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”Vi är KRAV-märkta” ÄLDREOMSORGENS FÖRUTSÄTTNINGAR GER 
KONSEKVENSER FÖR PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 

 
Christine Österman 

 
 
Under 1990-talet skedde stora förändringar inom vård och omsorg i kommunal verksamhet på grund 
av kommunallagsändringen vilket innebar omorganiseringar, nedskärningar och effektiviseringar. 
Detta bidrog till sämre arbetsmiljö särskilt inom vård och omsorg. Belastningsskador och stress 
ökade. Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers möjlighet att utöva närvarande 
ledarskap samt deras och medarbetares upplevelser av ledarskap och psykosocial arbetsmiljö och 
hälsa. Två äldreboenden i Umeå kommun ingick i studien i sammanlagt tre fokusgruppsintervjuer, 
en med enhetschefer och två med medarbetare totalt 12 deltagare. En abduktiv kvalitativ 
innehållsanalys genomfördes. Resultatet utmynnade i sju teman och visar att enhetscheferna 
upplevde att de inte har någon möjlighet att vara närvarande, att det är hög arbetsbelastning för både 
enhetschefer och medarbetare, att det upplevs saknas socialt stöd för enhetschefer och mellan 
enhetschef och medarbetare, att det brister i kommunikationen, delaktighet och rättvisa. Hälsan 
påstods vara bättre för enhetschefer än medarbetare men trivseln är bra i båda grupperna. 
Närvarande ledarskap ansågs i dagsläget svårt att utöva då det saknas både tid och stöd och det finns 
brister i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar medarbetarnas hälsa negativt. 

 
Nyckelord: hälsofrämjande arbetsplats, äldreomsorg, ledarskap, undersköterska, psykosocial 
arbetsmiljö, abduktiv kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
In the 1990s, major changes took place in elder care in municipal activities due to changes in the municipal 

law which led to reorganizations, downsizing and streamlining. This contributed to poor working 

environment especially in health care and musculoskeletal disorders and stress increased. The purpose of 

this study was to examine the unit managers’ opportunity to exercise present leadership and how the 

psychosocial work environment is perceived by unit managers and their employees. Moreover, how 

leadership is perceived by the employees and how psychosocial working environment and health is 

investigated. Two nursing homes in Umeå municipality were included in the study. In total, three focus 

group interviews were conducted, one with managers and two with employees, 12 participants in total. An 

abductive qualitative content analysis was performed. Seven themes were found in the material. These show 

that the unit managers perceive that they have no opportunity to be present, and that both managers and 

employees perceive a high workload, lack of social support for unit managers and between unit manager 

and employees, and lack of communication, participation and justice. Health was perceived to be better 

among unit managers than employees. However, job satisfaction was reported to be good in both groups. 

Present leadership is in the current situation difficult to exercise due to lack of both time and support and 

there are deficiencies in the psychosocial work environment affecting employee health negatively. 

 

Keywords: health promotion work, elderly care, leadership, assistant nurse, psychosocial work 

environment, abductive qualitative content analysis. 

 
 
Hur arbetsmarknaden ser ut tillsammans med arbetsplatsens organisation och dess 
arbetsmiljö bidrar till arbetets krav. Detta bör vara i balans med individens resurser 
så som tidigare erfarenheter, utbildning, ålder, arv och livsstil för att främja hälsa. 
Ett gott arbetsliv kräver rättvist arbetarskydd, bra samhällsregelsystem, 
folkhälsoinsatser, sjukvård, rehabilitering och ett gott socialt liv (familj, 
arbetskamrater). När dessa faktorer samspelar ger det individen upplevelse av 
trygghet och förtroende och arbetsgivaren får medarbetare med god hälsa och bra 
arbetsförmåga vilket i sin tur leder till att företag och organisationer får produkter 
och tjänster av god kvalité (Vingård, 2009).  En arbetsgivare har ett lagligt ansvar 
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för att medarbetare har en bra arbetsmiljö (1977:1160). I Sverige har vi en 
arbetsmiljölag (1977:1160) som styr vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Trots 
det ökar sjuktalen, framför allt för psykiska påfrestningar och stress 
(Arbetsmiljöverket, 2014).  Historiskt sett har det funnits mycket fokus på att ta 
hand om vår fysiska arbetsmiljö för att undvika olyckor och undvika att utsättas för 
farliga kemikalier (Kindenberg, 2011). Däremot behöver det arbetas mer med den 
psykosociala arbetsmiljön som innefattar socialt stöd, samarbete, möjlighet att 
påverka arbetstempo, delaktighet och trivsel det vill säga hur vi agerar människor 
emellan (AFS 1980:14).  
 

Under 2012 avsatte Umeå kommunfullmäktige 7 miljoner kronor med syfte att 
minska sjukfrånvaron i kommunen. Av dessa har 2 miljoner avsatts till att starta ett 
tvåårigt projekt med namnet Hälsofrämjande arbetsplats, på två av äldreomsorgens 
särskilda boende. Umeå kommuns medarbetarenkät från 2014 visade att 
äldreboendena har utvecklingsmöjligheter inom ledarskap, hälsa och 
arbetsbelastning och därför deltar de i projektet. Kommunen vill göra en riktad 
satsning att arbeta med närvarande ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete 
och då speciellt psykosocial arbetsmiljö. Utifrån detta syftar denna studie till att 
undersöka enhetschefers möjlighet till närvarande ledarskap samt enhetschefer och 
medarbetares upplevelse av ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och hälsa. 
 
Teori 
Vi vet att det är bra att ta hand om hälsan både i privatlivet och i arbetslivet, inom 
arbetslivet talas det om hälsofrämjande arbetsplatser. Det finns flera definitioner av 
en hälsofrämjande arbetsplats. Sauter, Lim och Murphy (1996) menar att det skapas 
när organisationen ”maximerar integrationen av anställdas mål för välbefinnande 
och företagets mål för lönsamhet och produktivitet ” (s. 251).  En mer omfattande 
definition ges av Wilson, DeJoy, Vandenberg, Richardson och McGranth (2004) som 
skriver att en frisk organisation ”kännetecknas av medvetna, systematiska 
samverkandeinsatser för att maximera anställdas välbefinnande och produktivitet 
genom att tillhandahålla ett väl utformat och meningsfullt arbete, stödjande social 
och organisatorisk miljö, och tillgängliga och rättvisa möjligheter för karriär och 
förbättrat arbetsliv” (s. 567). Utifrån dessa två definitioner kan man identifiera 
faktorer som delaktighet, kommunikation, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
organiserad arbetsmiljö, samverkan, meningsfullt arbete, socialt stöd, rättvisa 
karriärutvecklingsmöjligheter och att förbättrade arbetsvillkor bidrar till en 
hälsosam arbetsplats. I en metaanalys menar Grawitch, Gottschalk och Munz (2006) 
att en hälsofrämjande arbetsplats innefattar flera faktorer som samverkar. Att 
anställda får vara delaktiga och känna inflytande, få erkännande och 
kompetensutveckling, uppleva balans mellan arbete och privatliv och att 
arbetsgivaren bidrar med hälsoinsatser och säker arbetsmiljö kännetecknar friska 
arbetsplatser. En annan viktig aspekt för välmående är att det också finns socialt 
stöd på arbetsplatsen och då speciellt för kvinnor som arbetar med människor inom 
vården (Holmgren, Löve, Mårdby & Hensing, 2014) och det är dessutom 
betydelsefullt att chefen har ett stödjande och hälsofrämjande förhållningssätt 
(Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011).  Det bör också finnas en balans mellan krav 
i arbetet och kontroll över arbetet, samt socialt stöd som arbetet erbjuder (Karasek 
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& Theorell, 1990). Krav- kontroll- stödmodellen utvecklades av Karasek & Theorell 
(1990). Modellen utgör olika kombinationer av mycket till liten kontroll 
(beslutsutrymme) och höga till låga krav. Höga krav i kombination med liten 
kontroll bidrar till att vi blir sjuka. Upplevelsen av krav är beroende av kontroll och 
hur mycket stöd en verksamhet ger medarbetaren. Det har visat sig att gott socialt 
stöd medför att vi håller oss friskare och har mindre risk att utveckla hjärt- och 
kärlsjukdom. På en hälsofrämjande arbetsplats krävs också att det förs en 
kommunikation mellan alla nivåer i organisationen och det av flera skäl: 
Arbetsledningen ska kunna möta anställdas behov, de ska få anställda att utnyttja 
de insatser som görs men också medvetandegöra att anställda har stöd och att 
deltagande värdesätts (Grawitch et al., 2006). Kunskap om dessa faktorer kan 
fungera som vägledning för till exempel arbetsgivare och företagshälsovård för att 
uppnå sunda arbetsplatser.  
 
