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Sammanfattning 

 

 

Undersökningen handlar om hur den nuvarande organisationsstrukturen i vård- och 

 omsorgsboenden fungerar. Mer specifikt hur samarbetet ser ut mellan enhetschefer för vård-

och omsorgsboende och HSL-personalens enhetschefer. Empirin i denna studie är insamlad 

genom en kvalitativ metod där tre semistrukturerade intervjuer används i undersökningen. 

Resultatet visar att utgångspunkten för samarbete är kommunikation som påverkas av 

organisatoriska förutsättningar. Resultatet visar också att kommunikationen behöver ske 

kontinuerligt för att kunna möjliggöra ett effektivt samarbete sinsemellan parterna. Fastän 

samarbetet upplevs varierat av enhetscheferna finns det alltid rum för utveckling men på olika 

sätt, vilket uttrycks i empirin.  
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1.  Inledning 
Svenska kommuner har verksamheter som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

Personal som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen kallas för HSL-personal vilket i detta 

avseende innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeut samt fysioterapeuter.  

 

Nyligen genomförde Umeå kommun en omorganisation för vård-och omsorgsboende. Denna 

omorganisation innebär att enhetschefer som tidigare ansvarade för HSL-personalen och mer 

specifikt sjuksköterskorna inte längre ska göra det. Däremot har nya enhetschefer tillkommit 

som enbart ansvarar för HSL-personalen, vilket innebär att ett samarbete mellan enhetschefer 

inom vård-och omsorgsboende samt HSL-personalens enhetschefer är väsentlig. Utöver detta 

har det även tillkommit ökade krav på att politiker ska ha mer insyn med fokus på ekonomi och 

verksamhetsstyrning. Konsekvenserna gällande reformeringen av den offentliga sektorn visar 

att det finns fördelar samt nackdelar med reformerna utifrån en effektivitet samt 

arbetsmiljöperspektiv. Stress samt psykisk ohälsa har ökat under de senaste tio åren i Sverige 

på grund av arbetet inom vård- och omsorgsyrken (Holt & De Neergaard, 2007). Sedan 1990-

talet har det tillkommit budgetnedskärningar i den offentliga sektorn vilket innebär större krav 

på en ökad produktivitet med färre resurser. Detta har medfört att chefer ställs inför nya 

utmaningar som chefer bör ha i åtanke, utan att riskera att försämra hälsan för 

omsorgspersonalen samt kvaliteten i verksamheten. 

 

Omorganiseringen som har genomförts inom vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun är 

fortfarande väldigt ny. Enhetschefer får därmed ökade krav från politiker, överordnade, 

medarbetare samt allmänheten. Utöver detta är det enhetschefernas ansvar att genomföra olika 

utvecklingsprojekt som ska gynna verksamheten. Forskning på internationell samt 

nationellnivå visar att det finns relativt få studier gällande enhetschefers förutsättningar på 

organisatorisk nivå, däremot finns det istället studier om enhetschefer på individ- samt 

ledarskapsnivå. Det finns det därmed bristande studier gällande utvecklingen av arbetsplatser 

(Holt & De Neergaard, 2007). 

 

Chefer upplever svårigheter i sitt yrkesutövande. Anledningarna som nämns av Engström 

(2014) är att cheferna upplever mycket krav på sitt ledarskap. På grund av att motstridiga krav 

existerar inom vård- och omsorgsboende, resulterar dessa krav till omfattande 

arbetspåfrestningar. I likhet med Engström (2014) visar socialstyrelsen (2006) att chefer utsätts 

för flera varierande förväntningar och krav från allmänheten, överordnade, medarbetare samt 

politiker. Socialstyrelsen (2006) visar dessutom att konsekvensen av detta är att cheferna 

hamnar i en rollkonflikt på grund av alla krav som ställs, vilket försvårar ett effektivt ledarskap 

där chefer ska kunna ha inflytande över målen för verksamheten samt vara behjälpliga gällande 

personalens egna inflytande och engagemang. Ledning är en väsentlig del i organisationer där 

förväntningar finns om att verkställa politikernas intressen. Dessa politiker anger ramarna samt 

ställer krav på verksamheten gällande resultat och inriktning. Dock kan tjänstemän välja att 

förhålla sig till verksamheten annorlunda än vad politiker har planerat i teorin. Det blir således 

svårt att avgöra om detta leder till fördelar respektive nackdelar (Alvesson & Cizinsky, 2018). 

Problematiken som uppstår är att politiker blir ovetande om att deras beslut inte alltid 

implementeras som det är planerat. En central fråga som därmed uppstår är vilken betydelse 

målen har. Särskilt inom den offentliga sektorn är mål komplicerat att uppnå, men som däremot 

kan bedrivas enklare i vinstdrivande företag. Eftersom olika grupper tenderar att inte ha 
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likadana mål kan detta leda till ett vagt samspel mellan varandra. Trots att Umeå kommun har 

etablerat ett mål som samtliga grupper ska följa kan det tolkas olika av ledningen. Alvesson 

och Cizinsky (2018) anser att kommunal satsning på ett område endast kan bidra till 

effektivisering om ett ökat tillskott av resurser finns, vilket innebär ökad beskattning. 

 

Däremot är denna fråga väldigt aktuell i dagens samhälle samt känslig för samtliga grupper där 

diskussioner om vart resurserna ska gå förekommer. Dessa konflikter uppstår därmed när det 

finns olika egenintressen samt perspektiv om hur fördelningen av resurser ska tilldelas. Detta 

leder till att delmålen istället styr verksamheter genom olika uppfattningar som vardera 

gruppen har om målen. Eftersom många verksamheter inom offentliga verksamheter inte har 

tydliga övergripande mål blir situationen mer komplicerad. Detta kan följaktligen resultera till 

brister i styrningen samt kommunikation när det finns olika uppfattningar inblandade. Det blir 

därmed svårt att realisera dessa mål genom implementering (Alvesson & Cizinsky, 2018). 

 

Denna studie är relevant för socialt arbete eftersom det centrala i undersökningen fokuserar på 

vilka förutsättningar enhetschefer inom vård-och omsorgsboende har efter att 

omorganiseringen inom Umeå kommun har genomförts. Studien sker inom den offentliga 

sektorn och berör inte enbart enhetscheferna, men även de boende i verksamheten som gynnas 

utav en ökad kommunikation och samarbete mellan HSL-personalens enhetschefer samt vård 

och omsorgboende enhetschefer.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är utifrån den nuvarande organisationsstrukturen inom vård- och 

omsorgsboenden i Umeå kommun undersöka samarbete mellan HSL-personalens enhetschefer 

och vård- och omsorgsboendes enhetschefer. Fokus ligger däremot enbart på vård- och 

omsorgsboendets enhetschefers erfarenhetsbaserade upplevelser av organisationsförändringen. 

Frågeställningarna är följaktligen följande: 

 

- Hur upplever enhetscheferna inom vård- och omsorgsboenden den nuvarande 

organisationsstrukturen i deras verksamheter? 

 

- Hur upplever enhetscheferna inom vård- och omsorgsboenden samarbetet 

med HSL-personalens enhetschefer? 
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2. Teorier 
I detta kapitel kommer en teoretisk genomgång presenteras vars utgångspunkter 

är domänteori, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme samt organisationsteori. 

Dessa teorier konkretiserar både den nuvarande situationen samt belyser 

enhetschefernas handelsutrymme. 

 

2.1 Domänteori 

Socialt arbete formas främst av politik inom den offentliga arenan. Domänteori handlar om hur 

denna process påverkas av politiska strukturer. Staten bidrar till socialpolitiken som sedan 

påverkar yrkesutövande inom den offentliga sektorn (Blom, Morén & Perlinski, 2015). Tre 

olika domäner är beroende av varandra vilket är politikens domän, förvaltningens domän samt 

de yrkesprofessionellas domän. Just den offentliga sektorn i anseende till socialt arbete skapas 

av dessa tre domäner som har olika uppgifter men samtidigt är sammanhängande med 

varandra. Politikens ambition är utifrån olika ideologier bestämma hur verksamheten ska 

styras. Förvaltningens ambition är att implementera dessa bestämmelser från politiken.  

 

Yrkesprofessionella ska således utifrån vedertagen vetenskap samt erfarenheter genomföra 

dessa insatser vars syfte är att hjälpa individer i olika former av social utsatthet (Blom et al. 

2015). Fastän dessa domäner utgår från olika rationaliteter blir de tvungen att samverka med 

varandra för att kunna fungera i praktiken. Utifrån domänteori kan dessa tre olika domäner vara 

avgörande för att kunna följa gemensamma mål som sätts. Däremot nämner Morén et al (2015) 

att det är mer komplext att följa gemensamma mål när det inte existerar liknande tanke samt 

arbetssätt hos aktörer som samverkar med varandra inom ett organisatoriskt fält, vilket går 

under begreppet institutionella logiker. 

