste chefen till den operativa 

personalen (Arbetsmiljöverket, 2014). På uppdrag av regeringen genomförde arbetsmiljöverket 

en        projektinsats mellan år 2012–2014 om hållbart arbete för kvinnor. Projektet gjordes för 

att undersöka den ökade arbetsrelaterade ohälsan inom kvinnodominerade sektorer 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Under år 2013 studerade Arbetsmiljöverket (2014) 

arbetsförhållandena hos tekniska förvaltningen och hemtjänstverksamheter i 59 kommuner i 

Sverige och resultatet visar på tydliga skillnader mellan mans- och kvinnodominerade 

branscher. Inom hemtjänstverksamheterna har cheferna fler medarbetare, resurserna är mindre, 

arbetssituationen är mer pressad och det finns mindre möjligheter för handlingsutrymme. 

Arbetsmiljöverket uppmanar till att fortsatt satsning krävs för att män och kvinnor ska få en 

likvärdig arbetsmiljösituation och menar att arbetsbördan inte ska påverkas oavsett om arbetet 

innebär materiella ting eller människor (Arbetsmiljöverket, 2014). I begreppet arbetsmiljö ingår 

även psykosocial arbetsmiljö som innebär olika aspekter av varierande arbetsförhållanden som 

kan få konsekvenser för en individs arbetsmotivation, känslor, tankar och hälsa men även 

arbetet fungerar i de sociala aspekterna (Eklöf, 2017). Med psykosocial menas interaktion 

mellan sociala och psykiska faktorer och ett samspel mellan dessa (Theorell, 2012). 
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Arbetsmiljöverket (2014) ställer sig frågande till varför arbetsförhållande och arbetsmiljö är 

olika för mans- respektive kvinnodominerande verksamheter och påtalar om genusmönster i 

arbetsmiljön. Projektgruppen i rapporten menar att de gällande strukturerna inom 

organisationer där mannen är normen är stark och att kvinnorna får betala för detta i form av 

ohälsa och kortare tid i arbetslivet. En del i detta är också att mansdominerade verksamheter 

består av tydligare miljölagstiftning och att i kvinnodominerade verksamheter som berör 

människor, kan Socialtjänstlagen betraktas som mer värd än arbetsmiljölagstiftningen i vissa 

situationer (Arbetsmiljöverket, 2014). Det kvinnliga ledarskapet i organisationer som 

domineras av kvinnor finns beskrivet i avhandlingen av Regnö (2013). Författaren beskriver att 

de manliga cheferna återfinns fortfarande i hierarkins toppstyrning där de har mer utrymme för 

makt, privilegier och handlingsutrymme. Detta får konsekvenser i kvinnors 

utvecklingsmöjligheter eftersom kvinnorna hamnar i chefspositioner med betydligt mindre 

handlingsutrymme att kunna påverka sina möjligheter till lön, hälsa och annat (Regnö, 2013). 

Författaren påtalar att kvinnoföraktet finns internaliserat hos chefer och att det kan stå i vägen 

för att förmedla en mer positiv bild av kvinnligt ledarskap. Författaren menar att vi behöver 

utmana kvinnoföraktet genom att istället använda ett annat språk som sätter kvinnors 

arbetsglädje av erfarenhet och kompetens i fokus (Regnö, 2013). De rådande 

arbetsförhållandena och arbetsmiljön inom kvinnodominerande verksamheter bör belysas i 

större utsträckning och särskilt för första linjens chefer inom vård – och omsorgssektorn. I 

denna studie kommer det att fokuseras på kvinnliga chefer inom hemtjänst. Det ligger i mitt 

intresse att ta del av kvinnliga hemtjänstchefers subjektiva upplevelser och även lyfta kvinnorna 

för att på ett positivt sätt värdesätta deras kompetens, arbetsinsatser och deras profession. Med 

denna studie synliggörs kvinnliga chefer inom vård- och omsorgen och genom att använda ett 

annat språk kommer kvinnornas upplevelser att sättas i fokus.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur kvinnliga hemtjänstchefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och vilka krav och förväntningar som de möter i sin profession. Studien syftar även 

till att synliggöra kvinnliga hemtjänstchefers kompetens och profession. 

- Vilka utmaningar möter kvinnliga hemtjänstchefer i sin yrkesroll? 

- Hur uttrycker sig krav och förväntningar för kvinnliga hemtjänstchefer? 

- På vilket sätt värdesätter de sin kompetens? 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Bakgrundsöversikt - Kvinnodominans inom vård och omsorgsyrken 
 

Törnquist (2004) beskriver i sin avhandling om hur omsorgsarbetet i Sverige började med 

oavlönat kvinnoarbete och vård- och omsorgsyrken präglats av kvinnor även idag. Dagens 

äldreomsorg har formats utav en struktur som passade hemmafruarna på 50 och 60-talet och 

som ansågs passa in i omsorgsarbete med äldre och sjuka, eftersom hemmafruarna kunde arbeta 

några få timmar vid obekväma tider och deras husmoderskompetens ansågs passande 

(Törnquist, 2004). Författaren ställer sig frågande till varför omsorgsverksamheterna domineras 

av kvinnor även idag, trots att det var flera decennier sedan kvinnor började förvärvsarbeta 

inom dessa yrken och finner bland annat en förklaring i Hirdmans (1988) tankemodell om 

kvinnor och män i genussystem. Inom vård och omsorg finns fortfarande en föreställning om 

att kvinnor är mer omtänksamma och empatiska och därför finns inget större behov av längre 

utbildning, vilket även bidrar till att lönerna också hålls på lägre nivå (Jordansson, Allan & 

Björk, 2015). Även Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) beskriver att både den 

horisontella och vertikala framväxten av könsfördelningen på arbetsmarknaden uppstod från 

industrialismens genombrott. Kvinnorna var då även billigare att anställa till rutinmässiga yrken 

eftersom arbetsgivaren inte behövde tänka på deras pensioner eller anställningens varaktighet. 

De ogifta kvinnorna slutade ofta sina anställningar när de ingick äktenskap. 

Björk, Forsberg, Kankkunen och Bejerot (2011) förklarar att genusforskningen har länge 

studerat genus i organisationer och menar att en organisationsprocess sällan är könsneutral 

(Björk m. fl. 2001). Genusmärkningen sker genom förväntningar och värderingar av kvinnors 

respektive mäns beteende som bidrar till den institutionella bakgrunden inom organisationer 

(Björk, Forsberg, Kankkunen & Bejerot, 2011) Män och kvinnor har segregerade 

organisationsvillkor och för att förstå varför detta upprätthålls behöver man se till de 

bakgrundsliggande orsakerna. Många av förklaringarna ligger just i att processerna i 

organisationer skapar genus (Jordansson, Allard & Björk, 2015). Regnö (2013) förklarar 

begreppet könsmärkning som är en del av det kulturella som gör att olika kön kopplas till vissa 

yrken, positioner och sysslor. Det är ofta svårt för organisationer att se hur olika villkor för 

olika kön skapas i processer i deras vanliga arbetssätt och om allt ses könsneutralt blir det svårt 

för organisationer att se den könsproblematiska kontexten (Regnö, 2013).  

I kvinnodominerade organisationer är även chefsbefattningarna kvinnodominerande. Statistik 

från SCB visar att kvinnor ökar i chefsyrken men det är en ojämn könsfördelning inom olika 

specifika chefsyrken. 86 procent av cheferna är kvinnor inom vård- och omsorgsverksamheter 

i Sverige (SCB, 2016).  Arbetsvillkoren är könsmärkta i den offentliga sektorn menar Regnö 

(2013) och enhetschefernas handlingsutrymme är inte kopplade till en enskild individs kön utan 

snarare till könsmärkta arbetsvillkor. Regnö (2013) redovisar att inom omsorgen har det skett 

stora omorganisationer och kontinuerligt nedskärande vilket innebär en ansträngd situation för 

första linjens chefer. Människor med vårdbehov har lika stort vårdbehov trots neddragningar i 

budget vilket leder till en komplex verksamhet med motstridiga förväntningar. Enhetschefer 

inom omsorg har små möjligheter att påverka verksamhetsplaner och budget, ansvar för stora 
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personalgrupper och litet administrativt stöd till. Trots detta förväntas enhetscheferna arbeta 

självständigt, ta ansvar för budget och genomföra många arbetsuppgifter och att prioritera bland 

detta blir chefernas ansvar. Till skillnad från de mansdominerade kommunala verksamheterna 

har cheferna inom tekniska ansvar för färre medarbetare, mindre ansvar och en större budget 

(Regnö, 2013). 

Arbetande kvinnor som rapporterar om arbetsrelaterad ohälsa beror inte på några egenskaper 

som har med individuellt kön att göra, utan att kvinnor har sämre arbetsvillkor än män (Eklöf, 

2017). Författaren menar att rättviseaspekten bör ses över när den psykosociala arbetsmiljön i 

kvinnodominerande organisationer studeras. Organisatorisk rättvisa har betydelse för den 

arbetande individens stresstillstånd, negativa hälsoeffekter, otrivsel eller annat, beroende på 

vilken faktor av organisatorisk rättvisa som utspelar sig (Eklöf, 2017). 

2.2 Första linjens chefers arbetsbelastning och psykosocial arbetsmiljö 

 

Det är tidigare studerat första linjens chefers arbetsbelastning inom vård- och 

omsorgsorganisationer och att chefernas arbetssituation inom dessa verksamheter blivit alltmer 

överansträngd med hög chefsomsättning som följd (Arbetsmiljöverket, 2018). Eftersom första 

linjens chefer oftare har ohälsosamma nivåer av stress påverkas även deras sätt att leda sina 

medarbetare på bästa sätt och en följd av detta blir att även medarbetare påverkas negativt 

(Bremer, Kullén Engström, Fredman, Jonasson, Jutengren, Karlsson, & Sandman, 2016). 

Törnquist (2004) studerade i sin doktorsavhandling enhetschefer på särskilt boende och de 

berörda hade arbetsuppgifter som bestod av verksamhetsansvar, ekonomiansvar, husansvar, 

administration, möten och ansvar för de äldre. Därtill hade även enhetscheferna 

personalansvaret över medarbetarna. Författaren använde sig av uttrycket korridor – och 

hissledarskap, eftersom enhetscheferna fattade stora och små beslut i hissen eller korridoren 

(Törnquist, 2004).  Utöver dessa arbetsuppgifter ska även cheferna inom äldreomsorgen 

förhålla sig till ett antal lagrum och riktlinjer, bland annat Socialtjänstlagen (2001:534) och 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Förvaltningslagen (1986:223) reglerar olika 

arbetsvillkor hos cheferna och Arbetsmiljölagen (1977:1160) anger hur chefer ska förebygga 

olycksfallsrisker och främja god arbetsmiljö för de anställda (Bremer m. fl. 2016). 