Tidigare forskning 
Den kommunala sektorn har förändrats avsevärt de senaste tre decennierna inom 
flera områden (Montin, 1997). Förändringar har skett i organisation och styrsystem 
som starkt har influerats av New Public Management (NPM) vilket innebar att 
kommunens verksamheter började styras utifrån mål och resultat. Det kan 
illustreras genom ett internt system där exempelvis enheter/förvaltningar köper 
och säljer tjänster mellan varandra. Dessutom genomgick äldreomsorgen under 
1990-talet flera förändringar präglat av kommunallagsändring vilket bidrog till att 
kommunerna själva fick bestämma över nämndorganisation och driftformer och 
dessutom genomfördes decentralisering, omorganisering och nedskärningar 
(Statens offentliga utredningar [SOU] 1996:169; Szebehely, 2000).  Kommunerna 
tog också över allt mer av landstingets verksamheter. Bakom detta låg dels en kritik 
mot en centralstyrd och byråkratisk offentlig sektor, dels ett ökande 
budgetunderskott med åtföljande besparingspolitik och också ett effektivitetskrav 
(Antman, 1994; Gustafsson, 1994; Montin, 1997; Szebehely, 2000).  
 
Kommunanställdas arbetsmiljö och välbefinnande utvecklades negativt under 
1990-talet, detta gällde framför allt inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten, 
2001).  Mellan 1998 och 2000 visade statistik att kvinnor inom äldre- och 
handikappomsorg sjukskrev sig oftast på grund av belastningsskador och 
organisatoriska eller psykosociala faktorer (Arbetsmiljöverket, 2000). Den senaste 
jämförelsen mellan 2010 och 2013 visar att andelen sjukskrivna kvinnor inom vård 
och omsorg ökade med 6,7% och att de vanligaste sjukdomarna är i rörelseorganen 
till exempel leder och muskler (Försäkringskassan, 2014).  
 
Den politiska insynen i den offentliga sektorn har ökat och det har blivit än mer 
fokus på mål- och resultatstyrning (Härenstam, 2014). Detta har påverkat 
effektiviteten och arbetsmiljön men inte bara till godo. Ohälsa och stress har ökat 
markant under de senaste tio åren och då speciellt i relation till stress i arbetet inom 
vård och omsorg. Enhetschefer i kommunal verksamhet har många utmaningar med 
krav och förväntningar från kommunpolitiker, högre chefer, medborgare, brukare 
(Härenstam, 2014), de ska också följa regler och lagar som styr arbetsmiljön och 
deras verksamhet och sist men inte minst hålla budgeten (Forsberg Kankkunen, 
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2009). Detta gör att chefer behöver vara allsidiga och strategiska för att bemöta de 
ständiga krav och förväntningar som finns, vilket är en svår balansgång. En studie 
från Wikström & Dellve (2009) visar att alla dagliga krav i arbetet upplevs som svåra 
att hantera. Särskilt problem är målet att hålla budget som prioriteras framför 
patientens omsorg. Mycket av chefens arbete innebär administrativa 
arbetsuppgifter som schemaläggning, ledighetsansökningar och rehabilitering. 
Detta upplevs kunna utföras av en administrativ kollega. Vissa chefer menar att ett 
delat ledarskap skulle vara till hjälp i de utmaningar som verksamheten har. Studien 
visade också att det verksamhetsstöd som finns för att bistå i personalärenden inte 
är till något stöd, ofta upplevs det mer som en kontroll funktion än som resurs i att 
få hjälp (Wikström & Dellve, 2009). Det finns risk för att chefer som inte kan uppfylla 
kraven i arbetet blir sjuka och utvecklar psykosomatiska besvär till exempel värk i 
rygg, nacke och axlar (Westerberg & Armelius, 2000). Dessutom påverkas deras 
trivsel av den psykosociala arbetsmiljön och det är speciellt betydelsefullt att det 
finns ett socialt stöd för dem. 
 
Den stora utmaningen som chef har är att finnas som stöd för enskilda medarbetare 
och bidra till medarbetarnas deltagande (Wikström & Dellve, 2009). Chefer är 
medvetna om vikten av att vara tillgänglig och finnas närvarande. Medarbetarna blir 
mer delaktiga om de känner förtroende för chefen och det skapas genom att chefen 
är nära verksamheten och att vara synlig och kunna ta sig tid till att kommunicera 
med medarbetarna. Chefer som inte hinner vara närvarande påverkar 
medarbetarna negativt. Studier visar att medarbetare behöver arbetsrelaterat 
socialt stöd för att trivas och behålla sin psykiska hälsa (Lawson, Noblet & Rodwell, 
2009). Andra värdefulla faktorer är att medarbetarna får vara delaktiga i 
beslutsprocesser och att en kommunikation förs på ett tydligt sätt (Thelander, 
2003). Medarbetare behöver känna rättvisa (bli respekterade och rättvist 
behandlade) i den verksamhet medarbetaren verkar för att uppleva arbetstrivsel 
(Lawson et al., 2009) och ha god hälsa (Kivimäki, Elovainio, Vahtera & Ferrie, 2003). 
Det är dessutom viktigt att bli rättvist behandlad av sin chef för att inte utveckla 
psykisk ohälsa (Ferrie, Head, Shipley, Vahtera, Marmot & Kivimäki, 2006). Utifrån 
ovanstående forskning ökar inte bara förståelsen för psykosociala risker utan idéer 
om främjande av hälsa och välbefinnande på arbetsplatser väcks också. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av närvarande ledarskap, 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa på två av äldreomsorgens särskilda boenden i 
Umeå kommun. Detta görs genom följande frågeställningar.  

 Hur upplever enhetscheferna möjligheten att utöva närvarande ledarskap? 
 Hur upplever medarbetarna och enhetscheferna ledarskap, psykosocial 

arbetsmiljö och sin hälsa? 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I denna studie ingår enhetschefer, medarbetare och fackliga representanter från två 
äldreboenden i Umeå kommun. Deltagarna var två kvinnliga enhetschefer och tio 
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undersköterskor och vårdbiträden där av två var fackliga representanter, och 
fördelningen var nio kvinnor och en man.  
 
Datainsamling  
Datainsamlingen skedde genom tre fokusgruppintervjuer (Braun & Clarke, 2013). 
Enhetscheferna fick först information via mail om studiens upplägg och innehåll och 
därefter tog författaren telefonkontakt med respektive enhetschef och planerade 
urval och tider för fokusgruppsintervjuer med medarbetare. Medarbetarna valdes 
ut efter vad som var praktiskt med avseende på till exempel arbetstider och för att 
få en bra spridning med en till två personal från varje våning på respektive 
äldreboendet. Vardera äldreboende bildade en fokusgrupp om fem medarbetare 
inklusive en facklig representant. Enhetscheferna från respektive äldreboende 
utgjorde tillsammans en egen fokusgrupp.  
 
En vecka innan datainsamlingen gjordes ett besök på boendena av författaren för 
att samtala med enhetscheferna och medarbetarna om studien. Författaren delade 
ut informationsblad till samtlig personal på båda boendena. Informationsbladet 
innehöll följande: Syftet med studien, vem som intervjuar, vilka ämnen som kommer 
att beröras, gruppsammansättning, information om inspelning, tidsåtgång, 
eventuella risker, avidentifiering, konfidentialitet, möjligheter att dra sig ur och 
kontaktuppgifter. När intervjuerna skulle äga rum informerades deltagarna igen om 
studien och ett blad om informerat samtycke delades ut och samtliga 
undertecknade. Fokusgruppsintervjuerna utfördes på respektive äldreboendes 
konferensrum. Inför intervjuerna genomfördes pilotintervjuer med två personer, 
vilket gav information om att frågorna svarar på syftet och inga förändringar 
behövde göras. Pilotintervjuerna ingår inte i denna studie. 
 