 

2.2 Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkrater definieras som yrkesprofessionella inom den offentliga sektorn som har 

möjligheten att ta beslut för allmänheten, som kan antingen vara till enskildes fördel alternativt 

nackdel (Lipsky, 1980). Exempel på gräsrotsbyråkrater som existerar i samhället enligt Lipsky 

(1980) är socialarbetare, poliser och lärare. Inflytandet för dessa yrkeskategorier varierar 

delvist beroende av den ekonomiska situationen i samhället, där dessa individer påträffar 

yrkesgrupperna. Det centrala kring denna teori är det direkta mötet med brukarna. Trots att 

anställda i samma kommun ska utgå från liknande lagar, riktlinjer samt rutiner kan besluten se 

annorlunda ut beroende på vem det är som fattar dessa beslut. Detta innebär att varje enskild 

gräsrotsbyråkrat inom socialt arbete har möjligheten att tolka situationen och sedan ta ett 

beslut, vilket med andra ord definieras som handlingsutrymme. Med handlingsutrymme avser 

det val som finns i kontrast med föreskrivna lagar som ska följas. Det är enhetscheferna som 

arbetar med förmåner och sanktioner utifrån verksamhetens möjligheter. Enhetscheferna är 

inte oberoende av regler, förordningar eller direktiv uppifrån men som ändå måste tillämpa ett 

praktiskt förhållningsätt gällande individer och deras behov. Detta är väldigt förekommande i 

socialt arbete och därmed också svårt att definiera enligt Lipsky (1980). Socialarbetare som 

arbetar inom den kommunala sektorn styrs av regler, lagar samt riktlinjer. På grund av att 

dessa lagar inte är detaljrika lämnas ett utrymme för tolkningar. Speciellt ramlagar såsom 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). En osäkerhet växer därmed fram i arbetet med människor 

eftersom alla individer är olika. Beslut kommer därmed att fattas till en viss del utifrån egna 

åsikter samt erfarenheter som är en del av handlingsutrymmet (Evans & Harris, 2004). 
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Olikheter i beslut beror ävenledes på strukturella faktorer som vilka politiska ideologier som 

förekommer samt vilka direktiv som existerar inom verksamheten (Stranz, 2007). 

 

 

2.3 Organisationsteori 

Den organisationen som används för socialt arbete i världens olika länder skiljer sig drastiskt 

från varandra. När det kommer till de nordiska länderna är det generellt överensstämmande 

mellan varandra vilket har blivit känt som den nordiska modellen. Däremot finns det även 

mindre olikheter mellan dessa länder men den huvudsakliga principen är densamma. Staten har 

en betydande roll för att upprätthålla välfärdssystemet. Detta sker på olika nivåer vilket är 

statlig-, landstings- och kommunalnivå. Den nordiska modellen går att konkretisera med tre 

teser vilka är statlighet, universalism samt jämställdhet enligt Blom et al. (2015). De beskriver 

dessa teser där statlighet innebär en roll där ambitionen är att utveckla välfärdsstrukturerna. 

Universalism innebär att befolkningen i samhället värdesätter mänskliga rättigheter. Vilket 

beskriver statens skyldigheter mot individen och begränsar statens makt. Dessa skyldigheter är 

allt ifrån kulturella, sociala samt ekonomiska rättigheter till landets befolkning. Samt 

jämställdhet där Blom et al. (2015) beskriver hur nordiska länder tenderar att ha mindre klyftor 

gällande klass samt ekonomiska förutsättningar mellan befolkningen. 

 

Human relations däremot handlar om mänskliga relationer på arbetsplatsen och tillhör den 

klassiska organisationsläran. Det centrala med human relations är att produktionen ökar när 

ledningen visar uppskattning samt omtanke till sina anställda vilket bidrar till mer motivation 

för att arbeta. Sociala kontakter, gruppnormer, formellt/informellt ledarskap samt inga 

ekonomiska belöningar/bestraffningar är väsentliga delkriterier för denna organisationslära 

(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2014). Relationer mellan människor är väsentliga i en 

arbetsplats. Bakka et al. (2014) diskuterar hur samarbetet kan påverkas om anställda trivs med 

sina kollegor och kan vara öppna samt ärliga med varandra vid diskussioner. Detta ska kunna 

ske utan att attackera varandras åsikter och tankar. Människor vill känna bekräftelse av 

varandra men som däremot inte alltid godkänner alla andra på arbetsplatsen. Bakka et al. 

(2014) syftar på att människor har sina bra och dåliga dagar, vilket därmed blir centralt att ha i 

åtanke på arbetsplatsen. Human relations som utgångspunkt inriktar sig på hur människor kan 

samspela bättre med varandra genom att kunna ta hänsyn till dessa faktorer till exempel. 

Genom att vara omtänksam och eftertänksam kan det bli mer effektivt att samspela med 

kollegor. Konstruktiv kritik är väsentlig men endast om kritiken inte enbart är negativ vilket 

leder till att andra vill utvecklas och höra den konstruktiva kritiken som ges. Denna 

organisationslära fungerar om individer genuint vill etablera relationer med andra kollegor i 

en arbetsplats. Enligt Bakka et al. (2014) kan det medföra negativa intryck hos människor om 

de upplever att andra människor är stressade, vilket leder till att de inte vill kommunicera. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer samarbete, organisatoriska samarbetsmekanismer, förutsättningar 

för chefer, kommunikation och ledarskap redovisas som tidigare forskning. Vi kunde se vid 

granskning av tidigare studier att det finns tydliga kopplingar till dessa kategorier. Detta 

sker genom ett perspektiv utifrån den offentliga sektorn. 

 

3.1 Samarbete 

För att kunna förbättra kvalitetsarbete inom verksamheter är det väsentligt att de inblandade 

parterna samarbetar. Samarbete har olika definitioner. I nuläget anses begreppet samarbete 

motsvara både organisatorisk samt medmänskligt fenomen. Att tillsammans kunna arbeta mot 

samma mål anser Dychawy-Rosne (2010) vara det som visar på ett effektivt samarbete. 

Däremot finns det andra aspekter av samarbete som diskuteras av Danemark och Kullberg 

(1999), vilket är en arbetsform som möjliggör utvecklingsarbeten och förändringsprocesser 

inom verksamheter. Ett samarbete kan förekomma på individnivå inom en verksamhet, där det 

finns olika förväntningar och krav för de inblandade. För att ett samarbete ska kunna utvecklas 

behöver respektive inblandade aktörer utveckla relationerna sinsemellan samt ha ett forum där 

information kan utbytas med varandra (Dychawy-Rosne, 2010). 

För att kunna effektivisera samarbetet mellan de inblandade aktörerna krävs det att en 

gemensam syn på målen finns etablerad. Utöver detta krävs det också konstruktioner av 

mötesplatser där politiker kan möta tjänstemän och diskutera viktiga frågor som rör 

verksamheten. Vilket innebär att frågor samt mål tydliggörs. Detta bidrar till en ökad samsyn 

på arbetet som bedrivs. Däremot kan det ömsesidiga beroendet av varandra variera mellan 

olika typer av verksamheter. 

 

För att ett samarbete ska kunna fungera effektivt behöver olika aktörer kunna kommunicera 

med varandra, både när det gäller problem som uppkommer samt när olika arbetsuppgifter 

måste lösas. Detta koncept gäller även inom den offentliga sektorn (Dychawy-Rosne, 2010). 

 

Komplikationer med samarbetet mellan olika aktörer kan således uppstå i olika verksamheter 

under en större organisation. Genom att kontinuerligt utforska vilka förutsättningar som både 

fungerar bra och mindre bra, bidrar detta till att chefer inom organisationen kan få bättre 

förutsättningar. Detta gynnar både klienter, verksamheten samt medarbetarna (Suntarbetsliv, 

2017). 

 

3.2 Organisatoriska samarbetsmekanismer 

Enhetschefer inom vård- och omsorgsboende tenderar att lägga mer fokus på samarbetet utifrån 

en individuell nivå än en organisationsnivå. Enhetschefer upplever oftast att samarbetet 

generellt är positivt samt leder till organisatorisk framgång (Häggström & Johansson, 2015). 

Den organisationsstrukturen som är implementerad kan således bidra till att förbättra respektive 

försämra ett nuvarande samarbete i en verksamhet. I en hierarkisk organisationsstruktur finns 

det begränsningar som kan försvåra olika typer av samarbetsprocesser, eftersom fokus är 

generellt inriktat på den förvaltning samt organisationens handlingsalternativ. Forskning visar 

att antalet äldre inom vård- och omsorgen ökar samtidigt som ett större vårdbehov för de 

boende successivt utökar. Som resultat blir det således fler krav för organisationen eftersom en 

ökad rekrytering av enhetschefer, vårdpersonal samt HSL-personal behövs (Bremer, Engström, 

Fredman, Jonasson, Jutengren, Karlsson & Sandman, 2016). Enligt det empiriska materialet 
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som Bremer et al. (2016) har tagit fram som slutsats är chefer generellt positivt inriktade för 

organisations ändringar som ökar effektivisering samt optimerar resurser så länge det inte drivs 

med ett ekonomiskt överskott. Med andra ord ingen vinst på välfärdens bekostnad. 

