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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns likheter och jämföra eventuella 

skillnader, i arbetsförhållanden för chefer inom offentlig och privat verksamhet. Utifrån 

studiens resultat analyserades, med hjälp av innehållsanalys, omsorgschefers upplevelser av 

sin arbetssituation och arbetsmiljö. Denna studie är avgränsad till att undersöka 

hemtjänstverksamheter i en stor kommun i norra Sverige. Studiens genomförande består av 

semistrukturerade intervjuer. Informanterna som medverkar i studien är omsorgschefer 

verksamma inom både offentlig och privat verksamhet. Resultatet visar att det finns stora 

likheter i chefernas arbetssituation och arbetsmiljö. När det kommer till vilka resurser 

cheferna har till sitt förfogande finns det vissa skillnader som problematiseras i denna studie. 
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Inledning 

Innan 80-talet var Sveriges välfärd helt ägd av offentlig regi men sedan dess har 

privatiseringen av välfärden ökat kraftigt (Hartman, 2011). Lagen om valfrihetssystem 

(LOV) trädde i kraft i Sverige 2009. Genom LOV ges medborgarna möjlighet att själva 

välja utförare för tjänster inom vård och omsorg. Tidigare fanns endast Lagen om offentlig 

upphandling (LOU), där det är kommunen eller landstinget som bestämmer vilken vård- 

och omsorgsgivare som ska anlitas (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Umeå kommun har 

erbjudit eget val inom hemtjänsten sedan 2005 och tillämpar inom hemtjänsten Lagen om 

valfrihetssystem sedan 2010 (Umeå kommun, 2016). Detta innebär att medborgarna har rätt 

att själva välja utförare för sina hemtjänstinsatser. I Umeå kommun finns, vid studiens 

genomförande, 18 stycken privata utförare och den kommunala hemtjänsten, som är 

verksamma inom Umeå kommuns hemtjänstområde (Umeå kommun, 2019). 

 

Det finns mycket begränsade kunskaper om vilka konsekvenser konkurrensen inom 

välfärden har lett till för både brukare och personal. Även kunskapen om hur kommunernas 

kostnader har påverkats är mycket begränsad (Hartman, 2011). Mellan åren 1998 och 2003 

gjorde socialstyrelsen en jämförelse av kostnadsutvecklingen mellan kommuner som hade 

en stor andel privata utförare och kommuner som hade kvar hela eller så gott som hela 

äldreomsorgen i egen regi. Jämförelsen visade att i kommunerna med högre andel privata 

utförare hade större ökning av sina kostnader mot för de övriga kommunerna (ibid.) Privata 

verksamheter som bedriver hemtjänst har ett vinstintresse och detta resulterar ofta i större 

effektivitet. Förutom effektivitetsvinster som anledning till att konkurrens är att föredra på 

marknaden framför ett statligt monopol, så poängteras också högre kvalitet, bättre 

tillgänglighet och mindre byråkrati inom den privata verksamheten (Hartman, 2011). 

Hartman (2011) beskriver att forskning kring effekterna av konkurrens inom välfärden är 

otydliga och motsägande, då en del hävdar att privata utförare gör ett bättre jobb medan 

andra påstår att det är de offentliga verksamheterna som har en högre kvalitet. Skillnaden 

som är märkbar mellan privat och offentlig hemtjänst är att privata utförare kan erbjuda 

tilläggstjänster som inte offentlig hemtjänst kan, vilket enligt Hartman (2011) kan leda till 

socioekonomisk segregation.  

 

Att arbeta som omsorgschef har under senare år varit en “het potatis”. Tidigare forskning 

visar att chefer inom vården har en hög arbetsbelastning och ansvar för stora 

personalgrupper. Många omsorgschefer arbetar även övertid, omkring hälften har haft 

sömnsvårigheter på grund av arbetet och svårigheter att bedriva ett gott ledarskap 



 

7 

 

(Akademikerförbundet SSR, 2017). Forskning kring hur omsorgschefer inom offentlig 

verksamhet uppfattar sin arbetssituation och arbetsmiljö är relativt omfattande undersökt 

och studerat. Men vad är skillnaden mellan att arbeta som chef inom privat verksamhet och 

inom offentlig verksamhet? Det är en viktig och relevant forskningsuppgift att undersöka 

om arbetsförhållandena skiljer sig åt hos cheferna eller om de har liknande utmaningar och 

möjligheter.   

 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella likheter och skillnader som finns i 

arbetsförhållanden för chefer inom offentlig och privat verksamhet. Studien är avgränsad 

till hemtjänsten i Umeå kommun.   

 

 

Teori/Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och teorier om chefers arbetsförhållanden. Först 

presenteras Akademikerförbundet SSR’s stora undersökning om enhetschefers 

arbetsbelastning. Sen redovisas vad forskningen säger om Chefer inom offentlig verksamhet 

och sedan presenteras skillnader mellan chefer i privat- och offentlig verksamhet. Vidare 

skrivs om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, sen 

avslutas forskningsdelen med en kortare förklaring av Krav och resursmodellen. 

 

Akademikerförbundet SSR  

Det svenska analys- och undersökningsföretaget Novus gjorde år 2016 - 2017 en 

undersökning på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Undersökningen handlade om hur 

chefer inom omsorgen upplevde sin arbetsbelastning. Intervjuer med 1000 stycken chefer 

inom omsorgssektor, både offentlig och privat, genomfördes. Resultatet visade att cheferna 

har en hög arbetsbelastning vilket ger negativa påföljder såsom sömnsvårigheter, 

övertidsarbete och bristande ledarskap. Undersökningen visade även att ett stort antal av 

cheferna, fler inom offentlig verksamhet än privat, funderat under det senaste året på att 

byta jobb. Orsakerna var bland annat dålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. SSR och 

Novus har i rapporten tagit fram åtta åtgärdspunkter som arbetsgivare behöver se över då 

det kommer till chefers arbetsmiljö. De åtgärderna innehåller bland annat att cheferna inte 

bör ha mer än 25 underställda, det administrativa stödet behöver ses över för att på rätt sätt 
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stödja cheferna och höja kvaliteten i verksamheten. Man bör stärka chefernas mandat och 

öka förutsättningar att bidra till den egna verksamhetens utveckling, samt se över om 

arbetsplatsen lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social 

arbetsmiljö. 

 

Chefer inom offentlig verksamhet 

Chefer som arbetar i en politiskt styrd organisation påverkas i hög grad av politikernas roll 

och de beslut de tar. Politikernas beslut kan snabbt förändra hur cheferna ska arbeta i sina 

verksamheter och efter vilka strategier. Offentliga organisationer omfattas även av 

offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt till insyn i statens och 

kommunernas verksamhet (Nyström, 2009).  

 

De administrativa uppgifterna har ökat för cheferna under lång tid. Flertalet tidigare studier 

visar på att de omfattande administrativa uppgifterna och bristande administrativ support 

har blivit till ett problem för cheferna. Nyström (2009) menar att första linjens chefer inom 

vården sannolikt utsätts för risker för att utveckla stressrelaterad ohälsa på grund av allt för 

stor psykisk och fysisk arbetsbelastning. Chefer som är verksamma i den offentliga sektorn 

beskrivs befinna sig i en slags gränsroll med krav och förväntningar från en mängd 

intressegrupper och individer. De löper därför särskilt risk att utveckla stressrelaterad 

ohälsa. För att bemöta dessa risker menar Nitzelius och Söderlöf (2005) att man bland annat 

skriftligen bör klargöra enhetschefernas arbetsuppgifter och befogenheter. Arbetsmängden 

och arbetsinnehållet bör anpassas utifrån individens förutsättningar och arbetstid, samt 

upprätta en prioriteringslista för tillfällen med för hög arbetsbelastning. Det bör också finnas 

rutiner för hur tecken på överbelastning ska fångas upp samt rutiner för att bedöma om 

arbetsmängden och arbetsinnehållet är rimligt för individen. En studie av ledarskap och 

stress i politiskt styrda verksamheter visade på att deltagande chefers stressbelastning 

orsakades av formella krav, hård styrning, informella krav, brist på stöd och möjlighet till 

tillitsfull kommunikation (Skagert et al., 2004).  

 

Skillnader mellan chefer i privat- och offentlig verksamhet 

Mellan 2006 och 2012 gjorde forskare på Göteborgs Universitet en studie på skillnader 

mellan chefer i privata företag och offentliga verksamheter som Fredrik Hillvesson (2015) 

skrivit en artikel om. Studien visar på att det finns tydliga skillnader på chefer i offentliga 
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verksamheter och chefer i privata företag. Mest tydliga skillnader hittades i arbetsstruktur, 

socialt intresse, tolerans, beslutsfattande och stresstålighet. 

 

Chefer inom privat sektor verkar överlag vara mer strukturerade, noggranna och mindre 

stressade av deadlines än chefer inom offentlig sektor. En av forskarna, Trevor Archer, som 

gjort studien förklarar detta genom att den offentliga sektorn ofta är mer reglerad och styrd 

än den privata, vilket i sin tur innebär att cheferna i den offentliga sektorn inte behöver vara 

lika strukturerade i arbetet.  

 

I offentlig verksamhet visade det sig att personer hade högre stresstålighet ju högre upp i 

hierarkin man befann sig. I den privata sektorn var det tvärtom, de högsta cheferna var 

mindre stresståliga än chefer på lägre nivåer. ”De som tolererar stress reagerar ofta 

långsammare. Men inom näringslivet behöver du ofta reagera snabbt”, säger Trevor Archer 

vara den logiska förklaringen på stresståligheten för cheferna. Vidare menar Archer att en 

viss stresskänslighet kan vara ett hjälpmedel i karriären, då personer som mår dåligt i sitt 

jobb söker sig något annat som passar bättre. 

 

”Det viktigaste inom offentlig sektor är inte att fatta beslut, utan att inte göra fel. Du är där 

för att förvalta. I näringslivet måste du däremot fatta beslut hela tiden.” -Trevor Archer 

(Hillvesson, 2015) 

 

Inom offentlig verksamhet tycks chefer på högre nivå ha svårare än kollegor på lägre nivå 

att fatta beslut, men bland chefer inom den privata sektorn är skillnaderna mindre. Något 

som tydligt skiljer sig åt mellan chefer i offentlig och privat sektor är tolerans. Tolerans 

handlar om att ha överseende med personer som är annorlunda än sig själv. 

Forskningsstudien visar att chefer inom offentlig sektor är som mest toleranta ju högre upp 

i hierarkin de är, medan chefer inom privata sektorn är mindre toleranta desto högre upp de 

är i hierarkin (Hillvesson, 2015). 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social 

arbetsmiljö 

Föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) reglerar 

kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Syftet är att 

främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa genom organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön.  
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9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas 

arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna 

ska anpassas till kraven i arbetet. 