I en kunskapssammanställning om män och kvinnors arbetsvillkor, visas ett starkt samband 

mellan att begränsade resurser och mycket höga krav hänger samman med lägre trivsel på sitt 

arbete, sämre fysisk och psykisk hälsa samt en vilja att säga upp sig (Sverke, Falkenberg, 

Kecklund, Magnusson Hanson & Lindfors, 2016).  En kvantitativ studie av Elofsson, 

Lundström och Shanks (2016) visar att mellanchefer med en hög arbetsbelastning upplever 

mindre stöd från sin arbetsgivare och andra former av stöd i handledning, ledarskapsstöd och 

nätverksstöd. Författarna jämförde resultat mellan chefer som hade högre samt lägre 

arbetsbelastning och fann även att cheferna med hög arbetsbelastning använde mer tid till 

administration samt hade negativare inställning till sitt inflytande och till sin organisation i 

helhet. Författarna nämner att majoriteten av de 402 svarande mellancheferna inom socialt 

arbete var kvinnor (Elofsson, Lundström och Shanks, 2016). 

Det är vanligare att kvinnliga chefer drabbas av försämrad ohälsa på grund av små befogenheter 

och höga förväntningar eftersom de befinner sig i en kvinnodominerad verksamhet (Regnö, 
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2013). I arbetsmiljöverkets projektrapport om första linjens chefer i vård och omsorg (2018) 

uppger de att deras arbete är psykiskt tungt och att psykosomatiska besvär såsom sömnbesvär 

drabbar dem när arbetstempot periodvis är högt. En ”samvetsstress” uppstår ofta i samband med 

kommunikationsbrist mellan vårdavdelningar och hemtjänst och när en brukare hamnar i kläm 

på grund av detta. En del enhetschefer uppger att det ibland kan vara oklara direktiv för 

ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting och att chefer inte kommer överens alla 

gånger (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Lundin & Sandström (2010) hänvisar till Lenke (1999) som har konstaterat vissa skillnader hos 

manliga och kvinnliga chefer och menar att kvinnor har en förmåga att lättare kunna hantera 

”många bollar i luften”. Eftersom kvinnorna kan ha svårt att släppa någon boll kan detta leda 

till ohälsa i form av muskelvärk och sömnbesvär (Lundin & Sandström, 2010). Det Lenke 

(1999) inte tar hänsyn till är om kvinnorna själva väljer att ha många bollar i luften eller om 

kvinnorna tvingas till detta i olika situationer. Björk, Forsberg, Kankkunen och Bejerot (2011) 

förklarar att enhetschefer inom den kvinnodominerade organisationen vård- och omsorg har en 

större arbetsbelastning än cheferna inom de mansdominerade verksamheterna som till exempel 

tekniska förvaltningen. Vård- och omsorgscheferna har även hårdare arbetsmiljökrav och det 

ökade brukarinflytandet har gjort att cheferna går ”genom eld och vatten” för att säkerställa god 

omsorg tillsammans med ett strängt ekonomiskt styrsystem. 

2.3 Första linjens chefers många roller  

 

Första linjens chefer har inte bara hög arbetsbelastning utan även många olika roller inom sitt 

yrke. Lundin och Sandström (2010) beskriver dubbelt representantskap som innebär att chefen 

ska företräda och försvara sina medarbetare, både uppåt och nedåt. Uppåt ska cheferna agera 

tolk mellan sin egen chef och sina medarbetare, ta emot beslut och omsätta dessa i sin 

verksamhet. Nedåt måste första linjens chefer företräda ledningen och agera tolk mot 

medarbetarna. Chefen ska kunna vara lojal mot ledningen, kunna ge negativa besked och möta 

medarbetarnas kritik. Författarna menar att inom vård och omsorg så är första linjens chefer 

ordentligt klämda av kraven mellan nivåerna vilket gör chefsarbetet särskilt krävande (Lundin 

& Sandström, 2010).  Första linjens chefer inom vård- och omsorg ingår i en intern och externs 

samfällighet. Vårdbiträden önskar att chefers personliga kompetens ska framstå som 

tillmötesgående, medmänsklig och ödmjuk. Cheferna däremot framhävde andra personliga 

egenskaper i deras ledarskap, nämligen att vara bestämd, rak, tydlig och handlingsinriktad.  Mot 

arbetsgivaren ska första linjens chefer vara representativ och lojal (Thörnqvist, 2004). 

Ytterligare en förväntning som finns på första linjens chefer är att de ska vara en förebild för 

vård- och omsorgspersonal i frågan om gott bemötande och att kunna veta svaret på etiska 

dilemman som kan uppstå inom verksamheten (Bremer m. fl. 2016). 

Förutom de olika rollerna en kvinnlig första linjens chef kan ha inom sitt arbete har de även 

ytterligare roller utanför arbetet. Att skapa balans mellan arbete och privatliv kan vara en 

svårighet för många och kvinnor påverkas i högre utsträckning av strukturer och normer. 

Hansen och Garey (2011) beskriver Hochschild (1989) som studerat livet hos dubbelarbetande 

par i heterosexuella äktenskap i boken The second shift. Hochschild menar att kvinnorna 

fortsätter att göra mer i hushållet trots att de arbetar lika mycket som maken och ”the second 
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shift” påverkar äktenskapet. Hochschild illustrerar vad som händer under ytan inom äktenskapet 

av konkurrerande krav och kvinnornas ökande deltagande på arbetsmarknaden och visar på att 

det är känslor och upplevda förväntningar på hur fördelningen ska vara som ofta styr inom 

äktenskap. Uppdelningen på sysslor i hemmet var mer relaterad till makens tankegångar kring 

genusideologin, en ekonomisk tacksamhet och rättvisa (doing the second shift) för att båda ska 

uppleva nöjdhet, än vad mätbara utförda eller spenderade timmar hade. Känslor och tankar har 

större betydelse än bakgrund, klasstillhörighet, etnicitet eller personlighet men tankar och 

känslor är beroende av strukturerna i samhället (Hansen & Garey, 2011). 

Kazemi (2009) förklarar att vi spenderar ungefär en tredjedel av dygnet på våra arbetsplatser 

och fortsätter sedan tänka på arbetet även efter arbetsdagens slut, en så kallad ”spill-over”-

effekt. Arbetsmiljöns psykosociala förutsättningar påverkar människan på våra respektive 

arbetsplatser och ökar vi välbefinnandet på arbetsplatsen leder det också till att människor mår 

bättre på fritiden (Kazemi, 2009). Tidigare forskning visar att det finns varierande faktorer som 

påverkar konflikt från arbete på privatlivet. Män och kvinnor uppfattar kraven annorlunda och 

en genusordning härrör där de traditionella normerna styr (Fahlen, 2014). Engman, Nordin och 

Hagqvist (2017) menar att denna obalans mellan arbete och privatliv ibland kan leda till både 

fysisk och psykisk ohälsa och i vissa fall sjukfrånvaro. Arbetare i kvinnodominerande sektorer 

såsom vård, omsorg och förskola har undersökts och resultaten visade att socialt stöd och 

kontroll på arbetsplatsen är skyddande faktorer till obalans mellan arbete och privatliv 

(Engman, Nordin & Hagqvist, 2017). I en annan svensk studie har både män och kvinnor med 

chefsbefattningar svarat att de upplever sina arbeten på ett likvärdigt sätt såsom utmanande och 

samtidigt stimulerande. Skillnaden mellan kvinnor och män var att kvinnorna upplevde 

svårigheter att kombinera familjeliv och arbete. Kvinnor hade märkbart högre stressnivåer i 

kroppen efter arbetsdagens slut som även kunde öka, speciellt för kvinnor som hade 

hemmaboende barn. Männens stressnivåer däremot minskade när de kom hem från en arbetsdag 

(Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). 

2.4 Första linjens chefer värdesätter sitt yrke 

 

Det finns en hel del tidigare forskning, undersökningar och litteratur om första linjens chefer 

ansträngda arbetssituation inom kvinnodominerade organisationer men desto mindre av den 

positiva synen på vad yrket kan innebära. Regnö (2013) beskriver i sin avhandling om den 

positiva inställning många chefer upplever i sin profession. Chefer uppger i intervjuer att de 

ofta känner att arbetet är glädjande och att tillsammans med medarbetare kunna utveckla sin 

verksamhet ger stimulans. Cheferna såg makt som något positivt trots allt ansvar det medförde 

och att inflytandet gav dem tillfällen att påverka verksamheternas utveckling. Även 

arbetsmiljöverkets projektrapport om första linjens chefer i vård och omsorg (2018) menar att 

enhetschefer inom denna organisation trivs i sin roll och brinner för sitt arbete. Cheferna vill att 

brukarna ska må bra, få en fungerande verksamhet och uppger sig vara spindeln i nätet som ser 

till att det fungerar för samtliga berörda (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Tidigare forskning påtalar om en hög arbetsbörda för första linjens chefer inom vård- och 

omsorg och visar problematiken av detta faktum. Den höga arbetsbelastningen tillsammans 

med de små befogenheterna och med de många rollerna en första linjens chef kan ha är 
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påfrestande för en hållbar psykosocial arbetsmiljö. De yttre arbetskraven en första linjens chef 

har kan på individnivå i vissa fall ses som genusneutral, eftersom män som arbetar inom 

kvinnodominerade sektor kan uppfatta kraven på likvärdigt sätt, vilket inte tas upp i denna 

kunskapsöversikt. Däremot så visar denna översikt att kvinnor som arbetar inom 

kvinnodominerade organisationer oftare har sämre arbetsvillkor och samtidigt har kvinnor 

svårare att hitta balans mellan privatliv och arbete, som delvis kan förklaras av rådande 

tankegångar om genusstrukturen. I teoriavsnittet belyses genus och dess innebörd för rådande 

arbetsvillkor inom kvinnodominerad verksamhet. Den samlade tidigare forskningen visar att vi 

måste fortsätta belysa den psykosociala arbetsmiljösituationen för första linjens chefer inom 

kvinnodominerade organisationer och att mycket redan har konstaterats men få förändringar 

har verkställts (Regnö, 2013). Med denna studie kan vi få en liten inblick hur de kvinnliga 

hemtjänstcheferna upplever deras arbetsmiljösituation i dagsläget, hur de uttrycker 

förväntningar och krav och även synliggöra kvinnorna genom att de får beskriva deras positiva 

erfarenheter de har inom deras profession.  