 

3.3 Förutsättningar för chefer 

Ett digitalt verktyg har utvecklats av Suntarbetsliv (2017), vars syfte är att förstå samt utveckla 

chefers organisatoriska förutsättningar. Detta digitala verktyg heter Chefoskop som vänder sig 

till ledningsgrupper där förutsättningen för kommunikation mellan chef och andra beslutfattare 

analyseras. Chefoskopet har utvecklats från forskningsprojektet Chefios vars resultat visar att 

det finns många chefer som upplever att de är överbelastade och inte har tillräckligt med 

resurser för att kunna göra ett bra arbete.  

 

Arbetsmiljön som cheferna har kan förstås med hjälp av organisatoriska förutsättningar. 

Antalet medarbetare per chef, eller ett tydligt och avvecklat chefsuppdrag spelar en stor roll för 

arbetsmiljön (Härenstam och Östebo, 2014). Det centrala med Chefoskopet däremot är att 

flytta fokus från chefernas egenskaper till vilka förutsättningar som finns för att chefer ska 

kunna göra ett bra arbete på sin verksamhet (Suntarbetsliv, 2017). 

 

3.4 Kommunikation 

Kommunikation är ett svårdefinierat begrepp med olika tolkningar. Fossum (2019) definierar 

kommunikation som akten att förmedla information från en individ till en annan. Däremot är 

begreppet kommunikation mer komplext eftersom kommunikation sker via olika sätt.  

 

Interpersonell kommunikation handlar om kommunikationen mellan två eller fler individer, 

vilket sker genom en aktiv process. Detta innebär att kommunicera innebär att någonting 

görs tillsammans med andra. Det vill säga, där den ena individen förmedlar information och 

mottagaren tar emot detta. Kommunikation sker även omedvetet genom till exempel 

kroppsspråk som ger upphov till att den andra parten tolkar informationen på ett specifikt 

sätt. En specifik ton samt röstläge ger ävenledes upphov till tolkningar som leder till att 

informationsutbytet tolkas på ett visst sätt. För att kommunikationen ska kunna vara effektiv 

krävs det att individen som kommunicerar förstår den som tar emot informationen. 

Missförståndet mellan dessa individen reduceras. En effektiv kommunikation kräver även att 

om ett missförstår sker, kunna åtgärda informationen (Fossum, 2019).  

 

När ledare arbetar på samma verksamhet och bedriver ett kollektivt ledarskap där samtliga 

delar chefsansvaret leder detta till att kommunikationen blir effektivare eftersom samtliga 

kan prata med varandra genom dialoger. Det innebär att dialoger ansikte mot ansikte ger 

möjligheten till att ställa följdfrågor, få feedback, utvecklas inom verksamheten samt 

möjliggör tid till att verkligen lyssna på varandra för att sedan bearbeta informationen som 

förmedlas. Kommunikationen som ges till varandra på sättet som nämns ovanför bidrar 

också till att utveckla relationer mellan kollegor, medarbetare och brukare. Kommunikation 

är därmed grunden till ledarskap och påverkar varandra lika mycket (Larsson, 2014).  
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3.5 Ledarskap 

Enhetscheferna på vård- och omsorgsboendet har det formella ledarskapet med det 

övergripande ansvaret för omsorgspersonalen, ekonomin samt verksamheten. Det informella 

ledarskapet skiljer sig däremot mellan HSL-personalen. Det informella ledarskapet varierar 

beroende på huruvida en individ är som person, vissa sjuksköterskor tar för sig mer än andra av 

det informella ledarskapet. Fastän de inte har en chefsroll tar omsorgspersonalen direktiv både 

inom praktiska och medicinska frågor (Fröjdlund, 2009).  

 

Idag finns det en föreställning att ledarskap utgår ifrån en ansvarig chef som bidrar till både ett 

välfungerande samt ansvarstagande ledarskap. Däremot anser Döös och Wilmhelmson (2013) 

att denna föreställning inte är överensstämmande i arbetslivet och där ett delat ledarskap är mer 

givande. Detta eftersom ledarskapet kan struktureras annorlunda och vara mer kollektivt. Med 

delat ledarskap avser ledarskap som utövas av två eller flera ledare tillsammans som kan både 

vara i gemensam eller uppdelad form. Döös och Wilmhelmson (2013) anser att det är mer 

fördelaktigt att dela ledarskapet med andra ledare eftersom svårigheter som uppkommer 

kommer bli lättare att hantera när ledare kan dela sina kunskaper och erfarenheter med 

varandra. När ansvarsuppgifter och ansvar är gemensamma för ledare som delar chefsrollen 

bidrar detta till förutsättningar för en ökad förståelse där relationer sedan kan etableras. Pearce, 

Manz och Akanno (2013) konstaterar att ledare som arbetar tillsammans upplever ha minskad 

arbetsbelastning eftersom ledarna kan få stöd av varandra vid svåra situationer. Detta innebär 

att chefer med olika kunskaper samt erfarenheter ska kunna underlätta för varandra vilket 

därmed gynnar verksamheten på långsikt. Däremot ställer sig Pava (2007) kritisk till detta 

eftersom det krävs förutsättningar till kommunikation samt samarbete för att ett delat ledarskap 

ska kunna bli effektivt. Ytterligare beskriver Pava (2007) att det existerar en paradox gällande 

ledarskap. Det har enligt Pava (2007) skrivits över tusen böcker som handlar om ledarskap och 

hur ledare ska vara för att kunna göra en betydande organisationsskillnad. Paradoxen innebär 

att forskare är oense om vad det är som egentligen utgör ett effektivt ledarskap eller hur ledare 

kan skapa relationer. Det finns således olika tankar där forskare diskuterar hur bra ledare ska 

vara och hur ledare ska kunna samarbeta med olika parter som är inblandade. Vissa forskare 

anser att ledarskap kräver mod som utvecklar den emotionella intelligensen för att sedan bygga 

tillit och stärka relationer, medan andra anser att ledare behöver främst fokusera på tydlig 

kommunikation och informationsutbyte som sker kontinuerligt (Pava, 2007). 
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4. Metod 

 

4.1 Kvalitativ ansats 

Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats vars syfte är att inhämta djupgående 

information i det som avses undersökas. Fördelen med kvalitativ forskning i detta avseende är 

att undersökningen kan bedrivas på färre antal respondenter. Genom att använda sig av 

kvalitativ ansats är det lättare att tolka helhetsperspektivet. Det blir också det allra optimalaste 

för att motta svar på formulerat syfte samt frågeställningar eftersom människor har olika 

erfarenheter samt perspektiv. Relationen mellan dåtid, nutid samt framtid är det centrala i 

undersökningen vilket medför att kvalitativ ansats är att föredra (Bryman, 2011). 

 

4.2 Insamling av teoretiskt material  

Det teoretiska materialet som samlat in för denna studie är dels hämtat från Google scholer 

samt databasen Socindex via Umeå universitet. Samtliga tidningsskrifter som har använts i 

uppsatsen är även vetenskapligt. Sökord som har använts i sökandet efter artiklar är: 

kommunikation, ledarskap, organisation. HSL, organisatoriska förutsättningar samt enhetschef. 

 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 

Undersökningen utgår från tre semistrukturerade intervjuer. Syftet med intervjumetoden är att 

samtliga deltagare i intervjun har möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och 

resonemang. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att forskarna får möjlighet att 

anpassa följdfrågorna efter respondenternas svar, vilket gör metoden anpassningsbar. Dessutom 

får respondenterna uppleva en trygghet av att intervjun är formad som ett samtal samtidigt som 

den röda tråden i intervjun gör samtalet professionellt (Bryman, 2011). Vi har valt att intervjua 

enhetschefer från olika vård-och omsorgboende och eftersom det är få enhetschefer som 

ansvarar över HSL-personalen har vi begränsat målgruppen till enbart enhetschefer inom vård-

och omsorgsboende.  

 

4.4 Urvalsförfarande 

Vi började med att skriva ett e-postmeddelande till den biträdande verksamhetschefen och 

frågade om kontaktinformationen till enhetscheferna. Till en början fick vi inget svar vilket 

ledde till att vi istället letade fram enhetschefernas kontaktuppgifter via kommunens hemsida. 

Däremot fick vi inget svar av enhetscheferna under första utskicket. Vi ringde därefter 

verksamhetschefen och kom överens om att hon skulle skicka ut missivbrevet. Detta på grund 

av att sannolikheten var större att enhetscheferna läser det utskickade mailet. Strax efteråt 

ringde även den biträdande verksamhetschefen och ställde frågor till oss angående studien. Vi 

försökte tydligt förklara att vi som forskare ska vara opartiska i studien, samt om ledningen 

känner sig intresserade kan de använda denna undersökning som underlag för ett 

utvecklingsarbete inom organisationen i Umeå kommun för vård- och omsorgsboende. Strax 

efteråt svarade två kandidater att delta i vår studie, där intervjuerna hölls på verksamheterna. 