 

Det centrala ämnet inom forskningen kring hälsa och arbete är arbetsbelastning. I 

Arbetsmiljöverkets Vägledning till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4) skriver Arbetsmiljöverket bland annat om arbetsbelastning, krav och 

resursers påverkan. Förutsättningar som bestämmer belastningen ses i form av krav och 

resurser, men även om arbetet går att utföra på det sätt som förväntas. Om resurserna är 

bristfälliga eller otillräckliga för arbetet som ska utföras, leder det till obalans i förhållande 

mellan arbete och krav. Den typen av obalans är viktigt för arbetsgivaren att vara 

uppmärksam på. För om det upprepas eller blir långvarigt, resulterar detta till en ohälsosam 

arbetsbelastning. Vidare ges en förklaring av innebörden med krav och resurser.  

 

Allt slags arbete innebär en rad olika krav (AFS 2015:4). Det kan vara allt ifrån krav på 

produkter som ska tillverkas, vilken service eller tjänst som ska tillhandahållas och krav på 

vad som ska göras, till exempel vilken vård som ska ges. Men även tidsramar på när arbetet 

ska vara klart. Det innebär också krav på kvantiteten (hur mycket som ska göras) och 

kvaliteten (hur bra det ska göras). En viss typ av krav handlar om den fysiska arbetsmiljön 

som kan vara till exempel platsen där man utför arbetet. Andra typer av krav belastar 

individens tankekapaciteten, som exempelvis att lösa oväntade problem och “hålla många 

bollar i luften”.  Även den sociala arbetsmiljön kan vara kravfylld, såsom förekomsten av 

konflikter eller när samarbete och stöd brister. Om otydligheter eller motsägelsefulla krav 

finns behöver de lösas då det påverkar den sociala arbetsmiljön.  

 

I AFS (2015:4) beskrivs det att resurser behövs för att kraven i arbetet ska balanseras. Att 

ha rätt resurser i arbetet bidrar till att få möjlighet till att hantera kraven och nå målen. 

Exempel på resurser är kompetens, bemanning, tillräckligt med tid, återkoppling och 

handlingsutrymme. Att ha möjlighet att ventilera och reflektera är en resurs, samt möjlighet 

till återhämtning. Ofta klarar man av arbetstoppar så länge det finns tid för återhämtning 

och att arbetstopparna inte kommer för ofta. En ohälsosam arbetsbelastning blir det när 

kraven allt för ofta överskrider resurserna och blir långvariga. Blir obalansen beständig 

mellan krav och resurser, ökar risken för ohälsa men arbetsgivaren kan lösa det genom att 
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sänka kraven eller att tillföra mer resurser. Det är viktigt med en dialog mellan arbetstagare 

och arbetsgivare för att uppmärksamma om arbetsbelastningen blir för hög. 

 

Förändringar i arbetet är vanligt och det gäller då att se över kraven och resurserna om det 

är något som kan påverka arbetsbelastningen. Exempel på faktorer som kan påverka 

arbetsbelastningen är ändrade uppdrag, rekryteringar och omorganiseringar. Även om 

förändringar kan vara positiva så behöver ökade krav vägas upp med resurser. Men resurser 

får inte bli ett hinder, exempelvis teknik som fungerar dåligt eller arbetsplatser som är 

bristfälliga. Istället för att vara en resurs kan det då bli en negativ arbetsbelastning (AFS 

2015:4).  

 

Krav och resursmodellen 

Krav och resursmodellen är en generell modell som kan användas och appliceras på de flesta 

yrkesgrupper och arbetsplatser, oavsett aktuella krav och resurser (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Denna modellen används för att beskriva faktorer som är 

relaterade till stress och engagemang i arbetslivet, utifrån hur kraven ser ut och vilka 

resurser som finns. Det finns två processer i modellen som är utgångspunkt. Den ena är att 

psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala krav kan leda till viss psykisk eller fysisk 

ansträngning. Den psykiska eller fysiska ansträngningen uppstår då individer använder sig 

av strategier för att behålla prestation trots höga krav. Om individens mentala och fysiska 

energi töms på grund av höga krav kan det leda till ohälsa, till exempel när det krävs hög 

ansträngning för individen att bemöta kraven men återhämtningen är bristfällig. Höga krav 

behöver nödvändigtvis inte vara negativt. Den andra processen i modellen är resurser. Där 

finns psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala resurser som är väsentliga för att både 

hantera och möta krav. Höga krav men samtidigt goda resurser leder inte till lika höga nivåer 

av ohälsa. Resurser i sig är viktiga faktorer som kan resultera i ökad motivation för 

individen, både inre och yttre motivation. Den inre motivationen innefattar lärande och 

utveckling bland individerna och yttre motivation handlar om möjligheten att nå 

arbetsrelaterade mål. Det finns stark evidens på att krav överensstämmer med utbrändhet 

och resurser med motivation och engagemang (ibid.). 

 

Krav och resursmodellen har vidareutvecklats och under resurser finns nu även individuella 

resurser som berör skillnader mellan individers förmågor att prestera och orsaker till 

variationer i prestation. En arbetsplats resurser kan finnas på social och organisatorisk nivå 

(Bakker & Demerouti, 2007). Resurser i arbete, engagemang och prestation påverkas även 
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av individuella resurser. Enligt Bakker och Demerouti (2007) är exempel på krav i 

arbetslivet; hög arbetsbelastning, dålig fysisk arbetsmiljö och samspel med kunder. Vilka 

krav som kan vara riskfaktorer för individers hälsa är beroende på arbetets utformning och 

varierar mellan olika arbetsplatser. Arbetsuppgifter med hög svårighetsgrad, tidsbrist och 

för stor arbetsmängd resulterar i hög arbetsbelastning (AFS 2015:4). Att ha krav på sig är i 

sig inte negativt, kraven blir negativa när resurserna är otillräckliga för att bemöta kraven. 

När effekterna av kraven är negativa blir det påfrestande vilket i sin tur kan leda till 

orkeslöshet, arbetsrelaterad stress och ohälsa (Bakker & Demerouti, 2007). Att ha låga krav 

eller inga krav alls kan även ha en negativ effekt för individen, såsom understimulans i 

arbetet. Genom att fördela om arbete, öka bemanning, ge möjlighet till återhämtning eller 

förändra arbetssätten kan en ohälsosam arbetsbelastning förebyggas (AFS 2015:4). 

 

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts i studien, urvalet, intervjuernas 

utformning och genomförande, val av analysmetod, analys av datamaterial, vår förförståelse 

och de etiska överväganden som gjorts. 

 

Kvalitativ forskningsmetod 

Då syftet med denna studie var att undersöka och jämföra omsorgschefers upplevda 

arbetssituation och arbetsmiljö krävdes djupgående och individuella svar. Därför valde vi 

att använda oss av en kvalitativ induktiv ansats. Då vi ville ge intervjupersonerna möjlighet 

att berätta ganska fritt om sina upplevelser landade valet på att använda semistrukturerade 

intervjuer som undersökningsmetod (Bryman, 2011). 

 

Urval 

Den grundläggande tanken var att studien skulle bestå av tio stycken kvalitativa intervjuer 

med chefer som arbetar inom hemtjänsten i Umeå kommun. Där fem stycken av cheferna 

skulle vara verksamma inom Umeå kommuns kommunala hemtjänst och de resterande fem 

cheferna inom privat hemtjänst i Umeå kommun. För att informanterna skulle hunnit skaffa 

sig erfarenhet kring rollen som chef på sin nuvarande arbetsplats hade vi som ett krav att 

alla medverkande chefer skulle ha arbetat på sin chefstjänst i minst ett år för att få medverka 

i studien. För att kunna göra en jämförelse mellan de olika chefernas arbetssituation och 

arbetsmiljö ville vi även att de skulle ansvara för relativt lika stora personalgrupper. 
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Ytterligare ett urvalskriterium blev därmed att medverkande i studien ska ha personalansvar 

för 20 - 35 medarbetare. 

 

Ett e-postmeddelande med information om studien samt en förfrågan om medverkan 

skickades ut till de privata hemtjänstutförare som är verksamma i Umeå centrum, samt de 

enhetschefer i hemtjänsten inom offentlig verksamhet som är verksamma i centrala Umeå 

området. E-postmeddelandet utgör informationsbrevet och finns att se som bilaga (Bilaga 

1). På grund av en hög personalomsättning bland enhetscheferna inom Umeå kommun, samt 

en hög arbetsbelastning inför sommarrekrytering fick vi bredda vårt urval något och ta med 

enhetschefer som är verksamma även utanför Umeå centrumområdet. På grund av låg 

svarsfrekvens från privata aktörer valde vi att bredda vårt urval till att även ta med personer 

som har personalansvar för ett mindre antal medarbetare än 20 - 35 stycken. I slutändan 

blev det totalt sju stycken intervjuer. Tre intervjuer med enhetschefer verksamma i den 

kommunala hemtjänsten och fyra intervjuer med enhetschefer, eller med motsvarande 

ansvarsområden, verksamma inom den privata hemtjänsten. Detta innebär att vi använde 

oss av ett strategiskt, målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) är vanligt inom kvalitativ 

forskning som urvalsmetod då den utgår från att strategiskt välja deltagare som är relevant 

utifrån forskningsfrågorna. 

 

Intervjuernas utformning och genomförande 

För att säkerställa att intervjuerna höll sig till syftet utformade vi en intervjuguide. Då vald 

analysmetod är innehållsanalys använde vi oss av öppna, breda frågor. På så sätt fick 

informanterna möjlighet att själva berätta och styra intervjun efter vad dem själva ansåg 

vara mest betydande. Intervjuguiden inleddes med ett antal frågor om generell 

bakgrundsinformation. Detta både för att vi skulle ha möjlighet att sätta in informantens 

svar i ett större sammanhang, samt för att informanten skulle känna sig trygg och bekväm i 

intervjusituationen (Bryman, 2011). Intervjuguiden lästes igenom av vår handledare och 

reviderades därefter för att säkerställa att frågorna var tillräckligt öppna och breda. 

Intervjuguiden finns som bilaga (Bilaga 2). 

 

Informanterna fick själva välja plats för vars intervjuerna skulle äga rum. Detta både för att 

underlätta för dem att avsätta tid till att delta i studien, samt att de gavs möjlighet att välja 

en miljö där de känner sig trygga och ostörda. En intervju genomfördes i informantens hem. 