3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Genus i organisationer 
 

Begreppet genus skapades för att särskilja det sociokulturella könet och det biologiska könet. 

Det sociokulturella begreppet genus syftar till att fokusera på både politisk och vetenskaplig 

analys (Lykke, 2009).  Genus är ett konstruerat och variabelt fenomen beroende på kulturellt 

och historiskt sammanhang till skillnad mot begreppet kön som ses som mindre problematiskt 

och konstant. Våra försök att omtolka och få en bild av hur verkligheten är upprättad ger genus 

en förståelse som griper in och överlagras vid könsdimensionernas begriplighet (Kullberg, 

2012). Yvonne Hirdman är en av förgrundsgestalterna inom den svenska genusforskningen och 

genusbegreppet. Mulinari och Esseveld (2015) förklarar att Yvonne Hirdmans teori menar att 

genussystemet bärs upp av två principer som består av män och kvinnors isärhållande och 

könens hierarkisering.  Symboliskt sker isärhållandet av att de olika könen kopplas till olika 

färdigheter, intressen och egenskaper och hierarkiseringen uppstår bland annat genom att 

mannen utgör en norm i samhället (Mulinari & Esseveld, 2015).  Hierarkisering som också 

kallas över- och underordning, är förhållandet mellan fördelning av makt i samhället och genus 

vilket kan förstås genom att studera de aktiviteter och verksamhetsområden som finns i 

samhället och att det ingår i en makthierarki (Kullberg, 2012). Kullberg (2012) beskriver att i 

Hirdmans (1988) version är genusordningen ett innehållsskapande kring kvinnligt och manligt 

som hålls uppe genom socialiseringar, social integration och kulturella överlagringar. 

Tankefigurer som influerar i samhället är de kulturella överlagringarna och social integration 

handlar om hur institutioner fungerar i samhället och behandlar den direkta inlärningen om hur 

de olika könen ska vara och göra. Genusordningen upprätthålls, skapas och eventuellt utmanas 

när kvinnor och män interagerar i olika sammanhang vilket gör genus genom att vara förväntad 

eller trotsa förväntningarna om manlighet och kvinnlighet (Kullberg, 2012). 

Joan Acker var en av personerna som tidigt kritiserade de klassiska organisationsteoriernas 

könsblindhet. Hennes forskningsarbete har haft stort inflytande på organisationer och kön 
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(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Mulinari och Esseveld (2015) beskriver Joan 

Ackers (1990) teorier som menar att genusordningar genomsyras inom organisationer och att 

organisationer är genusimpregnerade. Detta innebär att mellan kvinnor och män finns ett 

maktförhållande om vad som uppfattas som manliga och kvinnliga beteenden, vilka uppgifter 

som de olika könen förväntas utföra och vilka yrken och sektorer de förväntas arbeta i. Acker 

menar att dessa maktordningar finns djupt rotade i organisationer, dess rutiner och kulturer, att 

de blir ofta dolda och förändring kan endast ske om normerna utmanas och sätts i fokus. Acker 

menar att processerna inom organisationer kan vara direkta eller indirekta. De direkta kan 

exempelvis handla om att rekryteringspolicyn motverkar en jämn könsfördelning och indirekta 

kan handla om att viktiga möten hålls på tider som gör det svårt att kombinera 

småbarnsföräldraskap och arbete. (Mulinari & Esseveld, 2015). 

Wahl m.fl. (2011) beskriver hur Acker har vidareutvecklat tankegångarna hos Joan Scott (1986) 

och Acker menar att det finns fyra ingångar till att upptäcka betydelsen av kön i organisationer 

men det är ofta sammanvävda. Ingångarna är – dagliga praktiker som skapar könsuppdelningar, 

symboler, interaktioner och identitetsarbete. Dagliga praktiker handlar om det dagliga arbete 

som görs inom organisationerna och resulterar att det ofta skapas hierarkiska relationer och 

könsuppdelningar och sker ofta omedvetet slentrianmässigt. Symboler kan ses som förklaringar 

eller legitimerar rådande könsuppdelningar eftersom de kan få maktrelationer att framstå som 

normala. Interaktioner mellan människor utgör det dagliga sammanhanget där det skapas och 

upplevs maktrelationer. Wahl m.fl. (2011) beskriver att det kan handla om hur människor i vissa 

positioner förväntas samspela med varandra, till exempel läkare mot sjuksköterska eller 

medarbetare mot sin chef och Acker menar att det finns ingen relation som är könsneutral. Den 

fjärde ingången om identitetsarbete handlar om att förstå hur kön görs och formas inom 

organisationer. Identitetsarbetet består av hur individer använder sitt mentala arbete när de 

skapar förståeligt sammanhang och vad som är ett lämpligt beteende som könsvarelse i 

samband med arbetet. De andra tre ingångarna antas påverka människors framställning och 

förståelse av sig själva och det är ofta mer tydligt om vad som uppfattas kvinnligt respektive 

manligt inom organisationer (Wahl, m. fl. 2011). Både av Hirdmans och Ackers teorier kan vi 

få en ökad förståelse för hur genus har betydelse för kvinnliga första linjens chefer inom 

kvinnodominerande organisationer.  

3.2 Kvinnligt ledarskap 
 

” För att förstå kvinnliga chefers villkor måste således ta hänsyn till underordningen av kvinnor 

som kategori i samhället” menar Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011, s. 242). 

Ledarskapsforskningen har länge präglats av hur kvinnor är som chefer men i den feministiska 

forskningen så lämnas denna fråga därhän eftersom kvinnligt ledarskap inte går att jämställa 

därför att männens villkor ofta ser helt annorlunda ut. Ett kvinnligt ledarskap brukar också 

jämföras med normen hur en chef ska vara vilket gör det problematiskt att uttala sig om detta 

där den rådande könsordningen styr, att mannen och manligheten är överordnad kvinnlighet 

och kvinnor. Villkoren, organisationen och situationen bör vara i fokus för att förstå varierande 

arbetsvillkor rörande chefspositioner och ledarskap bland kvinnor (Wahl, m. fl. 2011). Inget av 

detta har Rubenowitz (2004) tagit hänsyn till. Författaren beskriver olika teorier som ligger till 
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grund för ett skickligt ledarskap och menar att en ledare bör besitta en gedigen strategisk-

ekonomisk kompetens. Personlighetsegenskaper hos ledaren kännetecknas av en positiv 

människosyn, social mognad, god intelligens och prestationsmotivation. I det 

situationsanpassade ledarskapet bör ledaren vara flexibel och kunna fatta snabba självständiga 

beslut, eftersom beslut i samråd är tidskrävande (Rubenowitz, 2004). Wahl, m. fl. (2011) 

förklarar att ledarskapsforskaren Gary Yukl (2010) har konstaterat vanliga förhållningssätt 

inom forskning om ledarskap, nämligen egenskapsperspektivet, inflytandeperspektivet, 

beteendeperspektivet och situationsperspektivet. Hur en ledare är lämplig för en ledarposition 

och om personen har naturliga ledaregenskaper utgår det första perspektivet ifrån och 

inflytandeperspektivet utgår från att studera interaktioner och processer mellan chefen och 

anställda. I situationsperspektivet är den yttre omgivningen och de leddas egenskaper i fokus 

och hur ledarens beteende påverkas av den rådande kontexten (Wahl, m. fl. 2011).   

När litteratur beskriver ledarskap nämns ofta vilken betydelse personlighet eller ledarskapsstil 

ledaren besitter men desto mindre av den känslomässiga betydelsen en ledare kan ha för sina 

medarbetare. Fineman (2003) menar att ledarskap har även andra sidor och det är av betydelse 

att ledare har en känslomässig sensitivitet och att ledare är sårbara eftersom emotionellt arbete 

är betungande. Författaren beskriver den underbara ledaren, den karismatiska ledaren och 

sårbara ledare. Män och kvinnor i chefspositioner är ofta klämda mellan olika positioner på en 

mellan-nivå som kräver förhandling mellan olika åsikter och krav uppifrån eller nerifrån. 

Chefen måste samtidigt härbärgera sina känslor i alla situationer som kan uppstå, oavsett om 

det är konflikter, orättvisa beslut eller en situation inom skolan gällande barn och dess föräldrar. 

För ledare inom organisationer är ofta ledarskapet emotionellt betungande. För kvinnor som 

besitter en chefsposition spelar den kulturella och stereotypa kontexten in för hur de uppfattas 

i sin position och vad en som är typiskt kvinnligt och typiskt manligt. Eftersom ledare inom 

organisationer både är mäktiga och sårbara så är det vanligt att kvinnorna anpassar sig efter den 

manliga ”känslo-normen” som är dominant för de flesta ledarskapsegenskaper, och kvinnornas 

sårbarhet blir komplicerad (Fineman, 2003). Författaren beskriver även att ledarskap är så 

mycket mer än att bara vara duktig på att utföra organisationens arbetsuppgifter. En ledare ska 

även hantera sina egna och sina medarbetares eller andras rädslor, smärtor, oro eller osäkerhet 

och även reflektera glädje eller förtvivlan som medarbetare kan ha. Ledaren får heller inte verka 

nonchalant inför detta vilket kräver att ledaren har empati och känslomässig kunskap och 

känslomässig sensitivitet (Fineman, 2003). 