 

Vi fick kontakta resterande enhetschefer via telefon för att få intervjua ytterligare en enhetschef 

vilket gav inget resultat. Ambitionen var i början av studien att försöka få sex stycken 

intervjuer med enhetschefer men efter många samtal och två utskick av mail fick vi nöja oss 

med tre stycken respondenter. Det var planerat att studien endast skulle utgå från ett 

bekvämlighetsurval men som därefter också blev ett snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval 
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innebär att forskarna väljer vilka som passar undersökningen och kontaktar därmed dessa 

individer. Ett snöbollsurval innebär däremot att en person i urvalet rekommenderar nya 

individer som deltar i undersökningen (Bryman, 2011). Under det första intervjutillfället 

misslyckades vi med att samla in tillräckligt många respondenter men som lyckligtvis lyckades 

få en deltagare genom att en intervjudeltagare rekommenderade sin kollega som ställde upp i 

intervjun. Detta resulterade till att vi använde oss av ett snöbollsurval. På grund av 

snöbollsurvalet lyckades vi samla in tre respondenter, vilket bidrar till ett komplement till det 

tidigare tänkta bekvämlighetsurvalet. Vi är dock medvetna om att tre intervjuer är det minsta 

laget. 

 

4.5 Genomförande 

Den kvalitativa forskningsprocess är inspirerad av Bryman (2011) där sex steg ingår vilka är 

generella frågeställningar, val av relevant plats/undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat och slutsatser. 

Eftersom undersökningens utgångspunkt är organisationsstrukturen, mer specifikt hur 

förutsättningarna till samarbete ser ut i verksamheten utgår författarna från detta som 

kategori. Denna kategori är grunden till intervjun och är därför utformad i förväg i 

intervjuguiden vilket också är anledningen till att en riktad innehållsanalys har använts. 

Intervjuerna genomfördes på enhetschefernas arbetsplatser under deras omständigheter 

genom att de fick välja vilken tid samt plats som intervjun skulle genomföras. Detta för att 

säkerställa att respondenterna får utföra intervjun i en trygg miljö samt för att underlätta för 

respondenterna att kunna delta i undersökningen. Vi spelade därefter in intervjuerna via 

mobilen vilket vi fick samtyckte till av respondenterna.  

 

4.6 Innehållsanalys som analysmetod 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som har enligt blivit populär att använda sig utav vid 

studier gällande socialt arbete samt hälsoaspekter. Användning av innehållsanalys som 

analysmetod har kraftigt ökat från 1991–2002 där det visar sig att över 4000 studier har utgått 

från denna typ av forskningsmetod. Forskarna anser att detta förklaras genom att denna metod 

är flexibel och följaktligen används mer frekvent för att analysera data (Hsiu-Fang och 

Shannon, 2005)  

 

Denna undersökning utgår således utifrån en riktad innehållsanalys vilket används för att 

antingen bekräfta eller vidareutveckla en teori (Granheim & Lundman, 2004). Stegen i 

analysen inleds med att utifrån transkriberingen från tre intervjuer sitta tillsammans och kolla 

igenom meningsbärande enheter. Sedan valde vi ut aktuella kodord. Som resultat av detta 

hittade vi fyra kodord som är: kommunikation, ledarskap, kompetens och struktur (se bilaga 3). 

Därefter sorterades data utefter den förutbestämda kategorin vilket är organisatoriska 

förutsättningar. Eftersom kodningen skedde gemensamt kunde vi försäkra oss om att vi 

uppfattade analyserna likadant. Detta resulterar till att vi gemensamt etablerar ett tema utifrån 

det insamlade datamaterialet vilket är organisatoriska förutsättningar. Beroende på hur de 

organisatoriska förutsättningarna ser ut kan samarbetet på olika sätt påverkas mellan 

enhetschefer inom äldreomsorgen respektive HSL personalen. Detta tema har vi därefter 

använt som komplement i våra diskussioner. Kodmallen är bifogad på slutet av 

undersökningen och innehåller meningsbärande enheter, koder, kategoriseringar samt det 

aktuella temat (Granheim & Lundman, 2004). Se bilaga 3. Ett exempel på tillvägagångssättet 

vid analys är bifogad i figur 1. 
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Figur 1:tillvägagångssätt vid analys. 

 

 

4.7 Etiska övervägande: Risker och nytta 

Forskningsetiska frågor innebär enligt Vetenskapsrådet (2019) det förhållande som finns 

mellan forskningsuppgifter i relation med forskaren. Informationskravet innefattar forskarens 

ansvar att både informera om vad studiens syfte är och belysa att deltagandet är frivilligt. Detta 

innebär att deltagaren har möjlighet att inte längre delta i studien. Vi försäkrar oss att uppfylla 

dessa krav genom att både skriftligen ge deltagarna information om dessa rättigheter samt 

muntligen informera kandidaterna om deras rättigheter innan intervjun påbörjas. Eftersom 

målgruppen för studien är enhetschefer över 18 år, innebär detta att det inte är aktuellt med 

samtycke från vårdnadshavare enligt samtyckeskravet. Däremot har enhetscheferna rätt att 

bestämma om medverkan ska belysas både i missivbrevet (se bilaga 1) samt när informationen 

ges innan intervjun påbörjas. Denna information har givits till samtliga deltagare innan 

intervjun börjar. Ambitionen är att uppgifter om samtliga kandidater inte ska avslöja 

identiteterna i studien i anseende till konfidentialitetskravet. Forskningsetik är inte statisk 

(Vetenskapsrådet, 2019), vilket vi starkt håller med om. Det är därför vi har granskat 

skillnaden mellan skada och nytta angående genomförandet av denna studie. Vi resonerar att 

den skada/risk som kan uppstå är just om konfidentialitetskravet inte kan uppnås för samtliga 

deltagare i denna studie.  

 

Denna risk anser vi som väldigt liten eftersom vi är väl medvetna om risken och således 

arbetar aktivt för att bestrida det. Enligt nyttjandekravet är nyttan med studien att 

undersökningen går att se på olika nivåer. Utifrån ett samhällsperspektiv leder nyttan med 
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studien till nya samt effektivare organisationsarbeten, vilket innebär att kommunen kan gynnas 

av studien. Eftersom författarna inte har hittat någon ny information om omorganiseringen i 

Umeå kommun bidrar denna studie till ett underlag för framtida utvecklingsarbeten för vård- 

och omsorgens enhetschefer och för verksamheten i överlag. Utöver detta kan respondenterna 

få möjlighet att kunna berätta om sina upplevelser angående organisationen parallellt med 

samarbetet mellan enhetscheferna. 

 

4.8 Undersökningens kvalitetsaspekter 

Kvaliteten kan bedömas på olika sätt på undersökningar. Reliabilitet och validitet är begrepp 

som med enklare ord står för trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i fyra delkriterier 

som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2011). En god 

tillförlitlighet innebär att forskare tar hänsyn till respondenternas upplevelser genom att 

samtidigt kunna återkoppla till respondenterna det som har noterats. Detta kallas för 

respondentvalidering. Detta är väsentligt för att kunna bekräfta att det som har uttryckts samt 

nedtecknats i sin tur bekräftas av respondenterna (Bryman, 2011). Genom att använda sig av 

respondentvalidering ökar därmed tillförlitligheten i undersökningen. För att kunna få en god 

reliabilitet i studien etablerades en intervjuguide där strukturen av frågorna som ställs till 

respondenterna ligger i fokus. Det väsentliga är att undersökningen ska innehålla öppna frågor 

där deltagarna på egen hand påverkar sitt svar och att frågor som är ledande ska undvikas, där 

deltagarna svarar omedvetet som forskarna vill (Brinkmann & Kvale, 2014). Samtliga 

deltagare har haft intervjuerna på sina verksamheter samt tagit del av det utskickade 

missivbrevet för att även kunna förbereda sig på vilka frågor som kommer att dyka upp. 

Intervjuguiden är strukturerad utifrån det ovannämnda syftet samt frågeställningarna. 

Frågorna som är formulerade är aktuella med syftet samt frågeställningarna vilket skapar en 

röd tråd i studien således används intervjuguiden för att studera det som är relevant att mäta. 

 

Överförbarhet innebär enligt Bryman (2011) att studien kan generaliseras, vilket inte är det 

centrala i denna undersökning eftersom intresset är i respondenternas subjektiva upplevelser 

om omstruktureringen samt hur samarbetet upplevs sinsemellan enhetschefer på vård-och 

omsorgsboende och HSL-personalens enhetschefer. Däremot finns det olika former av 

generaliserbarhet enligt Brinkmann och Kvale (2014).  

 

Ett av dessa är den kvalitativa generaliseringen som innebär att reflektioner sker redan när 

forskarna träder i kontakt med de vederbörande. Därefter resonerar samt reviderar forskarna 

innebörden av det som inträffar. Eftersom organisationsstrukturen ser annorlunda ut för varje 

kommun blir det vanskligt att generalisera omorganiseringen i Umeå kommun till alla 

enhetschefer inom vård- och omsorgsboende i Sverige. 