Samtliga övriga intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats. Inledande vid 

intervjuerna förklarades studiens syfte igen. Även de etiska kraven förklarades ännu en gång 
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för att på så sätt säkerställa att informanterna tagit del av informationen samt för att ge dem 

möjlighet att ställa frågor eller avbryta sitt medverkande om de så önskade. Samtliga 

intervjuer spelades in, efter samtycke från informanterna. Anledningen till inspelningen var 

för att sedan kunna transkribera intervjuerna, för att i ett senare skede kunna göra en mer 

detaljerad analys och inte gå miste om värdefull information. Inspelningar är en fördel 

speciellt vid semistrukturerade intervjuer, detta för att intervjuaren då lättare kan fokusera 

på att följa upp med frågor där det behövs förtydligande, eller informanten kommer in på 

ett intressant sidospår (Bryman, 2011). 

 

Vi valde att delta båda två vid varje intervjutillfälle, för att på så sätt få en bättre uppfattning 

av intervjun samt hjälpas åt med att fånga upp intressanta sidospår. För att inte 

informanterna skulle uppleva intervjutillfället som rörigt på grund av två intervjuare, 

ansvarade vi för varannan intervju. Den som ansvarade för intervjun hade huvudansvaret 

för att delge information och genomföra själva intervjun. Den som inte hade huvudansvaret 

fick stötta upp med följdfrågor och be om förtydligande där så behövdes. Samtliga intervjuer 

varade mellan 35 - 45 minuter. Ordningen på intervjuerna slumpades på så sätt att 

informanterna själva fick bestämma vilket datum som passade för dem. Detta resulterade i 

att intervjuerna i stort sett genomfördes med varannan informant från offentlig verksamhet 

och varannan informant från privat verksamhet. 

 

Val av analysmetod 

I analysen av materialet använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys med fokus på tolkning 

av texter, i vårt fall intervjuutskrifterna. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar 

att texten som analyseras bör ses i sitt sammanhang med en medvetenhet om informanternas 

personliga historia och livsvillkor samt den rådande kulturen. En text har inte endast en 

given mening och därmed kan flera tolkningar av en och samma text vara giltiga, trots att 

de är olika. Vid en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att beskriva likheter och 

skillnader i textinnehållet. Dessa likheter och skillnader redovisas sedan i kategorier och 

teman på olika abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

Analys av datamaterial 

Direkt efter varje intervju var genomförd, transkriberades och avidentifierades den av den 

av oss som haft huvudansvaret för intervjun. Genom att transkribera i ett tidigt skede så 
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förbättrade vi vår intervjuteknik genom att bland annat se vilka följdfrågor som var 

överflödiga eller irrelevanta.  

 

Analysen av materialet inleddes genom att vi läste igenom samtliga transkriberingar ett antal 

gånger för att på så sätt bekanta oss med materialet och skapa oss en helhetsbild. I nästa steg 

markerade vi ut meningsenheter. Vid långa stycken gjordes meningskondenseringar för att 

på så sätt sammanfatta det som sades utan att gå miste om den centrala innebörden. Dessa 

meningar sammanfattades till koder och skrevs sedan ut och klipptes isär så att vi kunde 

sortera de olika koderna i högar där vi ansåg att de passade ihop med varandra. Dessa högar 

namngavs sedan med ett sammanfattande namn och utgjorde därmed underkategorierna. 

Denna del av analysen gjordes först på materialet från den offentliga verksamheten och 

sedan på materialet från de privata verksamheterna. Detta för att undvika att analysen 

påverkades av de olika verksamheterna.  

 

Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori Tema 

” ...Och även just det 

här att, det är ju ändå 

lite stress att ha en 

verksamhet som 

snurrar på jämt. 

Ibland tänker jag att 

det vore skönt om jag 

visste att om jag gick 

hem klockan fyra, då 

går alla härifrån hem, 

det kan inte liksom 

hända någonting på 

helger och kvällar…” 

Stressigt att 

ha en 

verksamhet 

som snurrar 

på jämt. 

Stress Påverkan 

arbetsmiljö 

Arbetsmiljö Organisatorisk 

och social 

arbetsmiljö 
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”…men det är ju svårt 

ibland att planera en 

dag just utifrån sånt 

som kan hända. Jag 

menar det är någon 

som ska till någon 

klockan åtta på 

morgonen och inser 

att ja men… den här 

öppnar inte dörren, 

vad ska jag göra? Ja, 

men då är det kanske 

man får bara lämna 

allt åt sidan det man 

gör och så får man 

liksom börja kolla 

med anhöriga; har 

något som hänt?” 

Svårt att 

planera en 

arbetsdag på 

grund av 

ständiga 

avbrott i 

arbetet. 

Avbruten Frustration Påverkan av 

arbetsbelastning 

Förutsättningar 

i arbetet 

”…just det hära 

kvalitén och förbättra 

och ”hur ska vi tänka 

här?” och det är ju 

den biten som är den 

roliga, tycker jag. Och 

som ja, som man lätt 

tappar när det är 

mycket annat…” 

Tappar lätt 

arbetet med 

kvalitén när 

det är mycket 

att göra. 

Hinner 

inte med 

Yttre kontroll Kontroll Resurser 

Tablå 1.  Exempel på meningskondensering, kodning och tema. 

 

Nästa steg i analysprocessen var att föra ihop lämpliga underkategorier till kategorier. Det 

var totalt 24 underkategorier i den offentliga verksamheten och 23 underkategorier i de 

privata verksamheterna. Efter sammanslagningen resulterade det i tio kategorier i den 

offentliga verksamheten och nio kategorier i de privata verksamheterna. Antalet 

underkategorier och kategorier skiljer sig åt en aning mellan verksamheterna på grund av 

att informanterna valde att lyfta olika aspekter i arbetet. Dessa kategorier utgjorde vidare 

tre teman för respektive verksamhet. I ett första skede skiljde sig ett tema och tre kategorier 

åt mellan offentlig och privat verksamhet. Efter diskussion med handledare valdes att göra 

likvärdiga teman och kategorier för verksamheterna för att tydliggöra analysen och 

presentationen av resultatet. Det mynnade slutligen ut i tre övergripande teman för 
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respektive verksamhet: Organisatorisk och social arbetsmiljö, Förutsättningar i arbetet och 

Resurser. Fullständigt schema över samtliga kategorier finns som bilaga (Bilaga 3).   

 

Kodningen utförde vi först var för sig på de intervjuer vi varit huvudansvariga för och 

därmed transkriberat. Efter det gick vi igenom varandras kodning för att eventuellt lägga till 

eller diskutera vissa koder för att säkerställa att vi tänkte lika. Vidare analys av materialet 

gjordes därefter gemensamt för att på så sätt säkerställa en så likvärdig analys som möjligt.  

 

Vår förförståelse 

Förförståelse handlar om att redan ha en uppfattning om ett ämne som egentligen inte 

nödvändigtvis är en sanning. Förutfattade meningar kan enligt Gillham (2008) ha en negativ 

påverkan på forskningen, då det kan orsaka missbedömningar eller att forskaren tar för 

mycket hänsyn till den kunskapen som redan finns. Det positiva med att ha förförståelse är 

att teorier är lättare att tillämpas och bearbetas snabbare. 

 

Då vi båda är undersköterskor och har jobbat inom hemtjänsten ett flertal år, både inom 

offentlig och privat sektor är vår förförståelse kring ämnet ganska stort och det kan ha 

speglat våra tankar kring vad vi tror att resultatet skulle bli. Det har även förenklat vårt 

arbete med intervjuerna då vi har förstått olika problem som informanterna har diskuterat 

vilket har lett till att vi har haft förmågan att ställa bra följdfrågor och på så vis fått djupare 

svar. Det har även gett fördelar då vi haft lättare att förstå vad informanterna menar med 

sina uttryck och svar. En av oss har även gjort praktik som enhetschef inom en offentlig 

verksamhet vilket har präglat förförståelsen kring hur arbetssituationen ser ut för chefer 

inom vården. Vår förförståelse har även hjälpt oss att lättare hitta relevanta teorier som gått 

att koppla till de resultaten har visat. 

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer som man måste ta hänsyn till både under och efter 

genomförandet av en forskningsstudie. Dessa etiska principer är: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I vår första kontakt med informanterna, via e-postmeddelande, presenterade vi oss och 

förklarade vad syftet med studien är. Det framgick att det är frivilligt att delta och att de när 

som helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt deltagande. De informerades även 
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om hur lång tid intervjun uppskattades ta samt att den skulle komma att spelas in. Vi 

informerade även i detta skede om hur vi kommer att behandla intervjumaterialet för att 

säkerställa anonymiteten. Denna information presenteras ytterligare en gång vid 

intervjutillfället, innan intervjun påbörjades. Genom denna information uppfylldes därmed 

informationskravet. 

 

Då informanterna själva fick anmäla sitt intresse att delta i studien genom att besvara e-

postmeddelandet samt att de innan intervjuns början fick lämna samtycke till ljud-

inspelning togs därmed hänsyn till samtyckeskravet. 

 

För att uppfylla konfidentiallitetskravet valde vi att benämna både ljudfilerna och 

transkriberingarna med siffror istället för informanternas namn. Även i studien redogörs 

aldrig informanternas namn, arbetsplats eller något som på så sätt skulle kunna avslöja 

informanternas identitet. Det enda vi valt att redovisa i studien är om informanterna är 

verksamma inom den offentliga verksamheten eller inom en privat verksamhet. Detta för 

att kunna göra en jämförelse mellan de olika verksamheterna.  

 

Allt material som samlats in under studiens gång har endast använts till att besvara studiens 

syfte. De inspelade intervjuerna raderades när transkribering var gjord. Då studien är 

presenterad kommer transkriberingarna att förstöras. Genom detta uppfylls även det sista av 

de etiska principerna, nyttjandekravet. 

 

 

Resultat 

Den genomförda analysen resulterade i tre övergripande teman vilket resultatet presenteras 

genom. Resultatet är indelat i två delar. I den första delen presenteras resultatet från den 

offentligt styrda hemtjänsten i Umeå kommun och i andra delen presenteras den privata 

hemtjänstens resultat. Jämförelsen mellan dessa resultat kommer senare att diskuteras i 

avsnittet Diskussion. 

 

Offentlig verksamhet 

Den offentliga verksamheten presenteras nedan i tre teman; Organisatorisk och social 

arbetsmiljö, Förutsättningar i arbetet och Resurser. Till varje tema tillhör ett antal 

kategorier som visas här nedan i figur 3. Det första temat, Organisatorisk och social 
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arbetsmiljö, innehåller tre kategorier; Arbetsbeskrivning, Arbetsmiljö och Chefsomsättning. 

Tema två, Förutsättningar i arbetet, innehåller tre kategorier; Påverkan av arbetsbelastning, 

Krav och Verksamhetsutveckling. Det tredje temat, Resurser, innehåller fyra kategorier; 

Stöd, Kontroll, Återhämtning och Reflektion. 