Det är viss skillnad på begreppen chef och ledare men i denna studie tas båda begreppen i 

sammanhang, eftersom i positionen som hemtjänstchef som tas upp i denna studie ingår även 

ledarskap. Denna teoretiska referensram om genus i organisationer och kvinnligt ledarskap har 

kunnat användas i analys och diskussionsdelen om hur kraven och förväntningarna uttrycktes i 

intervjupersonernas berättelser. Däremot har dessa teorier inte kunnat användas vid 

analyseringen av frågeställningen om vilka utmaningar de kvinnliga hemtjänstcheferna möter i 

sin yrkesroll och hur de värdesätter sin kompetens, utan dessa frågeställningar har analyserats 

med kunskap från tidigare forskning tillsammans med det insamlade intervjumaterialet. Detta 

eftersom de yttre utmaningarna intervjupersonerna uttryckte om deras psykosociala 

arbetsmiljösituation och hur de värdesätter sin kompetens kan ses som genusneutrala. 
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4. Metod  
 

4.1 Avgränsning 
 

Studien fokuserar på första linjens chefer i hemtjänstverksamhet som är kvinnor. Detta eftersom 

tidigare kunskap visar att kvinnliga mellanchefer inom kvinnodominerade organisationer har 

annorlunda psykosociala och fysiska arbetsmiljöförhållanden jämfört med verksamheter 

dominerade av män.  

4.2 Litteratursökning 
 

Vid studiens början hämtade jag kunskap från litteratur och tidigare forskning för att skapa en 

bredare kunskapsöversikt över första linjens chefers arbetsvillkor. Jag spenderade tid på 

universitetsbibliotek då litteratur i pappersformat är ett format jag som författare föredrar. För 

att hitta relevant litteratur söktes litteratur genom databasen Libris med svenska sökord som: 

psykosocial arbetsmiljö, chef, mellanchef, ledarskap inom vård- och omsorg, 

kvinnodominerade organisationer och äldreomsorg. Detta gav efter sökning relevant litteratur 

som jag inhämtat kunskap från under processens gång. Kunskap hittades även på internet 

genom Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Internationella och nationella studier har sökts 

digitalt genom Umeå Universitets bibliotekswebb och databasen SocIndex med sökorden: first 

line manager, manager in home care och psycosocial work environment. Jag mottog även 

litteraturtips från min handledare. Sökning av relevant litteratur och tidigare studier har även 

kontinuerligt gjorts genom hela studiens framväxt, men framförallt vid kunskapsöversikten och 

teoriavsnittet. 

4.3 Kvalitativa intervjuer  
 

För att få svar på studiens frågeställningar gjordes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

kvinnor som har en chefstjänst inom hemtjänstverksamhet. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor eller är mer allmänt 

formulerade, till skillnad från helt strukturerade intervjuer som har ett mer standardiserat 

schema över frågorna som ska ställas (Bryman, 2011). Eftersom jag valde semistrukturerade 

intervjuer var jag medveten om att felkällor kunde uppstå men fördelen var att jag kunde få ta 

del av det som sades ”mellan raderna”. För att i så hög grad som möjligt undvika felmarginal 

och feltolkning användes ljudupptagning vid samtliga intervjuer.  Jag arbetade fram en 

intervjuguide med relevanta frågor kopplade till studiens frågeställningar (se bilaga 2).   

4.4 Urvalsförfarande 
 

Ett målinriktat urval har använts för att få intervjuer till denna studie och Bryman (2011) 

beskriver att detta är en samplingsteknik för att relevanta personer ska tillfrågas och en 

överensstämmelse ska finnas mellan urval och forskningsfrågor. Fyra kvinnliga 

hemtjänstchefer tillfrågades och samtliga tackade ja till intervju. Min tidigare 



13 
 

arbetslivserfarenhet bidrog till detta urval eftersom redan befintliga kontakter fanns med två av 

de fyra kvinnliga hemtjänstchefer som tillfrågades. Ett medvetet urval har gjorts för att få 

kvinnliga hemtjänstchefer från två olika kommuner för att skapa spridning utifrån att 

hemtjänstcheferna har olika ledning och arbetsgivare. En av kontakterna jag inte redan kände 

till togs genom en kommuns växel och en kontakt togs genom en bekant som hade 

telefonnummer till berörd person. Jag kontaktade samtliga hemtjänstchefer via telefonsamtal i 

första hand. Därefter skickades informationsbrev (se bilaga 1) till respektive e-post efter 

godkännande och att en inbokad träff hade gjorts. 

4.5 Genomförande 
 

De fyra intervjuerna anpassades efter hemtjänstchefernas arbetssituation där de fick bestämma 

tid och plats för träff. Intervjuerna skedde på respektive intervjupersons arbetsplats på dagtid i 

deras kontor eller i avskilt rum. Intervjuerna varade mellan 45–60 minuter eftersom 

intervjupersonerna hade avsatt god tid för intervjutillfället och de hade oftast mycket mer att 

berätta än bara ett kort svar för varje enskild fråga. Vid intervjuerna användes ljudupptagning 

via en applikation, röstinspelare, på dator och deltagarna fick information om ljudupptagning 

via mail och även innan intervjuns start. Samtliga godkände detta förfarande. Jag informerade 

samtliga om studiens syfte och samtalets ramar. Under intervjuerna gavs utrymme till 

följdfrågor och exempel eller berättelser från deras upplevda situation rörande deras profession 

och privatliv dryftades. Hemtjänstcheferna hade sin tjänst i två olika kommuner i Norrland och 

två hade tillsvidareanställning och två hade vikariat. Intervjupersonerna hade varierande ålder 

och samtliga hade akademisk utbildning. De hade olika arbetslivserfarenheter och arbetat på 

sin nuvarande arbetsplats allt mellan 7 månader och mer än 5 år.  Två av hemtjänstcheferna 

ansvarade för 30–36 tillsvidareanställd personal och två hade ansvar för 16–18 

tillsvidareanställd personal.  

4.6 Analysmetod 
 

För att bearbeta det insamlade materialet från de kvalitativa intervjuerna användes Grounded 

Theory som är ett vanligt angreppsätt när kvalitativa data ska analyseras (Bryman, 2011). 

Starrin (1996) beskriver att i Grounded Theory styr den insamlade datan utvecklingen av vilken 

teori som studien skall använda och forskaren utgår inte från en bestämd teori utan istället börjar 

studien med så få förutfattade meningar som möjligt (Starrin, 1996). Den framväxande 

teoretiska referensramen som uppstod under analysprocessen i denna studie blev betydelsen av 

genus i organisationer och kvinnligt ledarskap. I Grounded Theory bör 

kunskapssammanställningen göras efter att kategoriseringsprocessen är gjord för att få en 

ändamålsenlig och relevant litteratur (Starrin, 1996). I denna studie gjordes den mesta 

kunskapssammansinhämtningen innan intervjuerna utfördes och sammanställdes, på grund av 

att jag som författare ville få mig en bredare kunskapsöversikt inom området inför intervjuerna. 

Jag var medveten att ett sådant angreppssätt inte var optimalt och att förutfattade meningar 

kunde ha skapats, vilket har ökat risken för feltolkningar av mig som intervjuare och författare. 

Under studiens analysprocess och i diskussionsdelen tolkade jag som författare med en 

infallsvinkel av feministisk empirism där det centrala kunskapsteoretiska målet var att 
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synliggöra kvinnors livsvillkor, erfarenheter, perspektiv och även kvinnornas bidragande till 

samhället (Grahm & Lykke, 2015). 

Kodning är en viktig process i denna dataanalys och är av ett mer prövande slag där data 

uppfattas rörlig och föränderlig (Bryman, 2011). Jag har använt mig av en öppen 

kodningsprocess vilket Bryman (2011) förklarar att forskaren processat det insamlade 

materialet för att kunna bryta ner, jämföra, studera och kategorisera materialet för att senare 

kunna finna begrepp och kategorier. Den öppna kodningen fortgick fram tills jag hittade 

angränsningar vid en huvudkategori (Starrin, 1996). Kodningsprocessen ledde till teman med 

underkategorier som tas upp under resultatavsnittet.  

4.7 Validitet och reliabilitet  
 

Den interna validiteten ska säkerställa att det finns en god likhet mellan studiens teoretiska idéer 

och observationerna och externa validiteten innebär att studieresultaten kan generaliseras till 

andra situationer eller miljöer (Bryman, 2011). Jag som författare har kontinuerligt reflekterat 

och utvärderat studiens process för att säkerställa relevans mellan teori och metod. Bryman 

(2011) menar att den externa validiteten är mer begränsad i kvalitativa studier eftersom 

begränsade urval oftast sker, vilket så även är fallet även i denna studie. Bryman (2011) 

förklarar att reliabilitet står för hur och i vilken utsträckning samma studie kan åter genomföras 

och att detta är en brist inom kvalitativ forskning. En social situation eller miljö är svår att 

återskapa och även den förste forskarens sociala roll (Bryman, 2011). Jag som skrivit denna 

studie har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten och arbetat i nära samarbete med 

hemtjänstchefer eftersom jag tidigare också har arbetat som biståndshandläggare för personer 

över 65 år. Min egen förförståelse inom äldreomsorgen och hemtjänstens organisation kan ha 

påverkat hur jag som författare uppfattar och tolkar den sociala kontext jag studerat, vilket 

innebär att låg grad av reliabilitet. Jag som författare har även en tidigare yrkesmässig kontakt 

med två av intervjupersonerna vilket kan ha påverkat svaren från dem under intervjuerna, 

eftersom intervjupersonerna kan ha upplevt mig som myndighetsperson utifrån min tidigare 

yrkesroll och inte som en forskare. 

4.8 Etiska överväganden 
 

Dalen (2015) menar att intervju som forskningsmetod kan påverka olika problemområden inom 

kvalitativ forskning. Vid intervjuforskning kan enskilda personer eller grupper lättare 

identifieras och i vissa fall kan stigmatisering uppstå. Obehag och oro hos både informanter och 

intervjuare kan uppstå i mötet vilket kan bidra till svårigheter att skapa rätt balans mellan närhet 

och distans till informanten. Problem med solidaritet mot informanterna kan också skapa 

metodproblem, särskilt om forskaren valt att undersöka ett problem hen är berörd av. Både 

problematiska situationer vid intervjuerna och solidaritetskonflikter kan påverka studiens 

resultat (Dalen, 2015). Dessa ovanstående överväganden har jag tagit hänsyn till under 

processens gång och försökt skapa balans mellan närhet och distans vid samtliga möten med 

studiens deltagare. Deltagarna har fått ta del av frågorna som skulle ställas under intervjun, 

eftersom en del intervjupersoner var oroliga för vilka frågor som skulle beröras. Jag som 
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intervjuare har i största mån varit lyhörd till intervjupersonernas integritet och lät dem berätta 

mycket eller lite om de ville och ställde endast följdfrågor om jag upplevde att de ville berätta 

mer. Lövgren, Kalman och Sauer (2012) beskriver att berörda intervjupersoner ska få 

information om studien och dess metodförfarande, att deltagandet är frivilligt, de har rätt att 

avbryta samt samtycke till deltagande och att forskning bör präglas av etiskt medvetenhet 

(Lövgren, Kalman & Sauer, 2012). Deltagarna i denna studie har fått denna information och 

studien har genomförts med forskningsetiskt handhavande och en etisk medvetenhet har 

reflekterats under arbetets gång. Samtliga deltagare har även informerats om att deras namn 

eller kommuntillhörighet inte kommer att nämnas i studien. 