En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor och stödord användes, vilket 
innebär att frågorna inte behöver tas i någon förutbestämd ordning utan författaren 
kan fritt välja fråga utifrån vad deltagarna diskuterar (Bilaga 1) (Braun & Clarke, 
2013). Intervjuguiden utformades efter att ha läst artiklar om hälsofrämjande 
arbetsplatser, använda befintlig teori så som krav- kontroll- stödmodellen (Karasek 
& Theorell, 1990) och Umeå kommuns medarbetarenkät 2014 som innehöll frågor 
om till exempel ledarskap, arbetsbelastning och hälsa. Intervjuguiden fokuserar på 
tre ämnesområden: ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Inom ämnet 
”ledarskap” skiljer sig frågorna åt på en punkt mellan enhetschefer och medarbetare 
då enhetscheferna fick frågan ”Vilka förutsättningar har ni för ert ledarskap?” medan 
medarbetarna fick frågan ”Vilket behov har ni av er chef?” Detta för att få mer 
information om enhetschefernas och medarbetarnas situation respektive behov i 
sitt arbete.  För övrigt ställdes samma frågor till både enhetschefer och medarbetare 
med utgångspunkt från deras egen situation och relaterat till chef eller medarbetare. 
Samtliga fokusgruppintervjuer utfördes under en vecka. Inspelningen av alla 
intervjuer var av god kvalité, en diktafon lånad från Umeå universitet användes och 
en betalapp ”Ljudinspelaren” hade laddats ned i en bärbar dator och användes som 
backup för att vara riktigt säker på att få med allt under intervjun. Varje 
fokusgruppintervju tog 70 till 85 minuter att genomföra. Efter avslutad intervju 
transkriberades och avidentifierades texten, medarbetarnas transkriberade 
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intervju innefattade totalt 10.211 ord och enhetscheferna 5.764 ord. Efter 
transkribering raderades inspelningarna från samtliga intervjuer. 
 
Analys 
Analysen utgick från syftet i studien med fokus på tre ämnesområden: ledarskap, 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa. En abduktiv kvalitativ innehållsanalys användes 
som metod för att analysera den transkriberade intervjutexten (Graneheim & 
Lundman, 2004). Textmaterialet lästes igenom flera gånger. Transkriberingen 
analyserades utifrån vad texten säger och handlar om och utfördes i flera steg. Först 
togs kärnfulla meningsenheter ut, därefter reducerades meningsenheterna till 
kondenserade meningsenheter och bildade i nästa steg koder som bestod av få ord 
av innehållets betydelse. Koderna som behandlade samma ämne placerades i en 
gemensam kategori, totalt bildades 16 kategorier som grupperades till sju olika 
teman som presenteras i resultatet. Dataprogrammet Open code 4.02 (Umeå 
universitet, Epidemiologi och Global Hälsa) användes för att underlätta analysen av 
texten och för att få en tydlig överblick. Av det insamlade textmaterialet utfördes en 
forskningstriangulering mellan författare och handledare. Det utfördes genom att 
författaren analyserade, kodade och kategoriserade textmaterialet från en 
fokusgruppintervju, därefter gjorde handledare det med samma material för att 
kontrollera att analysen med fastställandet av koder och kategorier stämde och 
endast små justeringar behövde göras. 
 
Etik 
Med respekt för deltagarnas egen vilja att medverka och rätt till information, fick de 
uppgifter om studiens utformning, innehåll och vilka rättigheter de hade som 
deltagare men också vilka skyldigheter de hade gentemot de andra i fokusgruppen 
(Braun & Clarke, 2013). Deltagarna avidentifierades och samtalet i gruppen var 
konfidentiellt. Intervjupersonerna hade rätt att dra tillbaka sitt deltagande efter 
intervjun och de informerades om att resultatet endast används för studiens 
ändamål. De etiska aspekterna togs upp och diskuterades innan 
fokusgruppintervjuerna påbörjades för att de skulle känna sig trygga i situationen 
och för att författaren skulle ha möjlighet att utreda eventuella etiska dilemman.  
  
Trovärdighet 
Författaren hade en förförståelse för kommunal äldreomsorg eftersom hon har 
erfarenhet av att arbeta som legitimerad dietist och enhetschef i den verksamheten. 
Att vara kontextuellt nära deltagarna bidrog till att författaren kunde lättare sätta 
sig in i deras situation och på det viset få en djupare förståelse. Enhetschefer och 
medarbetare gav stort förtroende till författaren som med respekt tog emot deras 
berättelser. Det är betydelsefullt att ha tillräckligt många deltagare som intervjuats 
för att kunna svara på studiens syfte på ett trovärdigt sätt. Trovärdigheten ökar om 
tillräckligt många deltagare intervjuas, och mättnad uppstår vilket innebär att inget 
nytt tillkommer i intervjuerna (Braun & Clarke, 2013). Vid analys av den 
transkriberade texten bör de utvalda meningsenheterna bestå av flera ord, alltså 
inte bara ett ord eller symboler eller metaforer för att behålla förståelsen vid 
kondensering av texten, något som togs i beaktande vid analysarbetet (Graneheim 
et al., 2004).  Tar det lång tid att samla in all data kan trovärdigheten påverkas 
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negativt eftersom det kan medföra risk för inkonsekvens, men i detta fall var det en 
kort tidsbegränsad studie där med ingen risk för inkonsekvens.  

 
 

Resultat 
 

Nedan presenteras teman och kategorier av det analyserade textmaterialet. Första 
temat är Enhetschefens villkor och där ingår endast enhetschefernas upplevelser. 
Resterande teman utgörs av både enhetschefernas och medarbetarnas upplevelser 
och betecknas utmaningar i arbetet, begränsat stöd, brister i informationsflöde, 
medverkan i verksamheten, lika behandling mellan medarbetare, hälsotillstånd och 
välbefinnande. Inom varje tema finns det tillhörande kategorier. Dessa har 
utvecklats utifrån deltagarnas berättelser och därför finns det kategorier som är 
gemensamma för enhetschefer och medarbetare men också enskilt för medarbetare 
se tabellen (Tabell 1). Citaten visas med indrag i mindre storlek och tre punkter efter 
varandra i citatet innebär att personen saktar ned samtalet och fortsätter sen prata. 
Tre punkter inom en parantes har citatet kortats ned och det mest kärnfulla återges. 
 
Tabell 1. Resultatets teman och kategorier. 

  Teman                            Kategorier 

Enhetschefens villkor Svårigheter att 
utöva 
närvarande 
ledarskap 
 

Saknar bra 
verksamhetsstöd 
 

Enhetschef 
saknar socialt 
stöd 
 

 

Utmaningar i arbetet Svåra roller 
 

Svårt att prioritera och 
ha koll 

Hög 
arbetsbelastning 
för 
medarbetarna 
 

 

Begränsat stöd Begränsat 
socialt stöd från 
enhetschef 
 

Medarbetare stödjer 
varandra 
 

Brister i 
återkoppling från 
enhetschef 

 

Brister i 
informationsflöde 

Svårt med 
kommunikation 
 

Nära till enhetschef får 
information  
 

  

Medverkan i 
verksamheten 

Upplevelse av 
delaktighet och 
påverkan 
 

   

Lika behandling 
mellan medarbetare  
 

Vill ha rättvisa 
 

   

Hälsotillstånd och 
välbefinnande 
 

Upplevelse av 
hälsa varierar 
 

 

Önskan om olika 
hälsofrämjandeinsatser 
 

Bra trivsel 
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Enhetschefens villkor 
Svårigheter att utöva närvarande ledarskap 

Enhetscheferna beskriver att de upplever mycket högt arbetstempo. De uttrycker 
att det är en omöjlig uppgift att vara närvarande och att finnas ute på enheten. 
Enhetscheferna beskriver att de har många anställda och att de arbetar mest med 
personalfrågor eller som administratör. De var överens om att detta medför att det 
är mycket svår att hinna följa upp rutiner och en av dem tror att det är orsaken till 
att en verksamhet haltar. 
 