 

OFFENTLIG 

Kategori Tema 

Arbetsbeskrivning 

Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljö 

Chefsomsättning 

Påverkan av arbetsbelastning 

Förutsättningar i arbetet Krav 

Verksamhetsutveckling 

Stöd 

Resurser 
Kontroll 

Återhämtning 

Reflektion 

Figur 1. Tema och kategorier offentlig verksamhet 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Detta tema innehåller kategorierna Arbetsbeskrivning, Arbetsmiljö och Chefsomsättning. I 

den inledande kategorin, Arbetsbeskrivning, berättar informanterna lite generell 

bakgrundsinformation rörande sin anställning, samt en förklaring av hur de uppfattar sin 

arbetsbeskrivning. Under kategorin Arbetsmiljö beskriver informanterna sin fysiska- och 

psykosociala arbetsmiljö. I kategorin Chefsomsättning berättar informanterna om den 

chefsomsättningen som just nu råder i den kommunala verksamheten och hur den påverkar 

både dem och verksamheten. 

 

Arbetsbeskrivning 

Samtliga informanter har arbetat som enhetschef i kommunens hemtjänst två till tre år. Alla 

har olika högskoleutbildningar. Informanterna arbetar heltid och uppskattar sig arbeta 

mellan 40 till 45 timmar per vecka. Antalet medarbetare de ansvarar för är väldigt lika och 

är cirka 30 stycken. 

 

En av informanterna beskriver arbetsbeskrivningen som en sammanställning av vad som 

förväntas av enhetscheferna, men att det inte går att fånga in allt i en arbetsbeskrivning utan 
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mycket måste man lära sig genom erfarenheter. Tydligare arbetsbeskrivning är något som 

alla informanterna efterfrågar då det skulle underlätta arbetet, framför allt för nya 

enhetschefer. Informanterna berättar att det är ett pågående arbete i ledningsgruppen att 

förtydliga chefernas arbetsbeskrivning. 

 

Arbetsmiljö 

Enhetscheferna i den kommunala verksamheten beskriver att det finns brister i den fysiska 

arbetsmiljön genom lokaler som inte är anpassade till verksamheten. Alla informanterna har 

flera olika kontor, ett på stadshuset och sedan ytterligare kontor ute i verksamheten där 

medarbetarna finns. Det är kontoren ute i verksamheterna som beskrivs som bristfälliga. En 

av enhetscheferna beskriver att hen inte kan arbeta administrativt ute i sin verksamhet, då 

hen inte har något officiellt kontor där. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som både positiv och negativ. Det förekommer 

stressiga perioder och en av informanterna beskriver att hen oftast ligger efter i det planerade 

arbetet. En annan informant beskriver det som ett gränslöst arbete där första linjens chefer 

blir lite klämda från båda håll. Det pratas ofta om medarbetarnas arbetsmiljö medan 

enhetscheferna ofta hamnar mellan stolarna. Informanten upplever att enhetscheferna 

tenderar att prioritera bort sig själva och glömmer därmed bort deras egen arbetsmiljö, till 

förmån för medarbetarna. Överlag beskrivs dock den psykosociala arbetsmiljön som positiv 

genom att det är ett väldigt varierande arbete där de upplever en god gemenskap. Samtliga 

informanter berättar att de trivs med sitt arbete. 

 

“På det stora hela jättebra, alltså dels meningen med uppdraget att få våra äldre att kunna leva 

så länge som möjligt i hemmet och på ett bra sätt tycker jag är fantastiskt. Fantastiska 

människor som är i min personalgrupp också som brinner för sitt jobb. Sen så är det klart att 

det finns utmaningar och uppgifter jag tycker är mindre roliga men det kommer det finnas i 

vilket jobb jag än har. Men jag tycker det är ett jätteroligt jobb.” 

 

Chefsomsättning 

Informanterna berättar att det är väldigt stor omsättning på enhetscheferna inom den 

kommunala hemtjänsten för närvarande. En av enhetscheferna beskriver att det främst beror 

på tillfälligheter att det är så många som slutar samtidigt, men att det också kan bli en viss 

snöbollseffekt när någon slutar. En annan av enhetscheferna beskriver det som att 

chefsomsättningen nog till stor del beror på det spretiga arbetet och den höga 

arbetsbelastningen. 
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“Jag tror att det är den här spretigheten, att man ger järnet hela tiden. Alltså det… Hemtjänsten 

är väldigt, det är full fart hela tiden! Det är som… Och det är extremt varierande, vilket är bra 

till en del, men alltså blir det för spretigt då blir det också rätt jobbigt.” 

 

Informanterna berättar även att det blir oroligt i ledningsgruppen när många slutar samtidigt 

men att omsättningen påverkar individen mindre då man jobbat ett tag och känner sig 

tryggare i arbetet. Endast en av enhetscheferna upplever sig bli påverkad av 

chefsomsättningen och berättar att hen får funderingar på att byta jobb när många kollegor 

slutar. 

 

Förutsättningar i arbetet 

Detta tema innehåller kategorierna Påverkan av arbetsbelastning, Krav och 

Verksamhetsutveckling. I den första kategorin, Påverkan av arbetsbelastning, berättar 

informanterna om vilka arbetsuppgifter de har och hur de ser på sin arbetsbelastning. De 

beskriver även en frustration över den svårlösta personalbristen och bristfälliga 

arbetsverktyg samt spretigheten i deras arbetsroll. Under kategorin Krav beskriver 

informanterna vilka krav de upplever finns på dem samt hur de skulle kunna bemötas. I 

kategorin Verksamhetsutveckling, förklarar informanterna hur de ser på sin möjlighet att 

påverka utvecklingen av verksamheten, vilka förutsättningar som krävs för att kunna 

påverka utvecklingen samt hur det påverkas av att arbeta i en stor organisation.  

 

Påverkan av arbetsbelastning 

Arbetsuppgifterna för enhetscheferna i den kommunala verksamheten beskrivs av 

informanterna som väldigt omfattande och spretiga. Enhetscheferna utför väldigt mycket 

administrativa uppgifter såsom schemaläggning, löner, lägga in sjukfrånvaro, svara på mejl, 

hantera avvikelser och arbeta i olika system. Andra arbetsuppgifter som tar upp mycket tid 

är exempelvis rekrytering, personalfrågor, misskötsamhetsärenden, täcka upp frånvaro, 

rehabilitering, personalmöten, implementera nya rutiner, samt följa upp kontinuitet och 

genomförandeplaner. Vissa av informanterna berättar att de ibland behöver gå ut och arbeta 

i verksamheten vid svårlöst personalbrist. 

 

Det administrativa arbetet upplevs uppta för mycket av informanternas arbetstid. Tid som 

de hellre skulle vilja lägga på personalen och brukarna samt utveckla verksamheten. En av 

enhetscheferna uppskattar sig lägga ca 50% av sin arbetstid på administrativt arbete. Hen 



 

22 

 

tycker att så stor mängd administrativt arbete inte borde ligga på enhetscheferna, utan att en 

halvering av detta vore rimligt. 

 

Enhetschefernas arbetsbelastning beskrivs som väldigt varierande. En del informanter 

beskriver att arbetsbelastning är hög inför sommarrekryteringen, men att den i övrigt är i 

ganska bra balans. Medan andra informanter beskriver arbetsbelastningen överlag som hög 

och med få lugna perioder samt att den tunga belastningen har fortsatt öka under de senaste 

åren. En av informanterna säger att hen måste prioritera väldigt mycket bland sina 

arbetsuppgifter och skulle behöva arbeta ungefär en halvtid ytterligare för att kunna göra ett 

bra jobb. 

 

“...jag tycker den [arbetsbelastningen] går i perioder men sen tycker jag att de här tyngre 

perioderna har blivit lite längre och lite tyngre än förut.” 

 

Svåra personalärenden och personalbrist beskrivs vara två av de faktorer som har störst 

negativ påverkan på informanternas arbetsbelastning. Svåra personalärenden och struliga 

personalgrupper beskrivs som väldigt stressande. En av informanterna beskriver en stor 

frustration över personalbristen. Med en pressad bemanning, periodvis extremt hög 

sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera upplever hen sig aldrig kunna ha en bemanning 

som täcker den frånvaron som finns. Svårigheterna att hitta utbildad personal påverkar 

enhetschefernas arbetsbelastning genom att de administrativa uppgifterna och stödet de 

behöver ge till medarbetarna ökar avsevärt. 

 

“Ska jag gå ut på gatan och fråga vem som kan komma in och jobba ikväll?” 

 

Under intervjuerna framkom det en stor frustration bland enhetscheferna på grund av att 

systemen de arbetar i är bristfälliga. Informanterna beskriver att de bristfälliga systemen 

bidrar till en högre arbetsbelastning och påverkar deras arbetsmiljö på ett väldigt negativt 

sätt. Samtliga informanter är överens om att bättre system skulle minska deras 

arbetsbelastning avsevärt. Dock beskrivs den stora organisationen vara ett hinder i att byta 

system då det ska passa många olika verksamheter vilket gör att upphandlingarna inte tar 

sig framåt. 
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“Ja, jag vet inte men jag har jämfört det lite grann med att om jag skulle vara grävmaskinist 

och så får jag en grävmaskin som inte funkar, men jag ska gräva lika mycket som alla andra 

ändå. Det är vårt verktyg, det är vad vi jobbar med, men det funkar inte. Det är extremt 

enerverande.” 

 

Informanterna återkommer ofta till att arbetet som enhetschef är väldigt spretigt och det är 

svårt att beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut. Flera av informanterna berättar att som 

enhetschef så får man ta hand om uppgifter som egentligen inte en enhetschef ska göra. En 

informant beskriver att för att minska spretigheten i deras arbete skulle inte endast deras 

arbetsbeskrivning behövas förtydligas, utan även ett förtydligande av vem som ska utföra 

de uppgifterna som ingen riktigt ansvarar för. 

 

“Ja, men om man gör min arbetsbeskrivning väldigt tydlig så att det är det här du ska göra. 

Men då måste man samtidigt tala om, vem ska göra det här som du också gör?” 

 

Krav 

De intervjuade enhetscheferna i kommunen upplever sig ha höga krav på sig och har det 

slutgiltiga ansvaret för mycket. En av informanterna berättar att en del av arbetet skulle 

kunna delegeras ut till medarbetarna men att de i sin tur har för hög arbetsbelastning för att 

det ska vara möjligt i dagsläget. Med bättre ekonomi och fler medarbetare ute i 

verksamheten ser informanten en möjlighet till att minska enhetschefernas arbetsbelastning 

något. En annan informant uttrycker sig att det är en nackdel att verksamheten pågår dygnet 

runt och att det är svårt att vara förberedd på allt. Vissa dagar får man endast ägna sig åt 

“brandsläckning”. Det vill säga att lösa akuta ärenden som kan uppstå. 

 

“Hemtjänsten får ju aldrig stanna!” 