4.9 Metodologiska reflektioner 
 

Fördelen med de kvalitativa intervjuerna är att de gav mig en bredare bild om vad 

intervjupersonerna berättade om sin arbetssituation och jag fick även ta del av andra 

beskrivningar utöver intervjuguidens innehåll.  Detta gav mig som intervjuare en större inblick 

om andra företeelser och problematik som kan förekomma i kvinnliga chefers arbetssituation 

och privatliv. Eftersom jag träffade intervjupersonerna kunde jag uppfatta deras känslouttryck 

och det som sägs mellan raderna. Bryman (2011) menar att nackdelen med kvalitativa studier 

kan vara att de är subjektiva och det är forskarens uppfattning och öppenheten från starten som 

sedan styr riktningen av studien (Bryman, 2011). I denna studie har informanternas öppna svar 

bidragit till studiens inriktning och bestod endast av fyra personer vilket betyder att 

generaliseringen är svår att uppnå. En annan nackdel i denna studie var att intervjuguiden inte 

var optimal från start och flexibiliteten bidrog till att andra och ytterligare frågor ställdes till 

informanterna allt eftersom intervjutillfällena fortgick. Som redan tidigare sagt kan min 

bekantskap med två av intervjupersonerna påverkat resultaten i och med att frågeställningarna 

ställts annorlunda. Detta eftersom vi kan ha upplevt bekvämlighet i intervjusituationerna från 

vår tidigare bekantskap men även kunnat uppleva en obekväm situation i och med att jag 

tidigare arbetat i nära samarbete med dem utifrån att jag arbetat som biståndshandläggare. 

Fördelarna är att intervjupersonerna kan ha bidragit med mer fylliga och ärliga svar eftersom vi 

känt oss relativt bekväma i intervjusituationerna eftersom vi träffats tidigare. 
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5. Resultat 
 

Framträdande teman som de kvinnliga hemtjänstchefernas upplevde i sin psykosociala 

arbetsmiljö, krav och förväntningar och hur de värdesatte sitt yrke var framför allt 

Arbetsbelastning med underkategorierna prioriteringsstress av mängden arbetsuppgifter, 

årstidsbundna arbetskrav och stress, samvetsstress. Subjektiva krav och förväntningar – att 

vara tillgänglig och närvarande och självupplevd rollförväntning. Behovet av stöd och 

kollegor och Arbetsglädje. 

5.1 Arbetsbelastning  
 

Hemtjänstcheferna beskrev sina olika arbetsuppgifter de utförde efter ett så kallat års-hjul som 

samtliga chefer förväntades att utföra under året.  Arbetsuppgifterna varierade över året och 

hösten bestod till stor del av medarbetarsamtal, lönesamtal, schemaönskningar och sökta 

ledigheter från personal inför julen. På våren och försommaren nämnde de att 

rekryteringsarbetet och sommarvikarier tar mycket av tiden och de övriga årstiderna kan även 

bestå av utbildningar och många möten. Utöver dessa arbetsuppgifter ska deras dagliga arbete 

fortgå. Hemtjänstchefernas upplevda tidsåtgång till vad de la mest av sin tid på var olika. De 

upplevde att administrativt arbete, utbildningar och möten tog mest av deras tid och en chef 

ansåg att hon hade lagt ner mycket tid på korttidsfrånvaro under sommaren. Samtliga 

hemtjänstchefer beskrev bristen på tid och att dagarna ofta är för korta. Några av cheferna 

arbetade ofta övertid och även en omedveten övertid, eftersom jobbet fanns kvar i tanken även 

efter arbetsdagen slut och att vissa planerade eller processade jobbrelaterade saker under 

kvällstid hemma. 

Tiden är kort…jag försöker ta mig hem i tid också, dom dagarna jag börjar 

tidigt…gärna före fyra också, men det är ju bara att glömma. (Intervjuperson 2) 

Att ha möjlighet att få egen tid för pauser, reflektioner eller ostörd tid var det ingen av cheferna 

som upplevde som ett problem. De beskrev att det kan bli lite ”hackigt” med egna pauser och 

luncher men som oftast ”tjuvar” de sig en paus eller stänger dörren till kontoret om de inte velat 

bli avbrutna som de ofta annars kunde bli. Hemtjänstcheferna önskade att de hade mer tid för 

personalen och att utveckla personalgrupperna. En hemtjänstchef önskade att det fanns mer tid 

för att hinna träffa dem insatserna berör.  

Hemtjänstcheferna har många arbetsuppgifter under året och samtidigt hinner de inte med allt 

som ska göras, eftersom de beskrev bristen på tid och att de ofta arbetade övertid. De kvinnliga 

hemtjänstcheferna var väl medvetna om deras arbetssituation och visste vilka konsekvenser 

angående deras hälsa arbetsvillkoren de hade kunde resultera i.  
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5.1.1 Prioriteringsstress  

 

En känsla av stress som kunde uppstå i hemtjänstchefernas arbetssituation var känslan av att 

tappa kontrollen av för många arbetsuppgifter. Att inte veta vad som ska prioriteras av alla 

arbetsuppgifterna uppfattades av tre av cheferna.  

Ibland känner jag mig så stressad…jag måste sätta mig ner och prioritera lixom, vad kan 

vänta och vad måste jag göra nu. Jag vet inte vad som gör mig mest stressad…det är nån 

känsla ibland man kan få när man har för många bollar i luften, att man inte riktigt har 

koll (…) ...den här stressen att få saker ur händer och prioritera. (intervjuperson 2) 

Man är ju som en all-mek känns det som ibland, ibland är det nån dator, ibland är det 

nån bil och ibland är det biståndsbedömare och tredje gången är det 

genomförandeplaner...ja, alltså plus allt annat, du vet hur det är, tusen grejor... (…) …det 

dyker upp grejor, man har igång grejor åsså kom det dära åsså får man släppa..jamen, 

sålla bort, för det matas med så jäkla mycket. (intervjuperson 4) 

Krav och förväntningar från ledningen uppfattades i varierande grad, men även där upplevde 

tre av cheferna en prioriteringsstress av all information och förändringsarbete som ledningen 

ville att de skulle överföra till verksamheten. Två av cheferna menade att det kunde kännas 

”spretigt” eftersom det förväntades att de skulle hålla på med allt. 

(..) ...sen dom krav och förväntningarna med ständiga förändringar med kort varsel och 

allt de där, det tycker jag är lite svårt ibland och det är väl där man måste lära sig att 

sortera…vissa grejor är ju superviktiga att de blir av men andra grejor kanske man kan 

välja bort. (intervjuperson 4) 

En av cheferna upplevde att kraven och förväntningarna från ledningen kunde kännas 

övermäktig ibland, men berättade också att ledningen var förstående och att kommunikationen 

mellan dem var på en bra nivå. 

 Ibland så känns det som jag håller på att drunkna, lägg ni på mig en arbetsuppgift till 

då kommer jag att sjunka som en sten och aldrig ta mig upp till ytan igen, så känns det. 

(intervjuperson 2) 

Prioriteringsstress visade på att stor mängd arbetsuppgifter lades på hemtjänstcheferna. De 

skulle omsätta arbetsuppgifterna i verksamheten och ofta rörde det sig om förändringsarbete 

eller nya system, vilket bidrog till en känsla av osäkerhet och svårighet att prioritera för de flesta 

av intervjupersonerna.  

5.1.2 Årstidsbundna arbetskrav och stress  

 

En stress som hemtjänstcheferna kunde uppleva hörde samman med vilken tid det var på året. 

En av cheferna upplevde en hög nivå av stress framförallt på våren när vikarier inför sommaren 

skulle tillsättas. En hemtjänstchef nämner hur det gick i vågor och hur stressen kunde kännas 

mycket stor vissa tider under året. Mängden arbetskrav från ledningen varierade även det över 

året och en av hemtjänstcheferna ansåg att sommaren var en period som ledningen bör se över. 
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Samtliga hemtjänstchefer arbetade som ensam chef och under sommaren ”täcker de upp” för 

kollega som hade ansvaret för ett annat område. Detta innebar en dubbel arbetsbörda och 

dubbelt så många medarbetare som cheferna ansvarade för under en annans chefs 

semesterperiod. Även denna del om årstidsbundna arbetskrav och stress synliggjorde 

intervjupersonernas tunga arbetsbelastning under olika tider på året, utöver de arbetsuppgifter 

som dagligen fortgick. 

5.1.3 Samvetsstress  

 

Samtliga hemtjänstchefer upplevde känslan av ett mindre bra samvete i varierande grad, 

antingen till arbetet, sin partner eller till sina barn.  

Man kan känna sig jättestressad och då är man väl mest stressad för det man inte hinner, 

det man borde gjort, missat och glömt. (intervjuperson 1) 

Alla fyra intervjupersonerna hade ibland eller ofta tagit med sig jobbet hem i tankarna och att 

det hade påverkat privatlivet på ett eller annat sätt. Sömnen hade påverkats för en av cheferna 

vid en period och en annan kände sig mer frustrerad än normalt. Vid frågan om de tagit med 

sig jobbet hem svarade två av cheferna att de tagit med sig hemmet till jobbet också. En chef 

beskrev att hon upplevde ett mindre bra samvete mot sina barn eftersom arbetsrelaterade saker 

som behövde åtgärdas omgående när hon befann sig hemma gör hon, och att det då påverkar 

hennes barn. 