”Jag tänker närvarande…det är att jag ska kunna finnas ute på enheten, vara med och 

se och delta i saker. (…)den tiden finns inte, det finns ingen sån tid…det är ju det som 

stryker på foten, det är det första man väljer bort för du har andra saker som har 

högre prioritet” 

”Det går inte, det är alldeles för många anställda…det är bara personalfrågorna man 

jobbar med man är egentligen en administratör” 

  
Saknar bra verksamhetsstöd  

Enhetscheferna berättar att det finns verksamhetsstöd för till exempel anskaffning 
av vikarier och lönesupport men att det egentligen inte är något stöd. Det upplevs 
från båda enhetscheferna som frustrerande för ofta slutar det med att de själva får 
ordna vikarie. De är tvungna att kontakta lönesupporten eftersom de har begränsad 
tillgång till vissa delar i lönesystemet och supportens öppettider är inte anpassade 
efter enhetschefernas behov. 
 

”Vi har en otroligt massa verksamhetsstöd som man inte ger så mycket för… vi har, 
stöd alltifrån att de ska fixa timvikarier, till dem ska hjälpa till med lönesystemet, till 
vårat eget led ekonomin och resurser, utrustning… det tycker jag inte funkar alls” 
 
”Bemanningscentrum äter tid. I en av tio löser de problemet nio av tio hamnar tillbaka 
i vårt knä” 

 
Enhetschef saknar socialt stöd 

Enhetscheferna berättar att de har haft administrativt stöd av en person men inget 
annat. De har försökt boka in luncher med enhetschefskollegor men på grund av det 
höga tempot har det varit svårt att ta kontakt med någon chefskollega. De menar att 
det tar tid och kraft både från den som behöver hjälp och den som ska sätta sig in i 
ärendet, därför blir det inte av.   
 

”Varför ska jag ta upp din tid… hon har precis lika mycket som jag att göra, jag tänker 
så hela tiden… varför ska du lägga ned tankeverksamhet… för jag vet själv… du är inne 
i någonting och så ringer telefon och du blir avbruten. (…)Sen…så tar det tid att 
förklara sitt ärende, sätta in dig i mitt problem, så du får koll på problemet, sen ska 
du gräva i registret, se om du har något liknande scenario, det tar tid och kraft” 

 
 
Utmaningar i arbetet 

Svåra roller 
Enhetscheferna beskriver att det kan vara tungt att gå från vissa möten där nya krav 
har getts och ska verkställas. De upplever höga krav där enhetschefen är ytterst 
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ansvarig på boendet. Det skulle kunna tynga ned men det är också roligt berättar en 
av enhetscheferna. 
 

”Mycket och gigantiska krav… så är det med den här yrkesrollen. Allt kan falla tillbaka 
på oss, vad du än plockar upp inom äldreomsorg så är vi ytterst ansvarig. (…)det är 
därför roligt också på något vis” 

 
Medarbetarna upplever stora krav från brukarnas anhöriga som är svåra att 
tillfredsställa, det finns krav i bemötandet och förväntningar. Medarbetarna 
upplever också att anhöriga vill samtala med dem och få stöd i sin situation och om 
anhöriga inte bemöts på rätt sätt får medarbetarna kritik. 
 

”Det är ofta många av de äldre som ska åka i väg till anhöriga eller får besök…på 
helgen. Då känner man krav på sig.…man ska vara trevlig mot anhöriga, man ska ha 
tid med anhöriga, prata med dem, anhöriga kommer också med förväntningar och 
krav på att man ska göra olika saker…då är vi ju ännu mindre personal än på 
vardagarna… då blir det jättejobbigt” 
 
”Vi är KRAV-märkta” 

 
Svårt att prioritera och ha koll 

Enhetscheferna beskriver att de försöker ha kontroll men att det inte är lätt och att 
det tar tid att lära sig verksamheten. En av dem berättar att hon ofta springer på alla 
ärenden eftersom det är svårt att prioritera, men tror att hon kanske kan lära sig 
det. 
 

”Jag försöker nog… ha så mycket kontroll som jag bara kan ha, sen är det inte lätt… 
att man liksom kan missa… när det är så mycket…jag försöker ha lite koll och 
kontroll…men det är klart det inte är 100%” 
 

”Jag har inte heller lärt mig vad man kan strunta i, jag springer på alla bollar än… så 
är det” 

 
Många av medarbetarna vet vad de ska göra varje dag men en dag är aldrig den 
andra lik, allt kan hända när de arbetar med människor. Vissa beskriver att det blir 
mycket besök, brukare ska åka i väg och det upplevs som att kontrollen sänks medan 
andra har det lugnare och upplever det bättre och får bestämma lite mer själva.  

 
”Vi vet ju vad som ska göras… men vi jobbar ju med människor, vad som helst kan 
hända” 
 

”Man har kontroll om det som händer inom väggarna här, men så fort det blir ute... 

någon far i väg, det händer någonting utifrån… då kanske man inte har kontroll” 

 
Medarbetarna beskriver att de upplever svårt att ha kontroll i samband med 
schemat. Flera av dem beskriver att det finns en otrygghet att inte veta om en kollega 
kommer och på helgen är det stort ansvar när medarbetare måste beordra ut någon, 
vilket känns jobbigt.  
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”Man kan bara se en lapp på kontoret Anna (synonymnamn) ska jobba till 21.15 idag… 
jag, jaha, det är som inget snack…det ändras bara, stanna kvar eller så blir det 
obemannat” 

 
Hög arbetsbelastning för medarbetarna 

Medarbetarna berättar att vårdtyngden i form av fysisk och psykisk belastning 
varierar, men att alla brukare har ett stort grundbehov av omvårdnad som tar 
mycket tid, samtidigt har medarbetarna många administrativa uppgifter och ska 
hinna med alla hushållssysslor. De upplever ett stort ansvar och att det är tungt och 
slitigt. Flera känner dessutom att det inte verkar finnas någon gräns för hur mycket 
de ska klara av. Det är tungt att inte räcka till. 
 

”De vill att vi ska göra mycket…mer än vad vi egentligen klarar av…det är 
pappersarbete främst, och vi tar mer och mer av sköterskornas ansvar… och ändå 
kräver de mer och mer av oss. (…)man ska vara vaktmästare, omvårdnadspersonal 
städa skåp, tvätta golv, vissa områden tycker man väl kanske inte ingår i 
undersköterskebiten” 

 
 

Begränsat stöd  
 Begränsat socialt stöd från enhetschef 
Båda enhetscheferna beskriver att medarbetarna söker ofta upp dem och att dörren 
till kontoret är alltid öppen. En av enhetscheferna beskriver att mycket tid går åt till 
att lösa medarbetarproblem och stödja, bekräfta dem som har svårigheter med 
svenska språket.  
 

”De personerna som har problem med språket har ofta stort behov av…de är väldigt 
mycket inne hos mig och kommunicerar och behöver stöd, behöver få reda ut 
problem. (...)behöver mycket bekräftelse” 

 
Medarbetarna beskriver att det är mycket svårt att få hjälp, förståelse, gehör för det 
som framförs till enhetscheferna. Uppstår det problem så tycker enhetschefen att de 
ska lösa dem själva. Problemet delegeras tillbaka eller så händer ingenting. Flera av 
medarbetarna önskar att enhetscheferna står bakom dem i svåra situationer och för 
deras talan och om det skulle behövas föra det vidare upp i organisationen. 
 

”Vi har det fruktansvärt tungt…vi har en som är fruktansvärt våldsam och då vill man 
bli trodd och där har hon gett oss luddiga svar” 
 
”Stå upp för sina medarbetare är jätteviktigt, att man känner att chefen står på, bakom 
arbetaren…och så har det inte varit” 
 
”Det kan komma jättebra saker ur det, bara det förs uppåt men det är bara locket på. 
Hon tycker att det är vi som ska lösa problemen…det är inte sant” 
 
 

Medarbetarna beskriver att de inte har någon närvarande enhetschef men att de har 
behov av det. När enhetschefen är på plats är hon mest synlig på kontoret berättar 
medarbetarna.  
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”Det är det som är problemet, att hon inte är närvarande” 

 
Medarbetarna upplever att det finns situationer som de inte vet hur de ska hantera 
och behöver råd men känner att de har ingen att kontakta när enhetschefen inte är 
på plats. 

 
”I helgen var det en situation som var svår…vi provade ringa chefen men hon svarade 
inte, hon har sagt att hon ska svara på helgerna…om det är någonting. (…) man ringer 
inte till chefen om det inte är viktigt då är det någonting. Däremot ringer hon upp 
dagen efter men då är det för sent” 

 
Medarbetarna beskriver att de har stort behov av stöd i samband med mötet med 
anhöriga och önskar kunna diskutera med enhetschefen om olika svårigheter och få 
förståelse för sin situation.  
 