5. Ansvarsfördelning 

Vi har tillsammans gjort olika delar i studien som vi sedan har granskat med varandra. Under 

intervjun delade vi frågorna på hälften eftersom båda skulle vara lika delaktiga, där vi ställde 

varsin följdfråga till intervjudeltagarna. När vi sedan analyserade materialet satt vi tillsammans 

och sökte efter koder och meningsbärande enheter för att skapa kategorier och hitta ett tema till 

undersökningen. I överlag har arbetet skett kollektivt genom att välja varsin del att skriva om 

och sedan träffas för att gå igenom arbetet. 

 

 



12 
 

6. Empiri 

I detta avsnitt presenteras empiri utifrån den riktade innehållsanalysen där dessa kategorier 

som presenteras nedanför är mest förekommande. Samtliga tre respondenter har tilldelats 

bokstäverna A, B och C för att bidra till konfidentialiteten. För att underlätta för läsarna delas 

således kapitlet in i fem olika kategorier där läsarna får möjligheten att jämföra hur 

enhetscheferna svarar på varje kategori. Varje respondent är enhetschef för vård- och 

omsorgboende inom Umeå kommun där samtliga har olika boenden och inte ansvarar över 

samma vård-och omsorgboende.  

 

6.1 Kommunikation 

Kommunikation är en väsentlig del för att ett samarbete ska kunna fungera. Både enhetschef A 

och C uttrycker att kommunikationen är bristfällig med HSL-personalens enhetschef vilket 

bidrar till att viktig information inte förmedlas mellan diverse parter. Däremot anser enhetschef 

B att kommunikationen fungerar väldigt bra vilket också underlättar arbetet som chef. Det finns 

därmed olika aspekter av hur kommunikationen ser ut bland enhetscheferna för vård- och 

omsorgsboende samt HSL-personalens enhetschef. Dock är samtliga intervjudeltagare överens 

om att ett effektivt samarbete kräver god kommunikation. Dock visas det också att det blir 

enklare att föra dialoger mellan varandra om samtliga ansvariga enhetschefer är lokaliserade på 

samma verksamhet. Närliggande ledarskap är en av förutsättningarna för kommunikation 

sinsemellan cheferna. 

 

Ja..för min del så har det ju inte fungerat så här jättebra. [...] Men för att ha ett samarbete 

måste man ju ha kommunikation eftersom om det inte finns kommunikation finns det inget 

samarbete. 

 

- Enhetschef A 

 

Jag tycker det har blivit en annan form av dialog som också har blivit bättre än att vara 

självansvarig. Jag och enhetschefen som ansvarar för HSL-personalen pratar mycket med 

varandra, och om det är någonting kan hen komma ner till mig och vi kan föra en dialog om 

det. 

 

- Enhetschef B 

 

 

Humm, ja det är som jag nämnde att det är kommunikationen ibland, att man ibland inte är 

informerad. 

 

- Enhetschef C 

 

Det mest centrala som framträder i temat kommunikation är att det finns olika aspekter på 

synen för omorganiseringen som Umeå kommun har etablerat. Det mest frekventa svaret som 

uppkommer parallellt med frågan om samarbete är kommunikation. Det finns således varierade 

uppfattningar om hur samarbetet ser ut med kommunikation som underlag bland 

respondenterna. Vi anser att ytterligare en aspekt av kommunikation framträder vilket är 

envägskommunikation. Det är tydligt att kommunikationen sker i form av en 



13 
 

envägskommunikation respektive nästan ingen alls. Enhetschef C resonerar kring känslan av 

att motta alldeles för lite information alternativt ingen alls om HSL-personalen som ska arbeta. 

I detta fall innebär envägskommunikationen att enbart enhetschefen förmedlar information 

samt mottar alldeles för lite eller inget alls.  

 

6.2 Samsyn och Kompetens 

Varierade uppfattningar resoneras bland respondenterna där kompetens samt samsyn är i fokus. 

Enhetschef C anser att samsynen är ganska likadant vilket även bekräftas av enhetschef A 

eftersom både HSL-personalens chef samt vård- och omsorgsboende chef strävar efter samma 

mål. Däremot anser enhetschef A att samsynen i övrigt är svårdefinierat eftersom 

enhetscheferna för omsorgsboende och HSL-personalens enhetschefer sällan möts. När det 

gäller frågan om kompetens inom sitt yrkesutövande anser enhetschef B att omorganiseringen 

har underlättat arbetet eftersom HSL-personalens enhetschef har en aktuell erfarenhet som 

hjälper yrkesutövandet. Vilket ser annorlunda ut med kompetensen som enhetschef B har fått 

av sin dåvarande utbildning. 

 

Samsynen. Ja….Jag vet ju inte riktigt vad vi har för samsyn eftersom vi inte möts. Vi har ju 

samma mål att ge en god omvårdnad, det måste vi ju ha samma syn på. Men inte liksom 

såhär att vi har satt oss ner och pratat om det. 

 

                                - Enhetschef A 

 

Innan omorganiseringen var vi ju ansvariga chefer för sjuksköterskor, och nu har de som 

ansvarar för HSL-personalen en bakgrund av själv också vara sjuksköterskor, vilket är mer 

än det som jag som socionom har. 

 

                                - Enhetschef B 

 

Vi vet båda vad som behövs och hur det ser ut. T.ex. om vi pratar om min verksamhet när vi 

sitter tillsamman har vi exakt samma känsla vad som behövs eller inte. Så det är ganska likt. 

 

 

                               - Enhetschef C 

 

I nuläget finns både fördelar samt förbättringsområden med samarbetet bland enhetscheferna 

för vård- och omsorgsboende och HSL-personalens enhetschefer. Förutsättningar för 

kommunikation behöver existera samt vara möjliga för att kunna ta del av vardera parters 

nödvändiga information som kan gynna verksamheten. Det framkommer dessutom att 

enhetschef B är positivt inställd till kompetensen som enhetschefen för HSL-personalen har. 

Detta bidrar till att båda parter kan samarbeta med varandra när det dyker upp svåra frågor 

och fungera som komplement för varandra. 

 

6.3 Krav 

Samtliga respondenter anser att det finns olika typer av krav inom deras yrkesroll som på något 

sätt påverkar arbetsmiljön. Det finns krav från allmänheten, organisationen, politiker samt krav 

om att personalen ska ha en god arbetsmiljö. Detta leder till att alla kraven prioriteras av 

enhetscheferna på olika vis, vilket i sin tur innebär att alla krav inte kan uppfyllas som det är 
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planerat i teorin. Ibland upplever enhetscheferna att de antingen behöver välja att fokusera på 

en bra arbetsmiljö eller till exempel att bibehålla budget i balans vilket kan vara problematiskt 

för verksamheten. Krav generellt behövs inte bara ses som något negativt då det också kan vara 

motiverande aspekt till den yrkesverksamma. Problematiken kring krav uppstår när det blir för 

mycket krav och den yrkesverksamma inte känner att de är realistiska. 

 

Krav...det finns ju väldigt många krav. Vi ska ha budget i balans, bedriva en god och säker 

omvårdnad, vi ska försöka nå de politiska mål som finns och personalen vill ha en god 

arbetsmiljö som finns. Det finns alltså väldigt många krav. Alla har sina önskemål. 

 

- Enhetschef A 

 

Nä från mina chefer så vill dem ju att man ska ha en ekonomi i balans och det är väldigt 

svårt i verksamheten fullt ut. Att kunna ha det och kunna hålla upp en bra arbetsmiljö att det 

läggs så lite. Alltså att få ihop det med budget man har är svårt, och det är nog största 

kravet. 

 

- Enhetschef B 

 

Humm, ja när man arbetar som enhetschef, måste man ha det bakom i huvudet att många 

ställer kvav, och det är helt naturligt om man har valt det här. För man ansvarar ju för 

vissa saker. Men ibland kan jag uppleva anhörigas krav som är lite så där höga [...] då blir 

kravet lite för jobbigt för mig att hantera. 

 

- Enhetschef C 

 

Enhetschef C hävdar att kravet från anhöriga kan upplevas påfrestande eftersom 

förutsättningar inte finns till att tillgodose deras behov utifrån ett budgetperspektiv. Således 

blir kraven samt önskemålen från anhöriga påfrestande i anseende till kraven som finns 

gällande budget för verksamheten. Enhetschef B nämner att i och med ökade krav blir det 

svårare att samtidigt ta hänsyn till arbetsmiljön, det resulterar till att enhetschefen behöver 

prioritera. Detta kan även försvåra fokus på samarbetet med HSL-personalens enhetschef 

eftersom det finns andra krav som också behöver uppfyllas. 
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6.4 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön för respondenterna har påverkats på olika sätt efter omorganiseringen. Fördelen 

beskrivs enligt enhetschef A och enhetschef B att omorganiseringen har gynnat deras yrkesroll 

genom att endast ansvara över en arbetskategori samt få mer tid till annat. Samtliga 

respondenter upplever att ett ansvar för färre medarbetare minskar även stressen. Dock anser 

enhetschef A att det negativa med arbetsmiljön numera är att det blir svårt att få information 

om hela boendets situation. Hen upplever att det inte finns samma öppenhet mellan HSL- 

personalen som det gjorde under tidigare organisationsstruktur. Det blir följaktligen ännu 

viktigare att träffa HSL-personalens enhetschef för att samtala om hur det går för boendet. 