 Jag har inte slutat sova men jag har varit frånvarande när jag borde vara närvarande, 

det dåliga samvetet har jag vissa dagar… (…) men det är mot mina egna barn mer än 

jobbet. Jag sköter ju jobbet men jag känner ju också att det får inte kosta för mycket att 

ha ett sånthär jobb… (…) ...är det nånting jag missat som skulle varit gjort idag och dom 

hör av sig ikväll så kommer jag att lösa det…sitter jag och spelar fia med knuff kommer 

jag att gå ifrån och lösa det och det är ju inte rättvist mot mina barn. (intervjuperson 3) 

En annan hemtjänstchef berättade att privatlivet hade påverkats i stor utsträckning av den 

ansträngda arbetssituationen och samtidigt att hennes privatliv påverkat arbetet. 

Jag är ganska frustrerad ibland när jag kommer hem och tar ut det hemma. Jag har inte 

känt igen mig senaste tiden hemma, det har varit skitjobbigt…jamen varit frustrerad och 

mer irriterad på min sambo, han fatta ju att jag har det mycket så han är väldigt 

uppmuntrande och försöker vara en stöttepelare i det hela… (intervjuperson 4) 

Två av cheferna berättade hur deras partner fått ta del av frustrationen eller på annat sätt märkt 

att de varit frånvarande i hemmet. Deras respektive partner hade samtidigt varit ett stort stöd 

för dem när de hade haft för mycket jobb i tankarna hemmavid.  

…min man kan säga så ibland faktiskt: du är ju här fast du är som inte närvarande och 

då märker ju jag att ja sitter och tittar lite tomt såhär på han åsså ba:jo, jo, ja är med, 

fast då är man ju i tankarna någon annanstans, men det är nog inte så ofta...någongång 

i veckan kanske… (…) …han vet ju precis hur det är med att ha många bollar i luften och 
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så och är väldigt bra på att dra i handbromsen och säga du kan ändå inte göra något nu, 

starta upp processen på måndag morgon istället. (intervjuperson 2)  

Ett mindre bra samvete och en känsla av otillräcklighet och stress kan benämnas som en 

samvetsstress. Upplevelserna kan även beskrivas som en känsla av att inte räcka till eftersom 

de ville vara fullt fokuserade på arbetet när de var på arbetet och fullt fokuserade på 

hemmet/familjen när de befann sig i hemmet.  

5.2 Subjektiva krav och förväntningar  
 

5.2.1 Att finnas tillgänglig och närvarande 

 

Hemtjänstcheferna berättade att de finns tillgängliga för deras personal via telefon dygnet runt 

antingen via deras arbetstelefon eller deras privata. Samtliga ville bli informerade direkt om 

något akut skulle hända, oavsett om det var dag, kväll eller helg och cheferna uppskattade att 

bli informerade direkt vid akuta situationer. De beskrev att det var sällan de blev kontaktade i 

onödan utan när personalen hade ringt eller varit hem till dem under helger hade det verkligen 

rört sig om akuta händelser. Tre av cheferna berättade att de utfört arbete i den operativa rollen, 

mer förr eller oftare i början av sin chefstjänst. Ibland hade cheferna valt att arbetat i 

verksamheten av fri vilja eftersom de tyckte att det var roligt eller vid brist på personal. 

Jag har varit och duschat folk och tagit vak och sådär. Men eftersom jag inte har någon 

direkt vårdutbildning i grunden så tror personalen att jag inte kan utföra detta, men när 

jag känner att nu har jag lugnt och istället för att kvalla ut någon på en söndag kan jag 

väl för guds skull sitta, om personen jag ska sitta hos känner sig bekväm med mig… (…) 

men det har hänt kanske två gånger på ett år så det är inget som personalen kräver…och 

dom har inte den tilliten till mig heller. (intervjuperson 3) 

Förväntningarna från personalen upplevde cheferna varierande. En chef beskrev att hon 

upplevde att personalen förväntar sig att hon alltid ska finnas tillgänglig och om hon inte kan 

svara direkt när de ringer så ska hon ringa upp dem så fort som möjligt. En annan chef menade 

att personalen vill ha en närvarande chef och att kraven från personal kan vara av varierande 

art, både tydliga krav och ofta återkommande önskemål. Cheferna upplevde att kraven och 

förväntningarna var betydligt större när de började på sin chefstjänst och en upplevde det som 

”en störtflod av krav och förväntningar” och att det var en personalkö utanför kontorsdörren. 

Samtliga berättade och uttryckte att de för tillfället hade mycket självgående personalgrupper, 

duktig personal och var tacksamma över det. Att finnas tillgänglig och närvarande var något 

som samtliga hemtjänstchefer ville och förväntades vara och sammantaget visar detta på 

hemtjänstchefernas välvilja och engagemang. 

5.2.2 Självupplevd rollförväntning  

 

Cheferna hade ofta krav och förväntningar på sig själva i sin roll som ledare/chef och de 

påverkades i sitt ledarskap av yttre krav och förväntningar men även inre krav. En av cheferna 

upplevde att hon påverkats negativt i sitt ledarskap av de många ständiga förändringarna i nya 
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tekniska system. Hon beskrev en känsla av att inte kunna allt men att man samtidigt ska vara 

en kunnig chef som ska förmedla kunskapen om nya system och vara ett stöd i detta för 

personalen. 

Man ska veta vad man pratar om och det kan vara jättesvårt. (…) men någonstans känns 

det som en brist att inte kunna ge det, men jag har inte känt att någon blir arg för att jag 

inte fattar, men det är en inre känsla…herregud hur ska det här gå, ja, men det var det 

jag skulle säga att då sitter man på en arbetsplatsträff och så ska man berätta om vad 

som är på gång och så förstår man inte riktigt själv, det är lite jobbigt. Svårt att både 

vara entusiastisk och tydlig när man inte kan själv, för det förväntas ju från mig. 

(intervjuperson 1) 

En annan chef beskrev en liknande rollförväntning på sig själv i sitt chefskap och osäkerheten 

i sin chefsroll, bland annat på grund av brist på tydlig information från ledningen/sina egna 

chefer. 

Att jag inte riktigt vet vad som förväntas av mig och så ställer jag nog egna krav på mig 

själv och tänker att personalen tänker nog det här om mig, att man är chef och dom 

förväntar sig att man ska veta allt och ha svar på allting. (intervjuperson 4) 

Samtliga hemtjänstcheferna förklarade att de ville vara en bra chef på ett eller annat sätt och 

påverkan från yttre krav och förväntningar påverkade dem på olika sätt. En chef berättade hur 

hon sluter sig och blir frånvarande i sitt ledarskap om kraven och arbetsuppgifterna blir för 

många. En annan chef upplevde att hon blev effektiv av tydliga krav, mål, förväntningar och 

tydliga ramar. En tredje chef kände att hon ville göra mycket för att vara en bra chef. 

 Man vill ju göra ett bra jobb, man är ju bara sån. Man går nästan över lik höll jag på 

att säga…man vill ju verkligen vara en bra chef, man vet ju vad man har för 

förväntningar. Och just det här med arbetsmiljöansvaret, budgetansvaret...det är ganska 

tungt ibland, man känner att det går stick i stäv med varann. (intervjuperson 2) 

Vid frågan om de upplevt att de har andra förväntningar i och med att de är kvinnor uppgav två 

av hemtjänstcheferna att de upplevt detta. En berättade att hon fått oväntat bemötande av en 

personal vid en situation när hon var ny på jobbet och en annan berättade att hon förväntas vara 

hemtjänstchef för att hon har ett vårdintresse, vilket hon absolut inte har menar hon. Den 

självupplevda rollförväntningen kan leda till orealistiska krav på sig själva och osäkerhet i sin 

profession. Hemtjänstcheferna berättade att de påverkas negativt i sitt ledarskap av yttre krav 

och det mesta tyder på att även deras tankar på egna krav är av betydelse.  

5.3 Behovet av stöd och kollegor  
 

Ledarskapsstöd och administrativt stöd hade samtliga hemtjänstchefer men i varierande grad. 

Samtliga hemtjänstchefer uppgav att de hade tagit del av kunskapsblock i hr- eller andra 

ledarskapsutbildningar, speciellt i början av sina anställningar. Cheferna tog stöd av andra 

hemtjänstchefer som ansvarade för ett annat område vid egen frånvaro, sjukdom eller semester. 

Hemtjänstcheferna förklarade att det fungerar men att man ”backas inte upp ” till hundra 

procent eftersom den inhoppande chefen tog bara hand om akuta situationer och fanns oftast 
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inte på plats. Mailen, fortlöpande arbetsuppgifter och personalbundna angelägenheter var inget 

som avklarades av den inhoppande chefen, vilket innebar att många saker ”läggs på hög” vid 

frånvaro. Två av hemtjänstcheferna hade en gemensam chef och menade att de fick ett gott 

ledaskapsstöd av denna och menar att de kunde fråga denne om allt och inget. En annan chef 

berättade att det alltid fanns någon att fråga och ringa men att vid stressiga sommarperioden 

kan det vara svårt att veta vem man ska fråga. En annan chef berättade om stödet hon fick från 

början av sin anställning men att stödet försvunnit och hon upplevde sig nu osäker i sin roll, 

hade uteblivet stöd från sin chef och upplevde en frånvaro av erfarenhetsutbyte. 

Det är svårt när man är själv…jag har mina chefskollegor, jag träffar dom kanske en 

gång i månaden (…) jag får ju utbyte av mina medarbetare men det är ju på en helt annan 

nivå…man är ju ändå en fan-bärare och motivator och peppen och sådära, men det är ju 

inte alla dagar heller…och det är nog därför det går ut mycket på fritiden eftersom jag 

får inte göra det på en fikarast med en kollega…det vore kanske lättare om man har en 

kollega och man får säga: hej då tack för idag (…). Det skulle vara skönt att ha någon 

jämlike man får utbyte av varann och erfarenhetsutbyte. (intervjuperson 4) 

De hemtjänstchefer som hade sitt kontor i anslutning eller i närheten av andra chefskollegor 

eller andra kollegor som inte enbart bestod av den egna personalen, uppgav inte denna avsaknad 

av stöd. En annan hemtjänstchef hade tidigare haft sitt kontor intill sin personal och hade nu 

flyttat sitt kontor till kollegor med varierande yrken och hon berättade hur hon tar sig egen-tid: 

 Jag försöker ta mig tid och jag tycker det har blivit bättre och roligare som chef att sitta 

här, för då kan jag ha tur att hitta någon kollega med en kaffetår som har tid i fem minuter 

om man har något på hjärtat eller så…du vet hur det är, när man sitter med sin grupp 

kan man inte säga: fan, vad jobbigt ååå vad jag är less, jag tror jag spyr idag eller: vet 

du vad som hänt!...man måste hålla masken och skenet uppe, förstå vad förskräckt dom 

skulle bli om dom får se att jag är…kommer inramlande och helt..jag dööör lixom, det är 

inte vad dom behöver höra. (intervjuperson 2) 

Behovet av att få ledarskapsstöd och även att få prata med kollegor var något som samtliga 

hemtjänstchefer nämnde vid något tillfälle under intervjuerna. Hemtjänstcheferna värdesatte att 

ha någon likvärdig att få prata med och de som inte hade kollegor visade en tydlig avsaknad av 

stöd. 