 

Verksamhetsutveckling 

Samtliga informanter från den kommunala verksamheten är överens om att de kan påverka 

utvecklingen av sin verksamhet så länge de håller budget och följer lagar och regler. En 

förutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet är att det är stabilt i arbetsgruppen. En 

informant förklarar att större utvecklingsarbeten kommer när man jobbat längre. Det finns 

inte tillräckligt med tid för det när man är ny. 
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“Det är bara det att ingenting får ju kosta pengar utan alla våra förbättringar ska ju handla 

egentligen om att göra samma jobb men för mindre pengar, samma kvalité men för mindre 

pengar.” 

 

I och med att det är en stor organisation med långa beslutsled upplever informanterna att de 

har svårt att påverka större faktorer. De beskriver att den stora organisationen leder till att 

det tar lång tid för vissa beslut och blir svårt att hitta smidiga lösningar, vilket leder till 

frustration bland informanterna. 

 

“Kommunen känns så stor ibland, att det är så stor apparat som ska fungera, ibland hade det 

varit enklare att bara kunna göra allting själv bara så får man det gjort och bestämma själv när 

det ska blir gjort.” 

 

Resurser 

Detta tema innehåller kategorierna Stöd, Kontroll, Återhämtning och Reflektion. I den första 

kategorin, Stöd, berättar informanterna om vilket stöd de upplever sig ha, vilket befintligt 

stöd de önskar skulle fungera bättre samt vilket stöd de önskar att de fick. Under kategorin 

Kontroll beskriver informanterna främst hur stor möjlighet de har att påverka sin egen 

arbetsmiljö och arbetsbelastning. I kategorin Återhämtning berättar informanterna om 

vilken möjlighet de har till återhämtning i arbetet. Slutligen i den sista kategorin, Reflektion, 

beskriver informanterna vilken möjlighet de har till reflektion i arbetet samt hur de påverkas 

av den.  

 

Stöd 

Under intervjuerna pratas det både om befintligt stöd och önskat stöd. Samtliga informanter 

i den kommunala verksamheten upplever sig ha ett väldigt gott stöd från både kollegor och 

chef. De beskriver att det alltid går att få hjälp och råd av sina kollegor och att det inger en 

trygghet att man sällan är själv med sitt problem. 

 

“Då finns alltid någon som man kan bolla med och som förmodligen varit med om ungefär 

samma problematik också.” 

 

När det kommer till det önskade stödet berättar informanterna att det finns bland annat en 

stödfunktion i kommunen men att den är bristfällig. Informanterna tycker att 

stödfunktionerna är svåra att få tag i och att de sitter för långt ifrån verksamheterna, vilket 

leder till mycket väntan och frustration. En av informanterna beskriver att det händer att 
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man exempelvis får avslag från bemanningscentrum när man önskat hjälp med att lösa en 

korttidsfrånvaro. Hen beskriver att även om man i slutändan lyckas lösa problemet själv, så 

blir det lite skevt att få tillbaka en arbetsuppgift som man faktiskt redan betalat för. En av 

enhetscheferna menar att bättre fungerande stödfunktioner skulle minska enhetschefernas 

arbetsbelastning och minska det dubbelarbete de gör idag. Hen upplever också att man 

troligen ställer högre krav på stödfunktionen när man blivit van att ha dem och berättar att 

även om de är bristfälliga så är det tryggt att de finns. Det stöd som i övrigt främst önskas 

av informanterna är ett chefsstöd som kan arbeta nära verksamheten och avlasta 

enhetschefer med mycket av de administrativa delarna. 

 

Kontroll 

Att arbeta inom kommunen beskrivs som ganska styrt och man är inte lika fri att arbeta som 

man vill. När det kommer till huruvida informanterna upplever sig ha möjlighet att påverka 

upplägget av sitt arbete skiljer det sig åt. En av informanterna berättar att hen upplever sig 

inte ha så stor möjlighet att påverka sin arbetsbelastning eller arbetstakt. Medan en annan 

av informanterna upplever sig ha god möjlighet att påverka upplägget av sitt eget arbete. 

Samma informant menar även på att det går att styra över vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras och när de ska utföras och upplever det som lätt att få in mikropauser i arbetet. 

 

“Ingenting är så viktigt att det inte kan vänta fem minuter.” 

 

Återhämtning 

När det kommer till återhämtning pratar en av informanterna om vikten av att skilja mellan 

arbetsliv och privatliv. Av praktiska skäl tar samtliga informanterna med sig sin 

arbetstelefon hem, men försöker att inte titta på den på sin lediga tid. Informanterna berättar 

att man måste lära sig att släppa kontrollen och ha tilltro till sin arbetsgrupp och sina 

kollegor vid ledighet, men att det är svårare då man är ny i arbetet. 

 

Reflektion 

När det kommer till reflektion berättar informanterna att de har forum där de reflekterar 

tillsammans med andra enhetschefer. Där kan de dela med sig av problem och erfarenheter. 

Informanterna upplever sig mindre stressade tack vare reflektionsträffarna och att det är 

tryggt att få höra att man inte är själv om ett problem. En av informanterna berättar att hen 

behöver planera in tid för reflektion för att det ska bli av och att det är lätt att bara “köra på” 
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när man väl är igång. En annan informant berättar att det är lätt att prioritera bort reflektion 

när man har mycket att göra, fast det nog är då man skulle behöva det som mest. 

 

“Jag kanske inte ser vitsen alltid av reflektionen innan jag gjort den. Utan jag kanske känner 

först efteråt hur bra det var att jag gjorde det, och det ska jag komma ihåg och göra mer.” 

 

Sammanfattning  

Enhetscheferna inom den kommunala verksamheten upplever sig ha en otydlig 

arbetsbeskrivning för sin yrkesroll. Det finns brister i den fysiska arbetsmiljön genom dåligt 

anpassade lokaler. Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs överlag som god även fast det 

förekommer stressiga perioder i arbetet. Informanterna tror att den höga chefsomsättningen 

i den kommunala verksamheten främst beror på tillfälligheter men även att den höga 

arbetsbelastningen och det spretiga arbetet kan vara en påverkande faktor. 

Arbetsuppgifterna beskrivs som väldigt omfattande och spretiga. Enhetscheferna upplever 

att de administrativa arbetsuppgifterna upptar för mycket av deras arbetstid, tid de hellre 

skulle vilja lägga på personalen och verksamhetsutveckling. Arbetsbelastningen beskrivs 

som väldigt varierande men överlag som hög och ökande under de senaste åren. Det finns 

en stor frustration över den svårlösta personalbristen där det finns stora svårigheter att 

rekrytera och då framför allt utbildad personal. Systemen de arbetar i är bristfälliga vilket 

leder till en högre arbetsbelastning och stor frustration hos enhetscheferna. De intervjuade 

enhetscheferna upplever sig ha höga krav på sig och det slutgiltiga ansvaret för mycket. De 

upplever att de kan påverka utvecklingen av verksamheten i ganska stor grad men att det är 

svårt att påverka större faktorer i och med långa beslutsled i den stora organisationen. 

Informanterna upplever sig ha gott stöd från kollegor och chef. Stödfunktionen som finns i 

den kommunala verksamheten beskrivs ha stora brister vilket leder till frustration och högre 

arbetsbelastning för enhetscheferna. Upplevelsen av i vilken utsträckning man kan påverka 

sin egen arbetsbelastning och arbetstakt varierar bland informanterna. Möjligheten av 

återhämtning i arbetet arbetas aktivt med bland informanterna och det framkommer att det 

underlättar i takt med mer erfarenhet i arbetet. Enhetscheferna reflekterar främst med sina 

närmaste chefskollegor och det leder till upplevd minskad stress. 

 

Privat verksamhet 

Resultatet av intervjuerna med privata utförare i Umeå kommun har delats in i tre teman; 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, Förutsättningar i arbetet och Resurser. Varje tema 

har kategorier under sig och i figur 4 nedan är kategorierna uppdelade under varje tema. 
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Temat Organisatorisk och social arbetsmiljö har två kategorier som är Arbetsbeskrivning 

och Arbetsmiljö. Andra temat som är Förutsättningar i arbetet består av tre kategorier som 

är Påverkan av arbetsbelastning, Krav och Verksamhetsutveckling. Under det sista temat 

Resurser i resultatet av de privata intervjuerna finns kategorierna Stöd, Kontroll, 

Återhämtning och Reflektion. 

 

PRIVAT 

Kategori Tema 

Arbetsbeskrivning 
Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Arbetsmiljö 

Påverkan av arbetsbelastning 

Förutsättningar i arbetet Krav 

Verksamhetsutveckling 

Stöd 

Resurser 
Kontroll 

Återhämtning 

Reflektion 

Figur 2. Teman och kategorier privat hemtjänst 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Detta tema innehåller kategorierna Arbetsbeskrivning och Arbetsmiljö. I den första 

kategorin, Arbetsbeskrivning, berättar informanterna lite generell bakgrundsinformation 

rörande sin anställning samt beskriver hur de ser på sin arbetsbeskrivning. Under kategorin 

Arbetsmiljö beskriver informanterna sin fysiska arbetsmiljö samt vilka faktorer som 

påverkar arbetsmiljön för dem. 

 

Arbetsbeskrivning 

Cheferna inom den privata hemtjänsten har arbetat på sin chefstjänst mellan ett och fyra år 

och spridningen av tidigare erfarenhet samt utbildning skiljer sig en hel del. Vissa av 

informanterna har även erfarenhet från vård och omsorgsyrket inom kommunal verksamhet 

medan andra inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet av vårdyrket. Antalet anställda 

varierar men ligger upp till 30 - 40 per chef. Arbetad tid per vecka skiljer sig åt, två av 

cheferna håller sig till sin tjänstgöringsgrad och arbetar sällan mer än 100 % medan de andra 

två cheferna har en väldigt varierande arbetstid från vecka till vecka.  
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Ingen av informanterna har en tydlig arbetsbeskrivning, någon berättar att det inte finns 

något nedskrivet men man har ett heltäckande ansvar, en annan chef beskriver sin 

arbetsbeskrivning som inte så välskriven och det är mycket arbetsuppgifter utöver 

arbetsbeskrivningen som tillkommer. Cheferna kan inte återberätta någon konkret 

arbetsbeskrivning utan påtalar att den är bred, omfattande och rätt så yvig.  

 

Arbetsmiljö 

Då hemtjänsten är en väldigt ombytlig verksamhet är de flesta informanterna överens om 

att den fysiska arbetsmiljön ständigt halkar efter. Det är svårt att finna lokaler som är 

anpassade efter verksamhetens behov. En av cheferna pratar om ständiga omorganiseringar 

och sökande efter bättre arbetsplatser. En av informanterna arbetar mest hemifrån på grund 

av dåligt anpassade lokaler. 