 

Ja...alltså det som påverkar arbetsmiljön negativt är att man inte har koll på hela boendet, 

däremot det som är positivt är att vi har färre medarbetare och endast en yrkeskategori 

som vi är chef över. 

 

- Enhetschef A 

 

 

 

Ja och förut hade man HSL möten varje vecka nu har man varannan så lite mötes tid 

har också plockats bort. För det har ju hon istället då, det tycker jag har tagits bort lite 

från mig. Sen kan hon komma med info man ska ge ut till sin arbetsgrupp men det gör 

man ju gärna. 

 

- Enhetschef B 

 

Vi tar ett exempel du kommer 07 då går direkt till någon våning och då står personalen 

och säger vi har ingen sjuksköterska här. Man kollar sjuksköterskeexpeditionen ingen som 

är där, sen måste man ringa. Då blir det lite, eftersom personalen som jobbar blir lite 

oroliga. 

 

- Enhetschef C 

 

Till skillnad från enhetschef A anser enhetschef B annorlunda i detta fall. Eftersom i denna 

verksamhet finns frekventa dialoger mellan båda parterna, bidrar detta till att enhetschef B 

inte upplever samma nackdel. Däremot anser enhetschef C precis som enhetschef A att på 

grund av bristfällig information blir samarbetet samt arbetsmiljön i sin tur negativt påverkade. 

Enhetschef C nämner även att hen känner frustration när information inte kommer fram till sin 

HSL-personal, då detta blir ett stressmoment både för henne men också för hennes 

vårdpersonal. 
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6.5 Personliga förbättringsområden/önskemål 

Samtliga intervjuade fick möjligheten att uttrycka sina egna önskemål om 

förbättringsområden. Det framkommer att enhetscheferna upplever olika önskemål som skulle 

kunna underlätta den nuvarande situationen inom deras verksamhet. Önskemålen varierar 

beroende på hur deras arbetssituation situation ser ut, vilket tyder på att enhetscheferna skulle 

välja att prioritera förbättringar på olika sätt. Enhetschef C har till exempel ett annat önskemål 

än övriga enhetschefer vilket är att ha sjuksköterskor som ständigt arbetar på boendet och färre 

antal vikarier. Det framkommer att enhetschef C tycker bristen på att ha samma HSL-personal 

fortlöpande på boendet är en av de aspekter som måste kunna lösas gemensamt med HSL-

personalens enhetschef. 

 

 

 

Det är väl bättre samarbete med enhetscheferna som ansvarar för HSL-personalen. 

 

- Enhetschef A 

 

 

 

Egentligen skulle man vilja träffa, men rutinen som vi har är att hon är här varannan 

vecka sen kommer hon ibland även om hon är iväg på de andra boenden så skulle jag 

säga lite mer kontakt ändå. Att hon skulle sitta här hade varit optimalt, men så funkar det 

ju inte..[...]” 

 

 

Att man har originalpersonal, för just nu så HSL biten samarbetar ganska mycket med 

pool och sånt där det finns vikarier som jobbar endast när det behövs. De kommer 

liksom och jobbar några timmar idag liksom sen kommer de tillbaka om en vecka. Man 

behöver orginalsjuksköterskor för verksamheten ska fungera som det behövs. 

 

- Enhetschef C 

 

Både enhetschef A och B uttrycker att samarbetet mellan parterna alltid kan förbättras, dock 

upplever enhetschef B att det i dagsläget inte är ett problem eftersom det finns möten för 

informationsutbyte samt samverkan. Enhetschef A lägger mer fokus på att det viktigaste steget 

i dagsläget är att utveckla samarbetet mellan HSL-personalens enhetschef. Detta skulle 

innebära förutsättningar för mer tid till träffar samt frekventare kommunikation mellan 

parterna. 
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6.6 Sammanfattning av empirin 

Omorganiseringen har lett till både fördelar samt nackdelar. För vissa verksamheter inom vård-

och omsorgsboenden där kommunikationen uttrycks fungera bidrar även detta till ett effektivt 

samarbete samt en bra arbetsmiljö. Det framgår att omorganiseringen har bidragit till mer tid 

för enhetschefernas boenden, och samtidigt har det lett till ökade krav gällande samarbete. 

Däremot upplever inte alla enhetschefer att mer tid har tillförts vilket framkommer under 

empirin. Samtliga intervjudeltagare får liknande krav gällande budget, vilket sedan hanteras 

individuellt på olika sätt. Detta kan således leda till stress samt vara ansträngande beroende på 

vem individen är. 

 

En förekommande anledning som också uttrycks bidra till ökad stress bland enhetschefer är 

den struktur inom organisationen som bidrar till komplikationer gällande planering av vakanta 

turer för HSL-personal. Oro har därmed uttryckts gällande att inte veta vilka det är som kan 

dyka upp, vilken tid de kommer till boendet samt hur länge HSL-personalen kan vara där. 

Detta kan kopplas till organisationsstrukturen vilket visar att det existerar en brist i strukturen 

och på grund av denna brist blir det ett minskad samarbetet mellan diverse parter av chefer. 

 

Sammanfattningsvis leder empirin till ett resultat som tyder på att det finns olika 

förutsättningarna i anseende till kommunikation mellan båda parterna. Viktiga mötesplatser 

är ett exempel på en förutsättning som inte utnyttjas väl av olika anledningar. Vilket som 

konsekvens försvårar utbytet av information mellan HSL-personalens och vård- och 

omsorgsboende enhetschefer. Samarbetet är därmed omfattande beroende på vilken typ av 

chefer som är yrkesverksam. Detta grundar sig främst på de förutsättningar som existerar för 

diverse parter men också på att enhetscheferna prioriterar kraven som ställs olika.  

 

7. Analys 
Som tidigare nämnt grundar sig socialt arbete inom den offentliga arenan på beslut som fattas 

av politiker. I Umeå kommun har en omorganisering skett vilket bidrar till den nuvarande 

organisationsstrukturen som tillämpas inom vård- och omsorgsboende. Detta har bidragit till 

blandade reaktioner bland enhetschefer som berörs av förändringen. Utifrån domänteori finns 

det tre domäner som är sammanhängande av varandra vilket innebär att utöver domänernas 

varierade arbetsuppgifter existerar ett gemensamt mål. Detta gör att dessa tre domäner är 

sammanhängande av varandra (Blom et al. 2015). Eftersom gräsrotsbyråkrater behöver 

implementera de lagar som tillämpas samtidigt som tolkningar av lagar sker, kan deras egna 

beslut till allmänheten se annorlunda ut beroende på handlingsutrymmet (Lipsky, 1980). Vilket 

innebär att fastän ambitionen är att ha gemensamma mål kan det bli problematiskt att 

implementera.  

 

Ambitionen är att socialarbetare inom den offentliga sektorn i Umeå kommun ska ha 

samma mål att sträva efter men som samtidigt blir problematiskt i praktiken att följa. I detta 

fall uttrycker enhetschefen i vård-och omsorgsboendet att båda cheferna vet vilka mål som 

ska strävas efter men som sällan kommuniceras om via dialoger med varandra. Det blir 

således komplicerat att veta hur respektive chefer ska sträva efter dessa mål som är uppsatta 

av politikerna inom kommunen. Som konsekvens av detta blir även samarbetet mellan 
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respektive parter mer invecklat. Däremot uttrycker Enhetschef B att samarbetet mellan 

HSL-personalens enhetschef fungerar jättebra. 

 

Eftersom kommunikationen är välfungerande mellan respektive chefer bidrar detta till ett bättre 

samarbete. Detta resulterar till att båda cheferna får bättre förutsättningar till att implementera 

målen som är uppsatta för verksamheten. Vilket i jämförelse med enhetschef A ser annorlunda 

ut gällande kommunikationen sinsemellan cheferna. Båda cheferna vet vilka mål som finns och 

vad det är som ska implementeras men som samtidigt på grund av organisationsstrukturen 

försvåras i praktiken. 

 

Det framkommer också att ledarskapsrollen påverkas av omorganiseringen. Det finns starka 

indikationer att den formella ledarrollen blir mindre hierarkisk eftersom organisationen delar 

upp ansvaret för HSL-personalen. Till exempel har sjuksköterskorna tilldelats en egen chef 

med annorlunda arbetsuppgifter än enhetscheferna på vård-och omsorgsboendet. HSL-

personalen har dessutom en ledande roll gentemot vårdpersonal, både medicinskt samt i en 

informell ledarroll (Fröjdlund, 2009). Samtidigt som det kan vara svårt att definiera vilken typ 

av ledarskap som varje chef ska utgå ifrån eftersom forskare anser olika saker gällande det 

ledarskap som är bäst att bedriva.  