”Sen är det så att man ska kunna diskutera med chefen, om hur ska vi kunna göra det 

här på bästa sätt, inte bara att man får tillbaka att ”det är anhöriga som bestämmer” 

jaha… okej… det vet vi, att det är en svår situation för anhöriga också… vi jobbar med 

det dagligen… men just det här att kunna diskutera… komma fram till en bra lösning… 

det finns inte det är bara… nu är det sagt… då är det bara gå vidare” 

 
Medarbetarna känner att de behöver stöd i samband med när brukare är mycket 
aggressiva och det upplevs som om varken enhetschef eller andra professioner tar 
hänsyn till medarbetarnas synvinkel.  
 

”Men… den personen har alla mediciner som funkar på en sån här sjukdom… så vi kan 

inte gör något mer… så egentligen är det ingen som tar ansvar. (…)det går som bara 

runt… det är jättetråkigt (...)igen handlar det om att man inte får någon respons” 

 
Medarbetare stödjer varandra 

Många av medarbetarna upplever stort stöd från sina arbetskamrater och att det är 
ett öppet klimat dem emellan. Flera av dem berättar också att de inte hade orkat 
vara kvar om inte arbetskamraterna hade varit bra. 
 

”Vänskap att man hjälps åt…att man kan försöka lösa problem, att få dagen att funka, 

att man hinner med det man ska, att man backar upp varandra, man kan ha olika 

dagar… imorgon har en kollega en dålig dag, då får man stötta varandra, man är inte 

på topp alla dagar… det är väl det som är det viktigaste” 

 

Brister i återkoppling från enhetschef 
En av enhetscheferna anser att det är svårt med konstruktiv återkoppling eller 
beröm eftersom hon inte kan vara närvarande, men hon försöker ge positiv 
återkoppling. En av enhetscheferna upplever att när hon ska ge återkoppling eller 
beröm så kommer det för sent men hon anser att uppföljningar eller återkoppling 
skulle bidra till förändring. 
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”Tyvärr kommer nog den feedback för sent… jag har varit väldigt upptagen i möten 
så jag har inte alltid varit på plats utan när man får vetskap om det man behöver ge 
återkoppling vare sig det är ros eller ris, så är det inte precis här och nu utan det kan 
vara med fördröjning, då är ju effekten inte lika bra, man ser skillnad när man har 
möjlighet att vara precis i rätta tillfället antingen lyfta eller korrigera” 

 
Många av medarbetarna upplever att de sällan eller aldrig får återkoppling i arbetet, 
den enda gång de får höra vad de gör bra eller behöver förbättra är på 
utvecklingssamtalen. De tycker det känns jobbigt att inte få respons/återkoppling 
på saker som de framför till enhetschef. 
 

”Hon hoppas vi ska glömma bort och rycker på axlarna, det spelar ingen roll vad det 
handlar om. Det är så över lag” 
 
”Den enda gången man får höra hur man ligger till är på utvecklingssamtalet en gång 
per år, ”det här gör du bra och det här kan du förbättra” 

 
 
Brister i informationsflöde 

Svårt med kommunikation 
Båda enhetscheferna berättar att det förekommer informationsproblem, mycket 
kommuniceras via mail som missas att läsas och på ett av boendena förekommer 
det språkförbistringar och det leder till missuppfattningar och att arbetet i 
slutänden kan bli fel utfört. De upplever det svårt när viktig information ska ut på 
kort tid och alla måste förstå det på rätt sätt.  
 

”Jag hade två-tre timmar kvar innan jag skulle gå hem, hur i fanken får jag ut den här 
informationen så att jag kan säkerställa att de som jobbar på fredag inte får en chock, 
när anhöriga kommer och börjar flytta grejor…den oron har man” 

Medarbetarna berättar att det är svårt att hinna med att söka information eller lätt 
att missa om de har varit lediga några dagar. De upplever också dålig information 
och dialog när det handlar om nya eller förändrade ansvarstagande som att ta hand 
om praktikanter eller förändringar i kontaktmannaskap.  
 

”Har du varit borta två tre dagar, då kanske du inte har fått någon information alls… 
så då vet man inte att man ska söka information, det är väldigt dålig information” 
 
”Vi fick aldrig veta om att vi skulle ha inskolning av praktikanter. (…)vi blev aldrig 
tillfrågade… vi visste ingenting, det blir ett dåligt bemötande när dom kommer… 
kändes så dåligt när vi inte fick veta”  

 
Medarbetarna beskriver att det finns stora kommunikationsproblem som har 
förekommit länge både mellan medarbetare men också mellan medarbetare och 
enhetschef.  

 
”Jag tycker vi har haft och har, stora problem med kommunikation, vi jobbar väl på 
att försöka få det bättre…men det är något som har varit problem i flera, flera år… 
det är arbetsgrupperna och ja, cheferna också” 
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Närhet till enhetschef får information 
Medarbetarna berättar att de som arbetar nära enhetschefens kontor på samma 
våningsplan träffar henne oftare. Där är hon synlig och tillgänglig och information 
nås lättare av medarbetarna. De tycker att det är skönt när enhetschefen är i huset 
men klarar sig bra själva. 

 
”När hon är på kontoret så är dörren öppen och då kan man slinka in där. (…) finns 
nära hennes kontor… på samma våning” 

 
  
Medverkan i verksamheten 

Upplevelse av delaktighet och påverkan 
En av enhetscheferna berättar att delaktighet är något man har pratat mycket om 
och att det är betydelsefullt för motivationen, sen är det olika hur medarbetare vill 
medverka. Men det finns situationer där det är svårt med delaktighet och det är när 
det är ont om tid eller när det är viktigt att nå ett visst resultat. 
 

”Både och…det beror lite på vad det är…vissa saker vet man att här kan man inte 
använda sig av delaktighet, det tar för lång tid eller att det blir annat resultat här finns 
det bara ett sätt att göra det på…då gör vi så…däremot där man kan ha 
valmöjligheter… där kan man ju skapa grupper och jobba fram en plan, en strategi där 
man får vara delaktig” 

Upplevelsen av delaktigheten varierar mellan medarbetarna. Vissa anser att de får 
vara med och påverka mer i dag än tidigare och andra tvärtom. Men flera av 
medarbetarna upplever att de inte får vara delaktiga eller påverka i beslut som tas.  
 

”Chefen kommer ut med information… slänger det inte bara ”på oss”, vi har haft våra 
duster” 

 
”Det skulle vara lättare om… nu har vi det här problemet… hur ska vi lösa det här? vi 
ska fundera på det… och så får vi ta upp det igen… och inte det här: ”det går inte” utan 
lite… mer, även om man inte hittar någon lösning… ” jag har lyssnat på er… det här är 
ett problem… och vi ska försöka hitta en lösning” och så pratar man om det igen (…) 
ibland kan det vara för snabbt att man snör till ”det går inte” då kan det bli väldigt 
jaha… det är som hopplöst det här då” 
 
 

Lika behandling mellan medarbetare  
 Vill ha rättvist  
Båda enhetscheferna upplever att det är mycket viktigt att det finns rättvisa mellan 
medarbetare på arbetsplatsen. Det gäller allt ifrån vårdtyngd till lönesättning och 
det kan ibland upplevas svårt att hantera. 
 

”Det är på alla nivåer, rättvist mellan brukare allt upp till lönen…ska vara väldigt 
rättvis. Det är klart att man känner av att det ska vara rättvist. Avdelningarna ska vara 
rättvisa ingen ska få mera, nu har de tyngre, nu har vi tyngre, vad är det för rättvisa i 
det, vårdtyngden, pratas det jättemycket om (…)det tycker jag är jättesvårt att 
bemöta” 
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Några av medarbetarna tycker att det känns rättvist medan andra medarbetare 
tycker att det finns orättvisa i lönesättning, arbetsfördelning, mellan 
personalgrupper, arbetshelger och möjlighet till deltagande i projekt.  
 

”Det förekommer orättvisor, framför allt finns det i scheman…vi jobbar alla varannan 

helg men att arbetshelgerna kan se väldigt olika ut…det finns de som alltid har … 

delade turer och de som aldrig har det…det kan man ju fråga sig varför är det så?”  