 

Cheferna inom den privata hemtjänsten berättar att de upplever sin arbetsmiljö som överlag 

bra och att det är ett roligt och lärorikt jobb. Informanterna pratar även om deras arbete som 

oförutsägbart, periodvis väldigt stressigt och att man blir ofta störd eller avbruten. Flera av 

cheferna påtalar att man behöver vara stresstålig och tycka om utmaningar för att orka med 

chefsjobbet inom hemtjänsten. Det som upplevs bidra till mest stress är personal som är 

sjuk, personal som inte fungerar eller svårigheter att få tag i vikarier. En informant säger att 

personalen är det viktigaste verktyget men också det som är mest sårbart.  

 

“Och även just det här att, det är ju ändå lite stress att ha en verksamhet som snurrar på jämt. 

Ibland tänker jag att det vore skönt om jag visste att om jag gick hem klockan fyra, då går alla 

härifrån hem, det kan inte liksom hända någonting på helger och kvällar” 

 

Att ha ett familjärt arbetssätt är något återkommande under de flesta intervjuerna med de 

privata cheferna. Informanterna berättar hur viktigt det är med förståelse åt alla led, att det 

är viktigt att ta tillvara på att träffa personalen när möjlighet ges, att man vill vara “ett” och 

hjälpas åt. 

 

“Alla dom här mjuka värdena är ju jätte-jätteviktiga” 

 

Förutsättningar i arbetet  

Detta tema innehåller kategorierna Påverkan av arbetsbelastning, Krav och 

Verksamhetsutveckling. I den första kategorin, Påverkan av arbetsbelastning, berättar 

informanterna om sina arbetsuppgifter och hur de ser på sin arbetsbelastning. Under 
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kategorin Krav beskriver informanterna vilka krav de upplever finns på dem samt vilket 

ansvar de har. I kategorin Verksamhetsutveckling förklarar informanterna hur de ser på sin 

möjlighet att påverka utvecklingen av verksamheten.  

 

Påverkan av arbetsbelastning 

Arbetsuppgifter för cheferna i den privata sektorn är både omfattande och spretiga. Cheferna 

arbetar med en hel del administrativa uppgifter som exempelvis schema, löner, daglig 

planering, marknadsföring och svara på mail. Andra arbetsuppgifter som tar mycket tid av 

cheferna är möten och samtal med personalen, rekrytering, telefonsamtal med personal eller 

kunder och stötta personalen i det dagliga arbetet.  

 

Cheferna upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter för det mesta och när de inte hinner 

med läggs uppgifterna på hög eller ibland finns det någon annan i företaget som kan hjälpa 

till. I perioder anser några av informanterna att det är en utmaning att hinna med sitt arbete 

och det kan upplevas jobbigt vilket resulterar i att en del uppgifter prioriteras bort, som 

exempelvis förbättringsarbeten. Det framkommer under intervjuerna att svårigheter i 

chefernas arbetsuppgifter handlar till stor del om personalen, främst svårigheter med att få 

in personal som är utbildad och som fungerar i verksamheten. Hemtjänsten är en speciell 

bransch och det är svårt för cheferna att planera en arbetsdag på grund av ständiga avbrott 

och att det hela tiden händer något nytt i verksamheten vilket ibland bidrar till frustration 

för informanterna.  

 

“Hemtjänsten är en tuff bransch, man ska gilla att ha många bollar i luften”  

 

Informanterna har till viss del olika uppfattningar om sin arbetsbelastning. Nästan alla anser 

att de har en rimlig arbetsbelastning men som i perioder kan vara för hög. En av 

informanterna anser att arbetsbelastningen är ständigt hög på grund av spretighet av 

arbetsuppgifter. Informanterna pratar även om sårbarhet på marknaden då hemtjänsten är 

en bransch där det svänger fort. De beskriver en osäkerhet i att man inte vet om man kommer 

behöva säga upp personal nästa vecka om det försvinner kunder eller om man behöver hitta 

fler att anställa om man får fler kunder vilket kan ge negativ effekt på kvalitén vid plötsliga 

förändringar.  
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Krav  

Cheferna upplever sig ha höga krav på sig och har ett brett ansvarsområde. En informant 

pratar om att behöva kämpa för varje krona och att det verkligen är viktigt att hänga med 

och leva upp till en viss kvalité för att inte kunder ska välja någon annan utförare. En annan 

chef berättar om hög chefsomsättning i företaget på grund av att cheferna har väldigt mycket 

ansvar och höga krav på sig. 

 

Verksamhetsutveckling 

Alla cheferna som blivit intervjuade inom den privata sektorn är väldigt överens om den 

stora fördelen med att driva en privat verksamhet. Det är flexibelt, man får fatta många egna 

beslut och ta egna initiativ, beslutsleden är relativt korta och snabba och man kan vara med 

och förändra. Några av informanterna påtalar även att personalen har möjlighet att vara med 

och påverka samt kunna växa i företaget. En av cheferna önskar att bland annat kunna 

investera mer i sin personal och förbättra vissa system men då ersättningen för utförd 

hemtjänstinsats är väldigt låg är det svårt att investera några större summor i företaget.  

 

“Får mycket uppföljning om hur företaget går och hur man kan göra skillnad”  

 

Resurser 

Detta tema innehåller kategorierna Stöd, Kontroll, Återhämtning och Reflektion. I den första 

kategorin, Stöd, beskriver informanterna vilket stöd de upplever sig ha samt hur de önskade 

att stödet såg ut. Under kategorin Kontroll berättar informanterna framför allt om när de 

upplever sig ha en brist på kontroll i sitt arbete. I kategorin Återhämtning förklarar 

informanterna hur de ser på sin möjlighet till återhämtning i arbetet. Slutligen i den sista 

kategorin, Reflektion, berättar informanterna om i vilken utsträckning de reflekterar över 

sitt arbete, själv eller tillsammans med andra. 

 

Stöd 

Informanterna berättar om deras upplevelse av stöd kring deras arbetssituation och även hur 

de önskade att stödet såg ut. Det befintliga stödet som de flesta cheferna upplever sig ha är 

stort och omfattande. En av cheferna säger sig har väldigt bra stöttning av kollegor och att 

man delar upp arbetsuppgifter mellan cheferna efter vilken kompetens man har och det finns 

alltid någon att rådfråga. Hen fortsätter med att berätta om den ständigt pågående dialogen 

med kollegor om hur arbetsbelastningen ser ut och vad som kan förbättras. En annan 
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informant upplever en trygghet med att det finns så mycket kompetens i företaget och säger 

sig ha det stöd som behövs.  

 

“Och hen [verksamhetschefen] har också väldig koll på hur jag mår och vad jag har för behov, 

om jag räcker till eller om jag behöver hjälp.” 

 

När informanterna får en fråga om vad de hade önskat för stöd eller om det finns några 

brister i de befintliga resurserna så säger en informant att det vore önskvärt med en nära 

chefskollega som man kan bolla idéer med. En annan informant ska framöver få en 

biträdande enhetschef vilket kommer underlätta mycket, som till exempel att inte behöva 

avbryta semestern och få stöd i det vardagliga administrativa arbetet.  

 

“Jag vet ju också det att om jag är borta eller om jag är sjuk eller någonting så läggs ju mina 

arbetsuppgifter på hög. Så det är ju tur att jag aldrig är sjuk” 

 

En informant berättar att även om det finns stöd att få när man arbetar i privat verksamhet 

så upplevs det ibland ensamt när man har ett mindre nätverk och litet skyddsnät. Däremot 

lär man sig hur man ska lösa saker eftersom. Ett flertal av de andra informanterna pratar om 

liknande upplevelser och att jobbet som chef i hemtjänsten blir enklare desto mer erfarenhet 

man har men det är en bra resurs när det finns stöd att få. 

 

Kontroll 

Cheferna upplever att det är lätt att hamna efter i sitt arbete då hemtjänsten är ett sådant 

spretigt yrke som svänger väldigt fort. När det ständigt behöver omorganiseras händer det 

att man upplever en viss förlorad kontroll och därför brukar en av cheferna alltid försöka 

ligga före deadlines. Återigen kommer cheferna in på att erfarenhet underlättar i detta yrke 

och med tiden blir man inte lika stressad när verksamheten svänger snabbt och brist på 

kontroll uppstår. 

 

“När det är hektiskt måste man bara få allting att snurra” 

 

Återhämtning 

Chefernas uppfattning om deras egna återhämtning skiljer sig åt. En informant säger att det 

är en ekonomisk fråga med balansen mellan jobb och återhämtning. Även om man aldrig 

känner sig 100% ledig så är informanten införstådd med att återhämtning är en viktig del 

för att orka med arbetet och kunna begränsa sig. En annan av cheferna hade svårt i början 
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av sin anställning att begränsa sig, hen tog med sig jobbmobilen hem och kunde ibland oroa 

sig över jobbet på helger samt känna en stress vid ledighet. Informanten säger att det har 

tagit lite tid men erfarenheten kring jobbet har underlättat återhämtningen vid sidan av 

arbetstiden och nu upplever hen att återhämtning inte är ett problem. De andra 

informanterna upplever sig ha bra återhämtning och reflekterar inte så mycket kring ämnet.  

 

“Ett aktivt jobb med att begränsa sig och tänka efter” 

 

Reflektion 

Två av cheferna reflekterar mycket över sitt arbete och arbetssätt med kollegor, planerare 

och medarbetare och känner att den reflektionen är tillräcklig för att känna att man hänger 

med i verksamhetens utveckling. En av cheferna pratar om hur lätt det är att bara “köra på” 

utan att reflektera och det är något som borde prioriteras mer då det kan ge en positiv effekt 

på både verksamheten och chefsrollen. 

 

Sammanfattning  

Cheferna för de privata hemtjänstföretagen berättar att det är svårt att ha en tydlig 

arbetsbeskrivning då arbetet är så spretigt, varierande och brett. Den fysiska arbetsmiljön 

upplevs ständigt halka efter när organisationen växer. Informanterna trivs bra överlag med 

sin arbetsmiljö men upplever periodvis mycket stress och då särskilt rörande personalfrågor. 

Arbetsbelastningen beskrivs som spretig och det kan vara svårt att planera en dag då det 

ofta dyker upp saker vilket gör att prioriteringar av arbetsuppgifter är ständigt 

aktuellt.  Nästan alla anser att de har en rimlig arbetsbelastning men som i perioder kan vara 

för hög. Informanterna upplever höga krav på sig och brett ansvarsområde. Samtliga chefer 

i de privata verksamheterna är eniga att den stora fördelen med att jobba privat är att man 

har ett stort inflytande i verksamheten och kan påverka väldigt mycket då beslutsleden är 

relativt korta. Resurser och stöd upplevs goda och för det mesta finns den hjälp som cheferna 

behöver i företaget. Då verksamheterna kan svänga väldigt fort, till exempel då kundantalet 

ökar, upplever cheferna att erfarenhet i jobbet behövs för att inte bli för stressad när 

kontrollen brister. Cheferna anser att det är ett aktivt jobb att tänka på att återhämta sig och 

jobba med reflektion. 
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Diskussion  

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar. I den första delen, resultatdiskussion, diskuteras 

resultatet kopplat till vad tidigare forskning och teorier visar. I den andra delen, 

metoddiskussion, diskuteras studiens styrkor och svagheter, samt ges förslag på vidare 

forskning inom området. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar. Inledande diskuteras resultatet från den 

offentliga verksamheten. I den andra delen diskuteras resultatet från de privata 

verksamheterna. I den tredje och sista delen görs en jämförelse mellan de olika 

verksamheterna. 