 

I detta fall ska enhetschefer inom vård-och omsorgboende dela ledarskapet över verksamheten 

med HSL-personalens enhetschefer, vilket kräver ett kollektivt ledarskap som samtidigt 

försvåras eftersom kommunikationen sinsemellan parterna är begränsad av organisatoriska 

förutsättningar. Detta försvårar enhetschefernas möjligheter till att samarbeta med varandra 

(Döös och Wilmhelmson, 2013). Detta leder till att frågan om vilken ledarskapsstil som är 

mest effektiv att bedriva blir komplicerad att definiera eftersom det enligt Pava (2007) är 

paradoxalt. Förut hade enhetschefer inom vård-och omsorgboende all ansvar över både sina 

medarbetare och HSL-personal men som nu delar chefsansvaret med andra enhetschefer som 

befinner sig långt bort från varandra vilket också försvårar möjligheten till att kommunicera. 

Däremot är ett delat ledarskap positivt enligt Pearce, Manz och Akanno (2013), som hävdar att 

ledare kan finna ett kollektivt stöd när det uppkommer svåra situationer. Däremot kräver ett 

kollektivt ledarskap även att det ska finnas rum för kommunikation samt samarbete, vilket blir 

svårare när enhetscheferna för vård-och omsorgboende och HSL- personalens enhetschefer 

inte arbetar nära varandra. För att kunna ha ett fungerande samarbete krävs det att samtliga 

parter har samma mål att sträva efter. Dessa mål kan uppnås om det förs dialoger samt där 

kommunikation finns och fungerar kontinuerligt (Fossum, 2019). Samtliga enhetschefer 

behöver enligt Fossum (2019) ha en interpersonell kommunikation eftersom väsentlig 

information behöver förmedlas till flera inblandade. Vilket ska kunna ske genom en 

kontinuerlig process. Brist på information kan bidra till osäkerhet, otydlighet samt lämna rum 

för tolkningar. 

 

Sammanfattande slutsats 

Det optimala för samtliga vård-och omsorgsboenden är att fastän samarbetet är fungerande i 

vissa fall kan det utvecklas ytterligare. I vissa boenden krävs det mer fokus på fler dialoger 

sinsemellan varandra där informationsutbyte kan ske, medan andra boenden har redan denna 

typ av dialog men önskar att i framtiden få mer tid för att sitta med varandra frekventare. En 

kontinuerlig dialog är det essentiella faktorn för att kunna ge upphov till ett effektivare 

samarbete. Utifrån organisatoriska förutsättningar följer alla boende samma mål som Umeå 
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kommun har upprättat, däremot är det en fråga om hur samtliga parter arbetar mot dessa mål 

som blir frågan som behövs ställas. I och med prioriteringar samt det befintliga 

handlingsutrymmet som existerar inom den offentliga sektorn, hanteras detta på olika sätt. Men 

utifrån domänteori behöver samtliga parter kunna diskutera dessa frågor även uppåt, till 

politiker för att kunna samverka bättre (Fossum, 2019). Som svar på undersökningens 

frågeställningar upplever samtliga enhetschefer att det finns rum för utveckling gällande 

samarbetet mellan enhetscheferna i vård-och omsorgsboende och HSL-personalens 

enhetschefer. Eftersom omorganiseringen är relativ ny för tillfället krävs det fortfarande tid för 

att utvecklas ytterligare. Mer forskning gällande detta område skulle kunna fungera som 

komplement till undersökningen samt hjälpa den nuvarande organisationen. Det finns 

utvecklingsmöjligheter inom samarbetet mellan enhetscheferna inom vård-och omsorgsboende 

samt HSL-personalens enhetschefer.  

 

Det har visat sig att arbetsbelastningen för enhetscheferna är relativ hög vilket bidrar till fysisk 

samt psykisk påfrestning. Detta bidrar i sin tur till ökade kostnader på grund av 

uppsägning/sjukskrivning (Suntarbetsliv, 2017). Genom implementering av ett tillfälligt stöd 

till dessa arbetsgrupper skapas bättre förutsättningar för samarbete samt samsyn genom att 

strukturera samarbetsflödet. Det innebär att långsiktigt kunna säkerställa den kvalité och 

omvårdnad som Umeå kommun eftersträvar i sitt sociala arbete. Det innebär även att förbättra 

de nuvarande enhetschefernas arbetsmiljö gällande den stress som uppkommer på grund av 

brist på kommunikation samt information sinsemellan HSL-personalens enhetschefer och 

chefer för vård- och omsorgboende. Enhetscheferna upplever också att de har olika 

organisatoriska förutsättningar som tillsammans med den politiska domänen påverkar 

verksamhetens organisationsstruktur. Allmänna mål visar sig inte vara lika tydligt vilket 

innebär att implementeringen prioriteras beroende på vem enhetschefen är. Mål, samarbete och 

kommunikation är något som påverkar varandra. Beroende på vilka organisatoriska 

förutsättningar som vardera vård- och omsorgboende har fungerar implementering av de 

allmänna målen olika i vardera boende.  

 

Samarbete, kommunikation samt ledarskap påverkar varandra. Grunden till samarbete mellan 

olika individer är att kommunikation ska existera, vilket möjliggör ett bra ledarskap. Däremot 

kan dessa faktorer spela en stor roll gällande vilka förutsättningar ledare får till att utöva sitt 

chefsledarskap. Om till exempel två chefer är väldigt bra på att förmedla information, 

kommunicera och ha energi kan arbetsmiljön påverkas positivt men däremot innebär inte alltid 

dessa faktorer att en ledare kommer att anses av andra vara en bra chef. Om denna ledare sedan 

arbetar långt ifrån sina samarbetspartners blir kommunikationen svårare att använda sig utav 

som en individuell egenskap, vilket också påverkar samarbetet och ledarskapet. 

Sammanfattningsvis spelar organisatoriska förutsättningar en stor roll gällande ledarskapet, 

kommunikationen samt samarbetet mellan parter (Larsson, 2014). Anledningen varför 

enhetschef B upplever att samarbetet fungerar bättre än vad enhetschef A gör är eftersom 

enhetschef B arbetar nära HSL-personalens enhetschef vilket möjliggör dialoger som sker 

direkt till varandra och sker strukturerat. Med andra ord möjliggör de organisatoriska 

förutsättningarna som enhetschef B får till att kunna utöva sitt chefsledarskap och använda sina 

individuella egenskaper i syfte till att samarbeta med HSL-personalens enhetschef mer 

effektivt.  
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8. Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka utifrån den nuvarande organisationsstrukturen hur 

samarbetet ser ut mellan HSL-personalens enhetschefer samt vård-och omsorgsboende 

enhetschefer. Det centrala i denna studie är att undersöka enhetscheferna inom vård-och 

omsorgboende perspektiv. Samarbetet ser olika ut på respektive boende där vissa upplever 

deras samverkan mellan respektive parter mer positiv än andra boenden. Utifrån domänteori 

påverkas samtliga domäner av varandra. Genom att använda domänteorin tror vi att detta kan 

spegla verkligheten med de förutsättningar som undersökningen har fått. 

 

Vi anser att kommunikation är den största delen till ett effektivt samarbete med stöd av 

Fossum (2019). Vilket innebär att om det endast tillkommer information från en sida kommer 

det inte gå att samarbeta. Därför behöver båda parterna kontinuerligt förmedla information till 

varandra samt ha en mötesplats till att diskutera väsentliga frågor som rör verksamheten i sin 

helhet.  Det har blivit tydligt under skrivandet av undersökningen att fastän enhetscheferna 

inom vård-och omsorgsboende tillämpar samma mål ser samarbetet annorlunda ut med 

respektive HSL-personals enhetschefer. Enhetscheferna har inte samma organisatoriska 

förutsättningar gällande tid för samarbete med HSL-personalens enhetschefer. För vissa 

fungerar dialogerna men som samtidigt önskar ännu mer tid som kan läggas ned på samtal 

med varandra. Utifrån human relations som organisationslära märker vi att brist på tid samt 

andra prioriteringar hos enhetscheferna leder också till att det uppstår svårigheter att 

kommunicera med varandra. Om samtliga enhetschefer får möjligheten utifrån organisatoriska 

förutsättningar att lägga mer fokus på varandra genom att aktivt kunna kommunicera blir även 

produktiviteten effektivare genom att motivation väckts från båda parterna utifrån human 

relation som organisationsteorin (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2014). I jämförelse med 

projektet Chefios som tidigare har nämnts, är det inte alltid enhetscheferna som personligen 

ska beskyllas när samarbetet inte går bra. Däremot ska snarare frågan väckas om vilka 

förutsättningar dessa chefer har till att kunna kommunicera samt samarbeta med varandra. 

Detta kan ske genom att verksamheten ger rum för möten mellan enhetscheferna där 

diskussioner kan ske som en rutin, vilket en av respondenterna uttrycker finns inom dennes 

vård-och omsorgsboende (Sunt arbetsliv, 2017).  