”Hur man lönesätter mig och mina kolleger…och vilka som rätt och slätt bara går runt 
och inte gör någonting och får högst, det tycker jag är orättvist, väldigt orättvist” 

 
 

Hälsotillstånd och välbefinnande 
 Upplevelse av hälsa varierar 
Enhetscheferna berättar att de mår oftast bra. Dock uttryckte en enhetschef att hon 
inte mår lika bra vid svåra, tuffa medarbetarsamtal och den andra enhetschefen 
upplevde att hon behövde viss kontroll för att må bra. Enhetscheferna uttryckte 
vikten av återhämtning vilket kan vara svårt när medarbetarna står på kö till 
kontoret efter att hon har kommit tillbaka från möte och det är lunch. 
 

”I de flesta fall har man nog god hälsa…det är nog när man är inne i personalärenden 
där det är tufft och slitigt, jobbigt. 
 
”Jag tar en kort lunch idag igen, där är det en svår grej för hälsan… det är viktigt att 
man får återhämtning gå ifrån och få vila det är super viktigt. Vad är det som stryker 
på foten? Det är lunchen… så är det ju” 
 

Många medarbetare beskriver att de har fysiska problem och vissa är psykiskt helt 
slut efter en arbetsdag. De beskriver att arbetstiderna inte är bra, att tiden för 
återhämtning är för kort och att de är trötta efter en arbetshelg. Någon medarbetare 
menar att de ändå är väldigt friska trots arbetsbelastningen. 

 
”Jag har ont i ryggen och axlar och överallt för att det är så tungt” 
 
”Jag tycker att vi ändå är så pass friska. (…)med tanke på fysisk och psykisk 
belastning…sen när du går hem efter en arbetshelg, är jag jättetrött kroppsligt och i 
huvudet… men man… återhämtar sig, man skulle behöva längre återhämtningstid, det 
kan man nog känna. Nu jobbar jag inte heltid” 

 
Önskan om olika hälsofrämjandeinsattser 

Båda enhetscheferna upplever behov av att få möjlighet till dialog och utbyte mellan 
sina enhetschefskolleger som inte hinns med idag, de känner stort behov av att prata 
mer med varandra. 
 

”Det jag tänker vore gynnsamt för alla är att vi ska kunna ha mera tid till dialog och 
utbyte ett socialt utbyte…vi har egentligen väldigt få tillfällen där vi kan prata med 
varandra så är det” 

 
Flera av medarbetarna tycker att kommunen borde satsa mer på hälsa genom 
arbetstidsförkortning, förbättra schema, gratis träning, massagestol och gym på 
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arbetsplatsen, delta i projekt för att minska sjukskrivning och ge stöd till 
hälsoinspiratörerna som de idag upplever inte får något stöd.   
 

”Men om kommunen kunde satsa på hälsa och få rabatter och bättre erbjudande 
jag tror återigen…den största friskhetssatsningen…att se över hur våra arbetstider 
och scheman ser ut…därför att det gör oss sjuk” 

 
Bra trivsel 

Båda enhetscheferna trivs mycket bra på sina arbetsplatser. Oftast är det bra 
stämning i huset berättar en av enhetscheferna men hon märker också när det inte 
är det. 

 
”Jag trivs också jättebra, det är jäkligt roligt” 
 
”Sen är det självklart undantag…ärenden…vårdtyngden påverkar skrattet. 
Naturligtvis, har man tungt på en våning och har svårt att få till det, då är det jobbigt” 

 
De flesta av medarbetarna upplever att de trivs och har roligt med sina 
arbetskamrater trots den dåliga arbetssituationen många upplever. De beskriver att 
det är tack vare sina arbetskamrater som de trivs. Några av medarbetarna upplevde 
som nya att de inte trivdes lika bra men att det har blivit bättre.  
 

”Jag trivs jättebra. Det är ju det som gör att man jobbar kvar trots dåliga chefer, 
schema, arbetsuppgifterna, allt är ju tungt, det är arbetskamraterna som gör att man 
har klarat sig… vi har jättebra sammanhållning hos oss” 

 
”Jag trivdes inte alls i början, jag hade ångest. (…)det ställe jag kom ifrån det var ju ett 
ställe som funkade jättebra, chefer, arbetskamrater, rutiner, allting. Det var alltså… 
det var hemskt. Nu har jag börjat trivas” 

 
 

Diskussion  
 
Syftet med studien var att få en uppfattning om enhetschefernas och medarbetarnas 
upplevelser inom följande tre områden ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och hälsa 
samt enhetschefernas möjlighet till närvarande ledarskap. 
 
Enhetscheferna beskriver att de har omöjliga förutsättningar för att utföra ett 
närvarande ledarskap. Båda grupperna (enhetschef och medarbetare) känner höga 
krav i sitt arbete och de uppger att det är svårt att alltid ha kontroll. Dessutom 
upplever medarbetarna hög fysisk och psykisk arbetsbelastning. Enhetscheferna 
upplever att de ger det stöd och återkoppling de kan, men medarbetarna upplever 
att de saknar både socialt stöd och återkoppling. Däremot säger sig medarbetarna 
gott socialt stöd från sina arbetskamrater. Båda grupperna upplever 
kommunikationsproblem och det finns förståelse för vikten av delaktighet hos 
enhetscheferna men medarbetarna upplever möjligheten till att vara delaktig något 
olika och flera känner att de inte får vara delaktiga och påverka.  Enhetscheferna 
beskriver att medarbetarna vill ha rättvisa och medarbetarna upplever viss rättvisa 
men också orättvisa på flera områden. För det mesta mår enhetscheferna bra men 
vissa situationer påverkar dem negativt. Många av medarbetarna upplever 
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kroppsliga problem och vissa psykiskt utmattade efter en arbetsdag. För 
hälsofrämjandeinsatser har enhetscheferna önskan om socialt stöd och 
medarbetarna vill att kommunen satsar mer på hälsa till exempel förbättrat schema 
och arbetstider. Båda grupperna trivs på sin arbetsplats men medarbetarna gör det 
mest tack vare sina arbetskamrater.  
  
Under temat Enhetschefens villkor, beskrivs chefernas omöjlighet att kunna vara 
närvarande i verksamheten och möta sina medarbetare på grund av högt 
arbetstempo och att mycket av deras tid går åt till administrativa arbetsuppgifter. 
Det är också vad tidigare forskning har visat att en stor del av chefens 
arbetsuppgifter är administrativa som att arbeta med schema, 
ledighetsansökningar, rehabilitering som upplevs kunna utföras av en administrativ 
kollega (Wikström & Dellve, 2009). Enhetscheferna i denna studie var också 
missnöjda med verksamhetsstödet. Även här visar tidigare forskning på att liknande 
funktioner är mer en kontrollfunktion än en resurs som ger hjälp vid 
personalärenden (Wikström & Dellve, 2009). Detta kan ses som att när 
verksamhetsstöd inte är till någon större hjälp och det samtidigt är mycket att göra, 
medför det svårigheter att hinna vara nära i verksamheten. Förutom att det fanns 
brister i verksamhetsstöd saknades också socialt stöd. All form av stöd är viktigt för 
chefer. Olika stödkällor, så som ledning, chefskollegor, medarbetare och 
verksamhetsstöd har visat sig bidra till mindre stress, bättre arbetsförmåga och 
färre symtom på ohälsa och överbelastning (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 2014). 
Enhetscheferna som deltog i denna studie hade inte tid att kontakta sina 
chefskollegor eller ville inte störa. En slutsats är att det bör finnas chefsstöd för att 
underlätta arbetet och för att cheferna ska hålla sig friska över tid (Dellve et al., 
2014). Med andra ord är ledarskapets villkor idag med mycket administrativa 
arbetsuppgifter, dåligt verksamhets- och socialt stöd inte optimalt och bör 
förbättras ur synpunkten att kunna vara nära medarbetare på enheterna och för att 
behålla sin hälsa. 
 