 

Offentlig verksamhet 

Resultatet visar att enhetscheferna i den offentliga verksamheten upplever att de har en 

otydlig arbetsbeskrivning. Nitzelius och Söderlöf (2005) anser att om enhetschefers 

arbetsuppgifter och befogenheter inte finns skriftligen klargjorda leder det till en ökad risk 

för att utveckla stressrelaterad ohälsa. Att det förekommer en hög omsättning på 

enhetscheferna i den offentliga verksamheten tror informanterna till viss del beror på den 

höga arbetsbelastningen och det spretiga arbetet. Detta styrker SSR och Novus 

undersökning (2017) som visade att ett stort antal av cheferna funderade på att byta jobb, 

just på grund av bland annat hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö. 

 

Enhetscheferna i den offentliga verksamheten lägger i dagsläget en väldigt stor del av sin 

arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. Deras önskan är att det administrativa arbetet 

ska minska till förmån för att arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling. Att 

enhetscheferna har för omfattande administrativa uppgifter och bristande support 

samstämmer med flertalet tidigare studier (Nyström, 2009). I förhållande till krav och 

resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007) skulle detta kunna tyda på att det finns en viss 

obalans mellan chefernas krav och resurser. Att se över det administrativa stödet för 

enhetschefer är även något som framkommer som en av åtgärdspunkterna för att förbättra 

enhetschefernas arbetsmiljö, i rapporten från SSR och Novus (2017).  

 

Informanterna inom den offentliga verksamheten uttryckte en stor frustration över att 

behöva arbeta i bristfälliga system som leder till en högre arbetsbelastning och en negativ 
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påverkan på deras arbetsmiljö. Enligt AFS (2015:4) kan dåligt fungerande teknik bli till en 

negativ arbetsbelastning istället för att vara en resurs i arbetet som det är tänkt. Utifrån krav 

och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007) kan de bristfälliga systemen snarare bli en 

belastning som även detta leder till obalans mellan arbetsrelaterade krav och resurser, trots 

att det är tänkt vara ett hjälpmedel.  

 

Det framkommer i resultatet att informanterna har höga krav på sig genom bland annat hög 

arbetsbelastning, bristande fysisk arbetsmiljö och kvalitetskrav. Höga krav i arbetet behöver 

inte vara negativt så länge resurserna är tillräckliga för att bemöta kraven (Bakker & 

Demerouti, 2007). Informanterna i den offentliga verksamheten upplever sig ha ett gott stöd 

från sina kollegor och chef och möjlighet till reflektion i arbetet. Det finns dock fler resurser 

att önska, exempelvis bättre fungerande stödfunktioner, en högre bemanning i 

verksamheterna och utökat handlingsutrymme. Detta innebär att det finns risker att de höga 

kraven inte vägs upp av de befintliga resurserna vilket kan leda till arbetsrelaterad stress och 

ohälsa (ibid.). 

 

Skagert et al. (2004) beskriver i sin studie att hård styrning bland annat kan orsaka en ökad 

stress för chefer. Enhetscheferna i den offentliga verksamheten beskriver även en viss 

frustration med att arbeta i en politiskt styrd verksamhet med en stram budget och 

kvalitetskrav som ständigt kontrolleras av både politiker och allmänheten.  

 

Privat verksamhet 

Resultatet visar att cheferna inom den privata sektorn har relativt likvärdiga uppfattningar 

kring deras arbetsförhållanden. Informanterna var överlag nöjda med sin arbetsmiljö och 

trivdes med sitt jobb, trots att de upplevde brister i den fysiska arbetsmiljön. Bland annat 

perioder med väldigt mycket stress och ett oförutsägbart arbete på grund av ständiga 

personalfrågor och osäkerhet kring hur många kunder företaget får eller förlorar varje 

månad. En förklaring till den upplevda goda arbetsmiljön, trots en hel del stress, kan vara 

att cheferna inom de privata verksamheterna upplever sig ha de resurser och stöd som är 

nödvändiga för att bemöta kraven (AFS 2015:4). Med de rätta resurserna finns möjlighet att 

hantera kraven och nå målen enligt AFS.  

 

Den stora fördelen de privata cheferna lyfter är just deras handlingsfrihet att till stor del fritt 

bestämma över sin verksamhet. Handlingsfrihet räknar Bakker och Demerouti (2007) som 

en resurs och att det är en viktig faktor som kan resultera i ökad motivation för individen. 
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Att cheferna inom de privata verksamheterna inte upplever sig ha en tydlig 

arbetsbeskrivning kan leda till ohälsa vilket bör ses över genom att skriftligt klargöra 

arbetsuppgifter och befogenheter (Nitzelius & Söderlöf, 2005) samt anpassa 

arbetsinnehållet utifrån individen.  

 

Att arbeta i en sådan speciell bransch som hemtjänsten, där arbetet är varierande och 

föränderligt, sätter krav på cheferna att kunna prioritera bland arbetsuppgifterna för att inte 

arbetsbelastningen ska upplevas för hög. Höga krav är i sig inte nödvändigtvis negativt, så 

länge individen har resurserna att bemöta kraven och har tillräcklig återhämtning (Bakker 

& Demerouti, 2007). De flesta cheferna anser att de har tillräckligt med återhämtning och 

därför orkar de med arbetets höga tempo och perioder med en arbetsbelastning som upplevs 

för hög. 

 

För att inte kraven ska bli ohälsosam och överskrida resurserna krävs det en bra dialog 

mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt AFS (2015:4), vilket en del av cheferna lyfter 

som en stor fördel med sin arbetssituation. Det finns bra stöd och personer relaterat till 

arbetet som regelbundet kontrollerar att resurserna räcker till och att kraven inte blir för 

höga.  

 

Likheter och skillnader  

Vad finns det då för likheter eller skillnader mellan omsorgschefer i offentlig verksamhet 

och privat verksamhet? Studien visar att omsorgscheferna har en relativt likvärdig 

arbetssituation och arbetsbelastning utifrån deras egna utsagor. De är överens om att deras 

arbete är ett spretigt, brett, omfattande och ett rätt så yvigt jobb. De berättar att det krävs en 

förmåga att kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter samt en del erfarenhet för att inte bli 

för stressad. Den stora utmaningen i arbetet som omsorgschef är personalen/medarbetarna. 

Antalet medarbetare per chef ligger relativt lika bland de flesta cheferna, men de privata 

cheferna har ett något högre antal. Utifrån Akademikerförbundet SSR (2007) 

rekommendationer att max ha 25 anställda ligger de flesta av cheferna i relativt rätt kurs om 

inte antalet ökar. 

 

Det som skiljer sig åt är att cheferna inom de privata verksamheterna upplever en betydligt 

större frihet i sitt arbete, än cheferna inom den offentliga verksamheten. Beslutsleden i de 

privata verksamheterna är förhållandevis korta och möjligheterna att påverka verksamheten 

är stora. Medan i de offentliga verksamheterna upplever sig cheferna mer styrda av en trög 
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byråkrati och långsamma upphandlingar. Både de privata och de offentliga cheferna påtalar 

resurser och stöd i verksamheten som något positivt. Det som skiljer sig åt är att de 

offentliga cheferna upplever ofta att stödfunktioner inte fungerar som de borde.  

 

Bakker och Demeroutis (2007) krav och resursmodell innebär att kraven på individen inte 

får överstiga de resurser som finns tillgängliga, detta kan skapa en högre arbetsbelastning 

och därmed leda till mer stress. God tillgång på resurser menar författarna (ibid.) kan leda 

till ökad motivation och engagemang. Cheferna inom den offentliga verksamheten berättade 

om ett stort antal olika stödfunktioner som kommunen har till förfogande. Hur kan det då 

komma sig att cheferna inom den offentliga verksamheten upplever sämre resurser än de 

privata cheferna, då de privata cheferna dessutom har mindre stödfunktioner att tillgå? 

Utifrån krav och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007) kan en förklaring vara att de 

privata har tillräckligt med resurser för att täcka sina krav medan de offentliga chefernas 

resurser har sådana brister att det ibland ger obalans och leder till extra belastning för 

cheferna.  

 

Är resurser den relevanta skillnaden mellan chefer inom offentlig och privat verksamhet 

eller handlar det mer om hur man är som individ?  Enligt Göteborgs Universitets forskare 

finns det tydliga skillnader mellan cheferna i offentliga och privata verksamheter 

(Hillvesson, 2015). De tydligaste skillnaderna som hittades var just stresstålighet, 

arbetsstruktur, tolerans, beslutsfattande och socialt intresse. Informanterna från den privata 

sektorn ansåg sig inte behöva kontrollera lika många beslut med någon annan som cheferna 

inom den offentliga verksamheten, exempelvis när det rörde sig om utgifter. Studien från 

Göteborgs Universitet (ibid.) visade på att chefer inom näringslivet konstant måste fatta nya 

beslut medan chefer i offentlig sektor är där för att förvalta. 

 

Utifrån studiens resultat kan man se att det finns vissa skillnader, även om de är 

förhållandevis små. Då chefernas arbete är omfattande med många typer av, och stundtals 

spretiga, arbetsuppgifter är det därmed sannolikt många faktorer som spelar in när det 

kommer till hur omsorgschefer upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. En slutsats som 

kan dras av studien är att krav och resurser spelar en stor roll för hur cheferna upplever sin 

arbetssituation. 
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Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats istället för en 

deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen sågs som mest relevant för studien då det induktiva 

synsättet bidrar till att texterna analyseras på ett förutsättningslöst sätt och är baserat på 

informanternas berättelser om deras egna erfarenheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). 

 

Att använda sig av ett strategiskt målinriktat urval lämpar sig väl för studien då valet av 

informanter behövde arbeta i någotsånär liknande verksamheter för att kunna göra en 

rättvisande bedömning. Även för att kunna göra en jämförelse var det givetvis ett krav att 

ha informanter från både den offentliga verksamheten och från den privata verksamheten. 

Det slutgiltiga valet om att bredda urvalet i den offentliga verksamheten påverkade inte 

utfallet på resultatet då arbetet är detsamma för enhetscheferna oavsett område de verkar i. 