 

Som svar på undersökningens frågeställningar upplever enhetschefer att omorganiseringen har 

bidragit till nya krav gällande samarbete med HSL-personalens enhetschef. När samarbetet 

upplevs vara positivt är ambitionen att kunna träffa varandra mer frekvent för att samtala om 

verksamheterna. Däremot är fördelen med omorganiseringen att samtliga enhetschefer på vård-

och omsorgsboende tilldelas färre medarbetare vilket underlättar stressen och som slutligen 

även påverkar arbetsmiljön positivt. Vi resonerar att det skulle hjälpa om nya rutiner skapas där 

båda parterna får tid att träffa varandra och gå igenom alla aktuella frågor som finns. Däremot, 

i och med förutsättningarna som organisationen ger vardera enhetschef är det 

handlingsutrymmet som bestämmer hur uppgifter ska prioriteras. Vilket kräver att samsyn ska 

kunna existera gällande vikten av kommunikation sinsemellan varandra som kan bidra till ett 

mer fungerande samarbete. Det problematiska i detta skede resonerar vi därmed är att få 

kontakt med varandra, speciellt eftersom omorganiseringen är ny och även eftersom 

enhetscheferna hade tidigare ansvar över HSL-personalen också vilket i sin tur inte krävde 

samarbete med andra enhetschefer. Däremot visar empirin att det finns stora fördelar med att 
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inte längre vara ansvarig över HSL-personalen vilket är att de nuvarande enhetscheferna som 

ansvarar över HSL-personalen har även en aktuell bakgrund vilket bidrar till att underlätta 

svåra frågor som kan uppkomma. En av dessa frågor är till exempel att i den tidigare 

organisationsstrukturen när enhetschefen på vård- och omsorgsboendet ansvarade för HSL-

personalen, kunde det bli en intern maktkamp mellan dessa yrkesgrupper. Detta stärks både av 

respondenterna samt i den tidigare forskningen som presenteras i undersökningen. Vi anser 

genom att implementera den nya organisationen har man tagit bort en del av den hierarkiska 

maktstruktur som kan ha uppkommit på vissa boenden mellan chefer och HSL-personal. Detta 

har som tidigare nämnts varit på bekostnad av nya krav på samarbete. 

 

En svaghet med studien är antalet respondenter som intervjuades. Ambitionen var att 

intervjua ungefär 6-8 stycken enhetschefer men som visade sig vara invecklat eftersom 

många enhetschefer kände att det inte fanns tid till att medverka. Fastän vi först skickade 

missivbrevet direkt till enhetscheferna fick vi inget svar. Detta ledde till att vi reviderade 

missivbrevet och skickade ännu en gång till den biträdande verksamhetschefen där hon 

vidarebefordrade brevet. Därefter svarade två enhetschefer som valde att delta i intervjun. 

Som resultat bidrar detta till att generaliseringen blir bristande om det ska grunda sig på att 

räkna frekvenser som med andra ord kallas för statistisk generalisering. Däremot valde vi att 

fokusera på den kvalitativa generaliseringen som innebär att inhämtade data utgörs istället av 

ord samt beskrivningar (Brinkmann & Kvale, 2014). 

 

För att få en mer konkret helhetsbild av problematiken anser vi att en kompletterande studie 

kan upprättas där förutsättningarna för HSL-personalens enhetschefer kan undersökas. Om 

fortsatt forskning bedrivs gällande HSL-personalens enhetschefer kan det leda till ökad 

kunskap för alla inblandade parter som påverkas av omorganiseringen inom Umeå kommun. 

Samarbetet mellan HSL-personalens enhetschefer och enhetschefer för vård-och 

omsorgsboende kan således fungera som komplement för varandra genom att kombinera 

denna studie med en ny forskning. Det kan däremot vara invecklat att långsiktigt fokusera på 

organisatoriska förutsättningar eftersom den politiska arenan inte är kontinuerlig samt kan 

förändras över tid om andra politiska ideologier blir beslutfattande. Eftersom den politiska 

strukturen är konstruerat på ett sådant sätt anser vi att det inte går att påverka vad som inträffar 

inom den politiska domänen. Förutom möjligheten att påverka vilka som blir valda till 

kommunfullmäktige behöver organisationen arbeta inom dessa förutsättningar som ges. Precis 

som vi beskriver i inledningen är politiker oftast ovetande om hur implementeringen av de 

fattade besluten ser ut. Detta fick oss att resonera om att det även finns brister på 

kommunikation uppåt, vilket innebär att mer forskning behövs där denna problemformulering 

bör användas. Om vi lyckas undersöka denna teori kan därmed samarbetsförmågan öka mellan 

de olika domänerna. Däremot eftersom vi inte hade tillräckligt med tid till att genomföra denna 

studie blev vi tvungen att enbart begränsa undersökningen till samarbetet sinsemellan 

enhetscheferna på vård-och omsorgsboende samt HSL-personalens enhetschefer. 

 

Avslutningsvis resonerar vi att kommunikation är grunden till ledarskap men som inte 

påverkas enbart av individuella faktorer, utan även organisatoriska förutsättningar. Vi anser att 

ett bra ledarskap kräver bra kommunikation men samtidigt inte alltid fungerar på ett sådant sätt 

i praktiken eftersom förutsättningarna för varje chef är varierande.   
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som går socionomprogrammet på Umeå universitetet. Vi 

skriver just nu ett examinationsarbete på kandidatnivå som handlar om 

organisationsstrukturen på vård- och omsorgsboende. Mer specifikt är vi intresserade av 

samarbete mellan HSL-personalens enhetschefer och äldreomsorgens enhetschefer. För att 

förtydliggöra studien kommer författarna på ett oberoende perspektiv identifiera vilka 

fördelar och nackdelar som kan uppstå i en sådan organisationsstruktur.  

 

Vi förstår att ni har mycket att göra just nu. Men med hjälp av denna studie kommer 

förhoppningsvis er arbetssituation att kunna utvecklas ytterligare. Vi är i behov av er 

deltagande för att kunna genomföra studien. Vår potentiella förhoppning är att kunna 

intervjua ca 6 enhetschefer. 

 

Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter. Det är förstås helt frivilligt att delta och du kan när 

som helst avbryta intervjun eller välja att inte längre vara med i studien. Vår uppsats 

kommer att skrivas på ett sådant sätt att materialet från intervjuerna inte kommer kunna 

spåras tillbaka till dig eller andra deltagare. Intervjun kommer att ske antingen på din 

arbetsplats eller i universitetets lokaler i Umeå, vilket som fungerar bäst för dig. 

 

Vi hoppas du kan vara med i studien. Vi behöver ett svar från er så att vi vet vilka som inte 

vill vara med samt vilka som vill närvara. Ett snabbt svar uppskattas mycket även om ni inte 

har möjlighet att delta. I mailet vill vi att du skriver var du helst skulle vilja att intervjun 

sker och vilken tid den ska vara, så kontaktar vi dig så snabbt som möjligt. Om du har några 

funderingar, tveka inte att höra av dig till oss så svarar vi så fort som möjligt! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Mikael Wikström & Leila El Eid 

 

Socionomprogrammet, Termin 6 

 

Mailadress: 

 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

 

● Hur länge har du arbetat som enhetschef inom vård- och omsorgsboende i Umeå 

kommun? 

 

● Vad har du för arbetsuppgifter inom din roll som enhetschef inom vård- och 

omsorgsboende när det gäller sjuksköterskorna? 

 

● Har du andra erfarenheter inom socialt arbete? 

 

Frågor utifrån ett organisationsperspektiv 

 

● Vad är den största fördelen med den nuvarande organisationsstrukturen kring 

HSL-personalen? 

 

● Vad är den största nackdelen med den nuvarande organisationsstrukturen kring 

HSL-personalen? 

 

● Om du fick välja vad som helst för att förbättra förutsättningarna för ditt samarbete 

med HSL-personalen, vad skulle det vara? 

 

● Berätta om vilka förutsättningar du får av dina chefer för att kunna utöva ditt 

ledarskap? 

 

● Trivs du med förutsättningarna som du får av dina chefer? 

 

● Hur tycker du arbetsmiljön påverkas av förutsättningarna som du har fått från 

verksamhetschefen? 
 

 

Samarbetsfrågor & Samsyn 

 

● Hur fungerar samarbetet mellan dig och HSL-personalens enhetschef? 

 

● Hur tycker du samsynen ser ut mellan dig och HSL-personalens enhetschef? 

 

● Hur tycker du samarbetet fungerar mellan dig och HSL-personalen på 

verksamheten? 

 

● Hur upplever du kommunikationen mellan dig och HSL-personalens enhetschef? 

 

● Vilket sorts samarbete fungerar bäst mellan dig och HSL-personalens enhetschef? 
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● Vilket sorts samarbete fungerar mindre bra mellan dig och HSL-personalens 

enhetschef? 

 

● Hur tycker du arbetsmiljön påverkas av samarbetet mellan dig och HSL-personalens 

enhetschef? 

 

● Vilka krav om några finns, upplever du inom din roll som enhetschef? 

 

● Från vilka upplever du kraven från? 

 

● Hur påverkar dessa krav dig generellt i ditt yrkesutövande? 
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Bilaga 3 - Kodningsmall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