Både enhetschefer och medarbetare beskriver under temat Utmaningar i arbetet att 
de upplever höga krav. Enhetschefer känner höga krav med sitt övergripande 
ansvar och medarbetarna känner krav och förväntningar från brukarnas anhöriga. 
Dessutom upplevde både enhetschefer och medarbetare det svårt att alltid ha 
kontroll över arbetssituationen. Här är det betydelsefullt för hälsan att det finns en 
balans i arbetet. Enligt krav- kontroll- stödmodellen, kan för höga krav medföra risk 
att vi blir sjuka om det finns liten kontroll och lågt socialt stöd (Karasek & Theorell, 
1990). Något som bör belysas är att enhetschefer och medarbetare har olika yrken 
och där av olika krav och kontroll i arbetet. Det var skillnad i beskrivningarna i 
upplevelsen av krav och kontroll. Enhetscheferna tyckte att det fanns en viss glädje 
i att ha det övergripande ansvaret och jobbade på att få mer kontroll. Det tolkas som 
att de upplevde att det fanns en nivå av beslutsutrymme, det vill säga en möjlighet 
att kunna påverka sin situation. Medarbetarna var mer uppgivna med frustration 
och beskrev sin situation som tung och slitsam och det upplevdes som om det inte 
fanns någon gräns för hur mycket de skulle göra i arbetet och att de kände sig 
otillräckliga. Här kan det tänkas att medarbetarna kände mindre beslutsutrymme 
(kontroll) eftersom enhetscheferna hade det övergripande ansvaret över 
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medarbetarnas arbetssituation. Detta kan ses som en signal att den nuvarande 
psykosociala arbetsmiljön inte är hälsosam, framför allt för medarbetarna.  
 
Enhetschefernas möjlighet att ge socialt stöd till medarbetarna var begränsat utifrån 
att de hade ett högt arbetstempo med mycket administrativt arbete men de 
medarbetare som kom till kontoret kunde få hjälp och stöd. Chefer som har 
möjlighet att bryr sig om sina medarbetare som samtalar, umgås och är stödjande 
bidrar till att medarbetarna upplever sig mer tillfredsställda i arbetet (Cummings, 
MacGregor, Davey, Lee, Wong, Lo et al., 2010). Medarbetarna i denna studie kände 
att de hade ingen närvarande enhetschef som stod bakom dem i svåra situationer. 
Att inte få stöd och veta hur man ska hantera en kravfylld situation och ha låg 
beslutanderätt, är negativt för hälsan och bidrar till en ökad risk för att utveckla 
hjärt- kärlsjukdom enligt krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 
Med andra ord är det viktigt att medarbetarna kan känna att de kan hantera sin 
arbetssituation, har rimliga krav samt socialt stöd för att uppleva välbefinnande 
(Häusser, Mojzisch, Niesel & Shultz-Hardt, 2010) och hålla sig friska (Karasek & 
Theorell, 1990). Dessutom är socialt stöd från chefen betydelsefullt för att trivas på 
arbetet och behålla psykisk hälsa (Lawson et al., 2009). Medarbetarna saknade 
visserligen det betydelsefulla sociala stödet från enhetschefen men samtidigt hade 
de mycket bra stöd av sina arbetskamrater, vilket kan ses som en viktig aspekt i 
behovet av att få någon form av socialt stöd tillfredsställt i arbetet. Resultaten visar 
att enhetscheferna upplevde det svårt att ge återkoppling på grund av att de inte 
kunde vara närvarande i verksamheten. Medarbetarna å andra sidan saknade 
återkoppling. Här kan det tänkas att om enhetschefen får bättre förutsättningar att 
kunna vara närvarande och se sina medarbetare kan det bidra till större möjlighet 
att ge återkoppling och bidra till positiv förändring. Studier visar att medarbetare 
håller sig friskare när chefen ger återkoppling, belönar och respekterar sina 
medarbetare (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). En annan studie visar på 
liknande resultat och hävdar att arbetsplatser som har låg eller ingen sjukfrånvaro 
beror på positiv återkoppling, tydlighet i medarbetarnas arbetsuppgifter samt fysisk 
arbetsmiljö (mängden tunga lyft och arbetsställning) (Lindberg, Josephson, 
Alfredsson & Vingård, 2006).  Med andra ord är det betydelsefullt för en 
hälsofrämjande arbetsplats att medarbetare får återkoppling och har en närvarande 
chef (Arnetz & Blomkvist, 2007). 
 
Både enhetschefer och medarbetare beskrev kommunikationsproblem. Det är 
betydelsefullt att enhetscheferna har förutsättningar för att få och ge information. 
Chefer i kommunala förvaltningar har ofta många medarbetare som de ska ansvara 
för och det försvårar möjligheten till aktiv och regelbunden kommunikation och det 
gäller inom alla nivåer alltså både uppåt och nedåt i verksamheten (Forsberg 
Kankkunen, Björk, Ylander & Härenstam, 2014). Ges möjlighet och tid för chefer att 
vara nära medarbetarna främjar det en regelbunden och väl fungerande 
kommunikation. Med andra ord, om enhetscheferna hade möjlighet att kunna vara 
mer närvarande på enheterna skulle det möjligtvis öka förutsättningarna för bättre 
kommunikation. Det fanns en viss fördel för dem som arbetade nära enhetschefens 
kontor då de hade lättare att få information, av den enkla anledningen att de bara 
kunde gå in på enhetschefens kontor och fråga om det var något. Här finns det en 
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betydelse av att ha enhetschef praktiskt nära i verksamheten. Kommunikation är 
betydelsefullt för en hälsofrämjande arbetsplats och det av flera anledningar, bland 
annat för att få veta medarbetarnas behov och att de känner stöd samt motivera till 
att delta i det som händer på arbetsplatsen (Grawitch et al., 2006). 
 
Enhetscheferna var medvetna om att delaktighet var betydelsefullt men att det 
kunde vara svårt att få till alla gånger samt att det fanns olika stort intresse att vilja 
vara delaktig. Intresse för delaktighet kan förstås variera och bero på många orsaker 
men det är viktigt att komma ihåg att medarbetare bör få anpassade resurser till 
exempel extra tid, om det behövs för att kunna vara delaktig och sen kan vissa 
medarbetare vara nöjda att arbeta med det de redan gör och inte behöva vara 
delaktig i allt som händer på arbetsplatsen (Thelander, 2003). Enhetschefernas 
beskrivning kan tolkas så att bristen på tid var en faktor för mindre delaktighet, men 
att enhetscheferna var medvetna om att delaktighet var viktigt för motivationen i 
arbetet. Medarbetarna beskrev att de upplevde viss delaktighet men många beskrev 
också att de inte var delaktiga och kunde påverka. Att som medarbetare få medverka 
i det som händer på arbetsplatsen är viktigt för en verksamhet då det skapar många 
fördelar så som mening och balans i arbetsuppgifter, tillit, respekt- och socialt 
förtroende gentemot varandra (Thelander, 2003). Att inte få känna sig delaktig kan 
för den enskilde medarbetaren bidra till, att hen får svårare att förstå beslut som har 
fattats. Det i sin tur medför ingen helhetssyn över vad som händer, upplevd låg 
kontroll, psykologiska krav och därmed stress. Att inte medarbetarna fick vara 
delaktiga i den utsträckning de önskade är något som tidigare studier om liknande 
verksamheter bekräftar. I en studie ansåg omsorgspersonal att ingen tog hänsyn till 
deras kunskaper, åsikter och erfarenheter, som att deras ord inte var värt något 
(Wreder, 2005). De ansåg att beslut som togs inte var anpassade till verksamheten. 
Omsorgspersonalen önskade att någon lyssnade eftersom de kände att de kunde 
bidra till att både förbättra för brukaren och deras egna arbetsmiljö. Med andra ord 
en väl fungerande äldreomsorg bör således medarbetare som vill vara delaktiga i 
planeringar och beslut få vara det eftersom de har nära kontakt brukaren och kan 
rutiner och verksamheten. Därigenom kan de ha lösningar på problem. 
Medarbetarnas inflytande är en förutsättning för en bra psykosocial arbetsmiljö och 
för kvaliteten inom äldreomsorgen.  
 