Resultatet i den privata verksamheten har påverkats något av vårt val att bredda urvalet och 

även ta med mindre verksamheter. Detta på grund av att chefer i mindre verksamhet 

upplevde väsentligt högre stress i arbetet på grund av färre resurser. Det är något som har 

tagits hänsyn till i jämförelsen mellan verksamheterna  

 

Målet med studien var först att genomföra totalt tio intervjuer. Men även om utfallet blev 

färre intervjuer än vad som var tänkt så uppfattas antalet utförda intervjuer tillräckliga för 

vår studie. Att det blev färre intervjuer inom den offentliga verksamheten än privata ses inte 

som ett problem då mättnad av information uppnåddes inom den offentliga verksamheten 

efter tre intervjuer. För att stärka studiens giltighet hade fler intervjuer inom den privata 

verksamheten behövts. Detta för att därmed kunna ge en bättre och mer representativ bild 

av de privata verksamheterna, då två av informanterna inte riktigt uppfyllde 

urvalskriterierna.   

 

Tillförlitligheten styrktes genom att intervjuguiden bestod av öppna, breda frågor och att 

den inte skickades ut till informanterna innan intervjutillfället. På så vis kunde inte 

informanterna förbereda sig vilket hade kunnat öka risken för att svaren skulle ha vinklats. 

Redan innan intervjuerna bestämdes, tillsammans med vår handledare, att vi båda 

uppsatsskrivare alltid skulle medverka vid intervjutillfällena för att alla intervjuer skulle bli 

likvärdiga utifrån prestation som forskare/intervjuare. Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012) menar att det är en fördel om samma forskare medverkar vid samtliga intervjuer för 

att stärka resultatets trovärdighet och minska risken för olikheter. Att båda uppsatsskrivarna 
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medverkade vid samtliga intervjuer underlättade kodningen och även skrivandet av 

resultatet då båda två fick väldigt god kännedom av materialet. För att stärka trovärdigheten 

ytterligare borde, enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012), även en extern person 

granskat det kodade materialet och sett om trovärdiga tolkningar och rimliga benämningar 

gjorts.  

 

Genom att processen utförligt beskrivits, från datainsamling till analys, samt att urvalet 

tydligt redogjorts stärks studiens tillförlitlighet och överförbarhet. Detta innebär att det 

därför också skapas en möjlighet att göra liknande studier i andra verksamheter (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2012). Genom att vi båda två läst igenom samtliga transkriberingar 

flertalet gånger samt genomfört delar av analysen först var för sig och sedan gemensamt 

stärks därmed studiens tillförlitlighet ytterligare (ibid.).  

 

Att resultatet från både de offentliga och privata verksamheterna resulterade i tre likadana 

teman, beror på att innehållet i de olika kategorierna och underkategorierna var väldigt 

likvärdiga i vad de innehöll. Därför valdes att benämna teman och kategorier på samma sätt 

för de olika verksamheterna och på så vis tydliggöra analysen och presentationen av 

resultatet. Ytterligare en aspekt till att använda samma kategorier och teman är för att 

underlätta för läsaren och skapa en röd tråd i resultatet. 

 

Vi är medvetna om att många kategorier skulle kunna slås samman eller sorteras 

annorlunda. Som till exempel skulle flera kategorier kunna placeras under Krav. Då så stor 

del av materialet går att koppla till Krav så skulle analysen bli svårgenomförd då materialet 

blir för omfattande. Valet blev istället att dela upp det på fler kategorier för att därmed kunna 

göra en tydligare uppdelning och grundligare analys av materialet.  

 

I resultatet har det ej benämnts vilken informant som citerats eller lämnat sagd information. 

Detta för att minimera riskerna att kunna utläsa informanternas identitet och på så vis 

säkerställdes konfidentiallitetskravet ytterligare. 

 

På grund av brist på informanter genomfördes ingen pilotstudie innan första 

intervjutillfället. Detta kan ses som kritiskt då intervjuguiden med tillhörande frågor inte 

var testade om de besvarade syftet eller om tidsåtgången var tillräcklig. Trots det anses 

frågorna var tillförlitliga då de godkändes av handledare innan första intervjun samt att vår 

förförståelse kring ämnet var stort. En pilotstudie kan enligt Lundman och Hällgren-
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Graneheim (2012) vara fördelaktigt för författarnas intervjuteknik samt för att se hur 

tillförlitliga intervjufrågorna är. Resultatet visar således att det som var meningen att 

undersökas har undersökts.  

 

Vidare forskning 

Det vore intressant att i nästa led undersöka hur chefernas medarbetare/personal upplever 

sina arbetsförhållanden kontra hur cheferna mår. Hur stor påverkan har chefernas 

arbetsförhållande på medarbetarnas arbetsmiljö? En annan aspekt som vore intressant att 

undersöka vidare är administrativt stöd. Flertalet av cheferna berättade att ett administrativt 

stöd skulle underlätta deras arbetsbelastning. Men på vilket sätt bör ett administrativt stöd 

utvecklas samt vad är egentligen chefens uppgift och vad kan delegeras till någon som 

endast sköter administrativa arbetsuppgifter? 
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Bilaga 1 - Informationsbrevet 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet 

och ska precis påbörja vårt arbete med C-uppsatsen. Vi har flerårig erfarenhet av vårdyrket 

och intresserar oss för chefers arbetsmiljö inom vården. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur chefer upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. Studien inriktar sig på att 

undersöka vilka upplevda skillnader det finns för chefer som är verksamma inom 

hemtjänsten – i offentlig sektor, respektive privat sektor – i Umeå kommun. 

 

Studien inriktar sig mot dig, eller någon i er verksamhet, som arbetar som enhetschef eller 

på likvärdig position. Vi tänker oss att du som medverkar har bland annat personal- och 

budgetansvar, har arbetat i minst ett år inom din position och har mellan ca 20 - 30 

medarbetare. Vi vill alltså enbart undersöka om det finns skillnader i arbetssituation och 

arbetsmiljö för chefer inom privat hemtjänst jämfört med offentlig verksamhet och inte titta 

på specifika företag.  

 

Studien genomförs genom kortare intervjuer (ca 30 - 45 min) där alla medverkande personer 

samt företaget, kommer hållas anonyma. Intervjun spelas in på ljudfil för att bearbetning av 

materialet ska bli korrekt. Inspelningen raderas så snart uppsatsen är färdig och det är enbart 

vi som skriver studien som har tillgång till ljudupptagningen. Ditt deltagande i studien är 

helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Om du skulle välja 

att avbryta kommer givetvis allt material som relaterar till dig att raderas och därmed ej ingå 

i studien. 

 

Vi önskar få komma och intervjua dig, där det passar dig bäst, under vecka 14 eller vecka 

15. Hoppas du har möjlighet att avsätta lite tid för att bidra med dina upplevelser. Återkom 

gärna med ett svar så snart du kan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Amanda Sahlman - amandasahlman@gmail.com 

Susanne Edlund - susanne.edlund87@gmail.com 

 

Personalvetarprogrammet, Umeå Universitet   

mailto:amandasahlman@gmail.com
mailto:susanne.edlund87@gmail.com
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Antal månader/år som du varit anställd på nuvarande chefstjänst? 

• Vilken är din utbildningsbakgrund? 

• Vilken är din tjänstgöringsgrad i procent? 

• Vilken är dina genomsnittliga arbetade timmar/vecka (är variationen stor över tid)? 

• Hur många medarbetare ansvarar du för? 

• Finns det någon arbetsbeskrivning för din tjänst? 

o Hur ser den ut? Kan du beskriva den mer? 

 

Huvudfrågor 

• Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

• Hur ser du på din arbetsbelastning/arbetssituation? 

o Hinner du oftast med de arbetsuppgifter du har under en arbetsdag? 

• Hur upplever du din arbetsmiljö? 

o Vilka för- och nackdelar ser du med din arbetsmiljö? 

• Kan du berätta om vilket handlingsutrymme du har i arbetet? 

o Mängd arbete, påverka beslut som fattas, bestämma egna pauser/arbetstakt? 

• Vad har du för resurser i ditt arbete? 

o Hur är stödet från din chef? 

o Vilket stöd skulle du vilja ha från din chef? 

• Hur ser din möjlighet till inflytande ut? 

o Balans mellan krav och befogenheter? 

• Hur ser möjligheter till återhämtning ut? 

• Hur ser möjligheter till reflektion ut? 

 

Exempel på följdfrågor 

• Hur påverkar det dig? (i din roll som chef) 

• Vilka effekter får det på dig och din arbetsmiljö? 

• Vad upplever du att du skulle behöva för att klara av...?  
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Bilaga 3 – Schema över kategorier och teman 

OFFENTLIG 

Underkategori Kategori Tema 

Bakgrund 

Arbetsbeskrivning 

Organisatorisk och social 

arbetsmiljö 

Arbetsbeskrivning innehåll 

Arbetsbeskrivning tydlighet 

Fysisk arbetsmiljö 
Arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö 

Spekulationer chefsomsättning 
Chefsomsättning 

Chefsomsättningens påverkan 

Arbetsuppgifter 

Påverkan av arbetsbelastning 

Förutsättningar i arbetet 

Arbetsbelastning 

Frustration 

Spretighet 

Personligt krav 
Krav 

Negativa krav  

Har möjlighet att påverka 

utvecklingen 
Verksamhetsutveckling  

Förutsättningar för utveckling 

Hinder för utveckling 

Befintligt stöd 
Stöd 

Resurser 

Önskat stöd 

Yttre kontroll 
Kontroll 

Kontroll över egen arbetsmiljö 

Eget ansvar till återhämtning 
Återhämtning 

Bristande återhämtning 

Möjlighet till reflektion 
Reflektion 

Resultat av reflektion 
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PRIVAT 

Underkategori Kategori Tema 

Bakgrund 

Arbetsbeskrivning 
Organisatorisk och social 

arbetsmiljö 

Arbetsbeskrivning innehåll 

Arbetsbeskrivning tydlighet 

Fysisk arbetsmiljö 
Arbetsmiljö 

Påverkan arbetsmiljö 

Arbetsuppgifter 

Påverkan av arbetsbelastning 

Förutsättningar i arbetet 

Arbetsbelastning 

Frustration 

Spretighet 

Sårbarhet 

Kvalitetskrav 
Krav 

Ansvar 

Har möjlighet att påverka 

utvecklingen Verksamhetsutveckling 

Vilja till utveckling 

Befintligt stöd 
Stöd 

Resurser 

Önskat stöd 

Upplevd kontroll 
Kontroll 

Bristande kontroll 

Tankar kring återhämtning 

Återhämtning Bristande återhämtning 

Tillräcklig återhämtning 

Befintlig reflektion 
Reflektion 

Bristande reflektion 

 

 