5.4 Arbetsglädje 
 

Att få hemtjänstcheferna att värdesätta sina kunskaper, sin erfarenhet och sitt yrke var svårare 

än ovanstående. Oftast blev cheferna tysta och hade inte tänkt på detta tidigare och svaren blev 

av varierade art eftersom frågeställningarna utformades med följdfrågor utifrån individen och 

tillfället. En chef berättade om ett tillfälle när hon var delaktig i att lyckats lösa en konflikt inom 

gruppen och att hon är stolt över att det hållit i sig över flera år. Två av cheferna berättade att 

de värdesatte sin kompetens och erfarenhet jättehögt och att de hade haft stor nytta av sin 

bakgrund och sina tidigare tjänster i arbetslivet. En annan beskrev att hon är bra medmänniska 

och god lyssnare vilket är viktigt i hennes nuvarande chefsposition. Hemtjänstcheferna 
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berättade att de uppskattade att ha ansvar, att få vara med och ”styra upp”, skapa trygghet för 

brukarna, arbeta med personalens utveckling och personalledning.  

 Jag tycker det är roligt när medarbetarna utvecklas och klarar saker dom inte tänker att 

dom klarar. (…) …men att jag kan vända på det på det och så är det dom som hittar 

lösningen och så ser man hur de går rakryggade, dom blir stolta och utvecklas och 

utmana sig själva, det mår jag bra av och det är arbetsglädje för mig att se hur dom mår 

bra. (intervjuperson 4) 

När jag frågade om när de känt sig extra nöjda med sin arbetsinsats eller när de känt arbetsglädje 

var det omedelbara spontana svaret från tre av cheferna: ”När någonting blir klart…” eller ” 

När jag fått göra det jag tänkt…” eller ”När en vecka flyter på och det inte är några större 

bränder att släcka…”. Även dessa uttryck tyder på en tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

En av cheferna värdesatte och kände mest arbetsglädje av att fixa ihop alla delarna för en enskild 

vårdtagare och särskilt om vägen dit varit krokig. Att då få ihop alla delarna och sedan får höra 

hur individen känner sig trygg med hemtjänsten upplevde hon som en seger. En annan 

hemtjänstchef kände sig extra triggad av att få kämpa för personalens rättigheter. 

Att kriga för att dom blir sedda för det dom gör och inte får någon annans skit i sitt knä, 

det jobbet tar jag så gärna, och jobba så för att det blir lite arbetsstolthet... (…) ...och 

hemtjänstpersonal har inte heller det, folk har jättemycket fördomar, och att jobba med 

att lyfta det tycker jag är jätteroligt…så det kan jag nog bli taggad av och så kan jag 

prioritera bort lite mail. (intervjuperson 3) 

Att synliggöra hemtjänstchefernas kompetens, erfarenhet och profession sammanfattas med 

arbetsglädje. De beskrev varierande glädjeämnen och gemensamt var att de upplevde glädje när 

de gjort något bra för någon medarbetare eller brukare. 

6. Analys och diskussion 
 

Varierande faktorer framkom under intervjuerna om vilka utmaningar de möter i sin profession 

och vad de uttryckte om förväntningar och krav. En av utmaningarna var den höga 

arbetsbelastningen som kom till uttryck genom berättelser av vad som förväntades av dem i 

deras yrkesprofession och många exempel på vilka arbetsuppgifter som kan framträda utöver 

deras förväntade arbetsuppgifter. Resultaten visar att hemtjänstchefernas arbetsbelastning är 

mycket hög vilket även tidigare rapportering visar (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Hemtjänstcheferna uttryckte även bristen på tid samt att de ofta arbetar övertid, vilket tenterar 

till att upplevelsen av stress ofta var närvarande hos de kvinnliga hemtjänstcheferna på grund 

av stor arbetsbelastning. Enligt tidigare forskning har första linjens chefer ansträngda 

arbetsvillkor inom omsorgen och cheferna förväntas att självständigt ansvara för genomförande 

och prioritering av många arbetsuppgifter (Regnö, 2013). Större delen av hemtjänstcheferna 

uttryckte en känsla av att tappa kontrollen av de stora mängderna arbetsuppgifter som de 

tilldelades från ledningen och mängden arbetsuppgifter bidrog till upplevelser av 

prioriteringsstress. Tidigare forskning visar ett samband mellan första linjens chefers höga 
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arbetsbelastning inom vård- och omsorg och hög chefsomsättning som följd av detta (Bremer 

m. fl. 2016; Arbetsmiljöverket, 2018).  

Samtliga hemtjänstchefer hade på varierande sätt tagit med sig jobbet hem i tankarna eller 

upplevt dåligt samvete mot hemmet och sina barn, sina arbetsuppgifter de glömt eller sin 

personal, vilket tyder på en utmaning hemtjänstchefer kan möta i sin yrkesroll. Dessa 

upplevelser bidrog till en känsla av samvetsstress. Även i rapporten om första linjens chefer av 

Arbetsmiljöverket (2018) använts begreppet samvetsstress, men då istället för att beskriva 

chefernas utsatta position när en brukare hamnar kläm på grund av kommunikationsproblem 

mellan olika professioner, vilket är en ytterligare utmaning som en första linjens chef kan möta. 

Tidigare jämförande studier har gjorts mellan mans- och kvinnodominerande verksamheter och 

visar att chefer inom vård- och omsorg måste gå genom eld och vatten för att säkerställa god 

omsorg tillsammans med ett strängt ekonomiskt styrsystem. (Björk m. fl. 2011). Detta 

uttrycktes delvis också av de kvinnliga hemtjänstcheferna i denna studie, om viljan av att vara 

en bra chef, vara professionell, vara engagerad i mångt och mycket, vara kunnig på många 

områden och även tillgänglig och närvarande. Det kan konstaterats att de kvinnliga 

hemtjänstcheferna hade de önskvärda personlighetsegenskaper som Rubenowitz (2004) 

beskriver nämligen social mognad, positiv människosyn, god intelligens och 

prestationsmotivation. Utöver detta var kvinnorna högutbildade.  De uttryckte att de 

förväntades vara ”fan-bärare” och ville inte visa att de påverkades i alltför hög grad av yttre 

omständigheter för sina medarbetare. Rollförväntningarna från omgivningen som uppstår hos 

första linjens chefer bidrar till en klämd position mellan de olika nivåerna både uppåt och nedåt. 

Cheferna förväntas anta olika roller beroende på vilken nivå som ska bemötas, vilket även 

redovisas i tidigare litteratur och forskning (Bremer m. fl. 2016; Lundin & Sandström, 2010; 

Thörnqvist, 2004; Wolmesjö, 2016). En av hemtjänstcheferna upplevde att andra förväntningar 

fanns på henne utifrån att hon var kvinna och chef inom vård- och omsorg, en förväntan om att 

hon ska ha vårdintresse. Det uttrycket går tydligt att koppla till Hirdmans teori om 

genusordningen där kvinnor förväntas ha vissa intressen och egenskaper (Mulinari & Esseveld, 

2015. 

Det som framträdde i resultaten i denna studie var att en del kvinnliga hemtjänstcheferna inte 

bara uttryckte yttre förväntningar och krav från ledningen och personal, utan också inre krav 

och förväntningar på sig själva i varierande grad. De kvinnliga hemtjänstcheferna påverkades 

eller hade förut påverkats av obalansen mellan privatliv och arbete i varierande former, vilket 

kan bero på bristande kontroll på respektive arbetsplats av mängden arbetsuppgifter. En 

ytterligare förklaring till detta kan även vara Hirdmans teori om att en genusordning präglas av 

könens hirarkisering där det manliga är normen och isärhållandet av könen där män respektive 

kvinnor förväntas ha vissa färdigheter och egenskaper (Mulinari & Esseveld, 2015). Även 

Ackers teori om kön i organisationer kan förklara hur individer använder sig av identitetsarbete 

för att skapa ett förståeligt sammanhang vad som är ett lämpligt beteende som könsvarelse och 

påverkar individers förståelse och framhållning av sig själv (Wahl, m. fl. 2011). Omedvetet 

leder genusordningen också till att kvinnan förväntas utföra de mesta av hemmets eller 

familjens uppgifter efter arbetsdagens slut på grund av traditionella normer (Fahlen, 2014) och 

tidigare studier visar att kvinnor ofta utför mer arbete i hemmet trots att de arbetar lika mycket 

som maken inom äktenskap (Hansen & Garey, 2011). 
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Det som även uttrycktes av hemtjänstcheferna om krav och förväntningar var subjektiva 

rollförväntningar av sitt ledarskap vilket antydde orsaka en inre rollkonflikt. Några av cheferna 

gav sig själva litet utrymme till misstag, var inte tillåtande mot sig själva att visa sig mindre 

kunnig på vissa områden och de flesta hade otydliga avgränsningar mellan arbete och privatliv 

eftersom de även ville vara en närvarande och tillgänglig chef. Den inre rollkonflikten 

avspeglades i intervjupersonernas beskrivningar och känslouttryck. Ledarskap brukar ofta 

präglas av normen om hur en chef ska vara, vilka personlighetsegenskaper en chef bör besitta 

och där manlighetsnormen är överordnad (Wahl, m. fl. 2011). Identitetsarbetet verkade ofta 

vara närvarande hos dessa kvinnliga hemtjänstchefer som innebar att de skapade ett förståeligt 

sammanhang och vad som är ett lämpligt beteende utifrån sin yrkesroll som kvinnlig chef 

(Acker (1990) refererad av Wahl, m. fl 2011). Fineman (2003) menar att den traditionella 

manliga ”känslo-normen” styr i de flesta organisationer och har sin grund i stereotypa och 

kulturella normer. En bra ledare bör även vara empatisk och kunna visa en känslomässig 

sensitivitet (Fineman, 2003). En chef förväntas leva upp till dessa mer maskulina 

känsloyttringar och för kvinnor innebär detta ytterligare inre och yttre förväntning. 

Intervjupersonerna i denna studie axlade den normativa manteln i de flesta situationer vilket 

innebar en extra tung börda, eftersom chefer inte bara ska härbärgera sina egna känslor utan 

även sina medarbetares och anhörigas känsloyttringar. 

Som tidigare nämnts så vill hemtjänstcheferna vara en bra och professionell chef för sina 

medarbetare och inte blanda in den privata rollen i allt för hög grad till sina medarbetare. Detta 

innebar att de hemtjänstchefer som inte för tillfället hade eller tidigare inte hade haft några 

likställda kollegor i närheten uttryckte en saknad efter stöd, hade behov av att få uttrycka sig 

och att få erfarenhetsutbyte. De intervjuade hemtjänstcheferna som hade kollegor på sin 

arbetsplats uttryckte inte dessa behov. Önskvärda ledaregenskaper i det situationsanpassade 

ledarskapet är att han eller hon bör vara flexibel och kunna ta snabba beslut på egen hand, 

eftersom beslut i samråd med andra tar för mycket tid (Rubenowitz, 2004). I den stereotypa 

bilden av vad en chef ska kunna och bör vara ges inget utrymme till behov av samråd och stöd 

av kollegor, utan en ledare ska kunna arbeta självständigt. Tidigare forskning visar på att ett 

samband finns mellan att socialt stöd och kontroll på arbetsplatsen skapar bättre balans mellan 

privatliv och arbete (Engman m. fl. 2017) och visst samband finns hos dessa intervjupersoner. 

En av hemtjänstcheferna upplevde även brist på ledarskapsstöd och tidigare studie menar att 

mellanchefer med hög arbetsbelastning upplever oftare avsaknad av stöd i handledning, 

nätverksstöd och ledarskapsstöd (Elofsson m. fl. 2016). Behovet av stöd och kollegor var en 

faktor som framkom tydligt i denna studie och ledde till nya insikter hos mig som författare om 

vad en psykosocial arbetsmiljö bör innehålla för att öka hemtjänstchefernas upplevelser av 

välbefinnande och att just socialt stöd och kollegor är en viktig faktor.  

De intervjuade hemtjänstcheferna spontana svar att uttrycka sina upplevelser av arbetsglädje 

var att få någonting klart i mängden arbetsuppgifter eller när en vecka flyter på utan bränder att 

släcka. Även detta tyder på att arbetsbelastningen är så pass hög att de upplever glädje när en 

arbetsuppgift kan slutföras eller fortgå utan incidenter. Efter betänkande beskrev 

hemtjänstcheferna sin arbetsglädje på varierande sätt och samtliga hade positiva berättelser och 

exempel från sin profession. De värdesatte sin egen kompetens högt och deras utbildning, 

erfarenhet av tidigare arbetsplatser och livserfarenhet bidrog till att de hade varierade kunskaper 
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om mycket som de hade nytta av inom deras nuvarande profession. Deras yrkestitel värdesatte 

de med stunder av arbetsglädje, att de kunde vara med och påverka för att en brukare ska få rätt 

hjälp och att de hade möjligheten att kunna stärka sina medarbetare, vilket också nämns i 

tidigare studier (Arbetsmiljöverket, 2018; Regnö, 2013). Sammanfattningsvis visar resultaten 

att upplevelser av arbetsglädje för de kvinnliga hemtjänstecheferna är av individuell karaktär 

men den gemensamma upplevelsen av arbetsglädje är när de känner eller ser resultat av något 

bra de gjort för någon annan, brukare eller medarbetare. 

7. Slutsats  
 

Hemtjänstchefernas hängivenhet, tillgänglighet och att de ville vara en bra chef bidrog till både 

positiva och negativa beskrivningar av deras arbetssituation. Sammanfattningsvis visar denna 

studie att första linjens chefer inom hemtjänsten har en ansträngd psykosocial 

arbetsmiljösituation och upplever varierande krav från både ledningen och personalen. De 

kvinnliga cheferna upplevde även subjektiva krav och förväntningar på sig själva trots att 

kvinnorna hade alla de önskvärda personlighetsegenskaper som en ledare bör besitta. Ledarskap 

består av många utmaningar och att vara chef och kvinna innebär ytterligare en anspänning 

eftersom stereotypa föreställningar om hur en chef bör vara, genomsyras för hur kvinnorna 

upplevde sitt identitetsskapande i det egna ledarskapet. Hemtjänstcheferna hade behov av 

likvärdiga kollegor för erfarenhetsutbyte vilket går emot den traditionella föreställningen om 

att en chef ska kunna arbeta självständigt. Detta synliggör att normen för hur en chef ska vara 

bör ifrågasättas och istället visa att chefer har behov i form av samarbete och utbyte av kollegor. 

Kvinnliga chefer har även ytterligare utmaningar i att hantera sitt ledarskap i och med den 

rådande genusordning som finns närvarande både i och utanför organisationerna.  

I de kvinnliga hemtjänstchefernas beskrivningar av sin profession fanns även många ljusa 

stunder i form av arbetsglädje. Arbetsglädje beskrevs i varierande form och det gemensamma 

var att samtliga chefer beskrev glädjen av att få göra något gott eller lyfta och stärka andra 

människor. Denna studie ställde inga jämförande frågeställningar mellan kvinnor och män men 

för vidare forskning föreslås studier av mer jämförande karaktär för att fortsätta uppmärksamma 

den rådande genusordningen inom organisationer. Även betydelsen av genus behöver lyftas i 

högre ledning inom kommunstyrelserna för att åstadkomma förändring för kvinnornas 

organisatoriska rättvisa inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag läser socionomprogrammet i Umeå termin 6 och skriver nu min c-uppsats där jag har valt 

att studera psykosocial arbetsmiljösituation hos chefer i kvinnodominerande verksamhet. 

Studiens syfte är att undersöka hur kvinnliga hemtjänstchefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och vilka krav och förväntningar som de möter i sin profession. Studien syftar 

även till att synliggöra kvinnliga hemtjänstchefers kompetens och profession. 

Insamlingsmetoden är kvalitativa semi-strukturerade interjuver med kvinnliga chefer inom 

hemtjänsten. Intervjun kommer att ta mellan 20–40 minuter.  

Din medverkan är självklart frivillig och du kan välja att avbryta din medverkan när som 

helst. Jag kommer att använda ljudupptagning vid intervjun för att säkerställa god kvalité på 

mitt skrivna material och att inga missuppfattningar kan tolkas av mig. Det som sägs i 

intervjun stannar hos mig. Allt intervjumaterial kommer att bearbetas endast av mig och jag 

kommer att behandla ljud och skrivmaterial konfidentiellt och förvara detta oåtkomligt för 

obehöriga.  Jag försäkrar att inte nämna vilken verksamhet samt kommun det rör och kommer 

att redovisa materialet utan identitetsröjning i största möjliga mån. Vid färdigställd och 

godkänd uppsats får du möjlighet att ta del av denna. 

VARMT TACK på förhand för din medverkan 

Välkommen att kontakta mig när som helst om du har frågor innan eller efter vi träffas  

Med vänlig hälsning 

Karina Lundgren 

Tel: xxx–xxxxxxx    Mail: xxxxxxxxxx@gmail.com 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

1. Berätta gärna om dig själv. 

2. Hur länge har du arbetat som hemtjänstchef? (erfarenhet) 

3. Utbildning, tidigare arbete? 

 Hur upplever kvinnliga hemtjänstchefer sin psykosociala arbetsmiljösituation? 

1. Hur många medarbetare ansvarar du för? 

2. Är du ensam chef? Har du någon som kan ta över vid tex egen sjukdom eller frånvaro? 

3. Berätta om en vanlig dag på arbetet, hur ser den ut? 

4. Hur hanterar du tid, i form av – APT? Personal (individuellt+grupp)? Bemanning? 

Rekrytering? Medarbetarsamtal? Skyddsronder Administrativt arbete? E-post? 

Telefonsamtal? Annat? 

5. Finns tid till – egna pauser/lunch? Reflekterande samtal? Ostörd tid vid tex. 

Administrativt arbete? 

6. Har du fått ledarskapsstöd av din arbetsgivare? Administrativt stöd? 

7. Är du i din chefsroll nåbar dygnet runt? 

8. Har du vid något tillfälle gått in i den operativa rollen? 

9. Upplever du att du har tillgång till resurser för att åstadkomma en välfungerande 

verksamhet? 

10. Upplever du dig stressad på din arbetsplats? (om ja, vad känner du mest stress över?) 

11. Har du ”tagit med dig jobbet hem” vid något tillfälle? På vilket sätt? 

12.  Har ditt arbete påverkat ditt privatliv på annat sätt? 

13. Har din arbetsgivare underlättat för dig att kombinera arbete och föräldraskap, i form 

av flex, arbeta hemifrån eller liknande?  

Vilka krav respektive förväntningar från omgivningen erfar kvinnliga hemtjänstchefer 

att det finns inom deras profession? 

1. Hur upplever du kraven från ledningen/din/dina chefer? 

2. Hur upplever du kraven från medarbetare/personal? – andra professioner? 

3. Upplever du att du har andra typer av förväntningar/krav i din profession utifrån att du 

är kvinna? Isf på vilket sätt? 

4. Hur/på vilket sätt påverkas du i ditt ledarskap av krav respektive förväntningar från – 

ledning? Medarbetare? Andra professioner? 

På vilket sätt värdesätter de sin egen kompetens och yrkestitel? (Appreciative Inquiry – 

positiv utgångspunkt på frågorna, discover – värdeskapande frågor) 

1. På vilket sätt värdesätter du din kompetens och /eller erfarenhet? (berätta gärna om 

något tillfälle din kompetens/erfarenhet har gjort att du känt dig som en 

tillgång/värdefull och stolt) 

2. På vilket sätt värdesätter du din yrkestitel hemtjänstchef?   

3. Vad uppskattar du mest med att arbeta som hemtjänstchef?  

5. När känner du mest arbetsglädje på er arbetsplats? Några exempel på när du känt dig 

extra ”peppad”? (någon händelse som gjorde det eller bara allmänt?) 

6. När känner du dig extra nöjd med din arbetsinsats/arbetssituation? 