Enhetscheferna är medvetna om att medarbetarna tycker att det är viktig med 
rättvisa men att det i bland blir svårt att bemöta när det till exempel handlar om 
vårdtyngd. Forskning visar att rättvisa på arbetsplatser skapar förtroende för 
verksamheten och det bidra till arbetstillfredsställelse, samt förtroende för chef 
skapar och bra arbetsprestationer (Aryee, Budhwar och Chen, 2002). Annan 
forskning visar på liknade resultat att en rättvis behandling av medarbetare bidrar 
till att medarbetare är mer engagerade i arbetet, känner förtroende och upplever 
arbetstillfredsställelse (Cohen-Charash & Spector, 2001). Dessutom har rättvist 
behandlade medarbetare bättre hälsa (Kivimäki et al., 2003). Medarbetarna i 
föreliggande studie upplevde viss rättvisa men också orättvisa på flera områden så 
som lönesättning och arbetsfördelning mellan olika personalgrupper. Medarbetare 
som känner sig orättvist behandlade vad gäller förmåner i jämförelse med andra 
och/eller anser att arbetsfördelningen inte är rättvis, kan utveckla oro, utmattning 
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och psykisk sjukdom (Tepper, 2001).  När en organisation upplevs som orättvis kan 
detta leda till andra ogynnsamma konsekvenser som påverkar arbetets utförande 
och negativ attityd gentemot chefer och organisation (Cohen-Charash & Spector, 
2001). Enhetschefernas möjlighet att behandla medarbetarna rättvist kan ses som 
något de ville och sa var viktigt, men på grund av den höga arbetsbelastningen kan 
ha medfört att de inte alltid hade tid att sitta ned och lösa olika situationer. 
Enhetscheferna kan också delvis ha varit omedvetna om problemen.  
 
Resultaten visar att enhetscheferna mådde för det mesta bra vilket kan ha berott på 
att de hade möjlighet att delvis påverka sin arbetssituation. Dock upplevde de i vissa 
situationer med svåra samtal eller när det inte fanns kontroll att de mådde sämre. 
Detta kan tolkas utifrån krav- kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 
Att den höga arbetsbelastningen tillsammans med låg kontroll (åtminstone tidvis) 
och lågt socialt stöd var faktorer som förmodligen bidrog till stress, vilket kan vara 
en orsak till att de inte mådde bra ibland. Medarbetarna tyckte att de var ganska 
friska trots arbetsbelastningen, men många av dem beskrev kroppsliga problem och 
vissa var psykiskt utmattade efter en hel arbetsdag. Medarbetarna hade en 
arbetssituation där de tog hand om brukarna, kände krav från anhöriga och skulle 
utföra hushållssysslor som städning och annat förutom administrativt arbete. Med 
andra ord fysiskt och psykiskt tungt arbete. Detta är något som också tidigare 
forskning har visat att medarbetare inom vården upplever. I sin avhandling 
beskriver Wreder (2005) liknande upplevelser för undersköterskor. De ska utföra 
administrativa arbetsuppgifter och samtidigt hushållsgöromål som tvätt och 
städning, och det beskrevs som ett hinder för omvårdnadsarbetet och dessutom 
fanns krav från anhöriga. De beskrev sig också som mycket trötta och utslitna och 
de hade fysiska symtom som smärta i axlar och rygg. I avhandlingen framkom det 
också att undersköterskorna kände det tungt att inte räcka till för brukarna. Den 
bilden stämmer bra överens med medarbetarnas beskrivning i denna studie. I brist 
på att de inte får nog med återhämtning, ledde till att de kände fysiska och psykiska 
symtom i form av ont i rygg och axlar och var trötta efter en arbetsdag. Likaså 
upplevde enhetscheferna att det kunde vara svårt med återhämtning ibland. Det är 
något som bör observeras då det är viktigt att det ges förutsättningar för 
återhämtning under dagen. Det har visat sig i studier att där personal får möjlighet 
till återhämtning, i kombination med goda psykosociala faktorer som möjlighet till 
att ta beslut och ha kontroll, går det att förebygga hög sjukfrånvaro (Lindberg et al., 
2006). Resultatet i föreliggande studie visade att enhetschefer och medarbetare 
önskar olika hälsofrämjandeinsatser. Enhetscheferna har behov av socialt stöd och 
medarbetarna önskar att kommunen satsar mer på hälsa genom till exempel 
arbetstidsförkortning, förbättrade scheman, gym på arbetsplatsen med mera. Här 
visade det sig att de har olika behov och det är betydelsefullt att få information om 
detta i arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats. Det visade det sig att både 
medarbetare och enhetschefer trivdes bra men medarbetarna trivdes tack vare sina 
arbetskamrater. Att medarbetarna trivdes trots sin upplevelse av dålig arbetsmiljö 
och dåligt socialt stöd från enhetschef kanske kompenseras något av att de hade bra 
arbetskamratsstöd och att de hjälpte varandra i arbetet. En slutsats kan vara att 
eftersom deras situation ofta är både psykiskt och fysiskt väldigt tung, så blir det 
viktigt att hålla ihop för att orka med, och därför utvecklas en stark kamratanda.  
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Metoddiskussion  
En intervjuguide provades genom två pilotintervjuer för att se om den svarade på 
syftet och om det fanns ett eventuellt behov att förändra utformningen, men inget 
behövdes förändras. Den var utformad med öppna frågor och stödord som grundade 
sig på tidigare forskning inom hälsofrämjande arbetsplats, krav-kontroll-
stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) och Umeå kommuns medarbetarenkät. 
Att intervjuguiden svarade på syftet och att resultatet reflekteras teori och empiri 
är en styrka i denna studie. 
 
Urvalet av vilka medarbetare som skulle delta i studien gjordes av enhetscheferna. 
Kriteriet var att det skulle finnas en spridning där en till två medarbetare från varje 
våning på respektive äldreboendet skulle vara representerade och att deltagarna 
kunde delta praktiskt ur schemasynpunkt. Dessa kriterier uppfylldes. Ett 
observandum är att enhetschefen kan ha valt ut de mest positiva eller negativa 
beroende på vad hon ville uppnå, men detta var inget som författaren 
uppmärksammade under intervjuerna då det var både positivt och negativt som 
diskuterades.  
 
Att utföra fokusgruppintervjuer (Hollander, 2004) har som styrka att få deltagarna 
att i social interaktion reflektera och diskutera sina upplevelser. Svagheten med att 
ha fokusgrupp kan vara att alla deltagare inte kommer till tals eller inte vågar säga 
vad de tycker (Krueger  & Casey, 2009). Detta var något författaren var medveten 
om och innan fokusgruppintervjun försökte skapa en trevlig och trygg stämning 
med fika och allmänt samtal samt under intervjuerna sökte ögonkontakt med dem 
som var lite tystare och frågade specifikt om vad de tyckte eller kände i frågan.  
 
I fokusgruppen med enhetschefer deltog endast två enhetschefer på grund av att det 
var de som ingick i det hälsofrämjande arbetsplatsprojektet. En medvetenhet bör 
finnas om att det kan ha påverkat resultatet eftersom de bara var två stycken och 
kanske egentligen inte ville delta, inte vågade säga hela sanningen eller kanske höll 
med den andre i samtalet fast personen tyckte annorlunda. Detta bidrar till att 
enhetschefernas resultat bör tolkas med försiktighet. Inför intervjuerna påtalade 
författaren att deltagarna är anonyma och att i möjligaste mån skulle all tänkbar 
identifiering tas bort för att minska eventuell risk för identifiering. Författarens 
tidigare yrke som Leg dietist och enhetschef, erfarenhet och förförståelse för 
äldreomsorg kan ses som både en svaghet och styrka. Svaghet i att hon kanske inte 
ställde frågor som kändes självklara men styrka i att det bidrog till att det var lättare 
att sätta sig in i enhetschefernas och medarbetarna situation och på det viset fick en 
djupare förståelse och det kan ha bidragit till att hon kunde ställa passande frågor 
till båda grupperna. I och med att två olika grupper (enhetschefer och medarbetare) 
intervjuades och textdatat jämfördes genomfördes en datatriangulering. För att få 
trovärdighet i resultatet bör tillräckligt många personer intervjuas. I denna studie 
upplevdes det en form av mättnad (inget nytt tillkom i intervjuerna) så tillvida att 
enhetscheferna var enade i de flesta frågor. Medarbetarna var också ofta överens i 
de flesta fall med endast mindre avvikelser. 
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Författarens abduktiva kvalitativa innehållsanalys kan ha påverkats av 
förkunskaper som författaren har på området i form av olika teorier och författaren 
fick vara extra medveten om att analysera fritt och inte styras in för mycket på någon 
teori. En svaghet av denna metod kan vara att författaren har förbisett information 
som hon inte hade kunskap om då hon upplevde det svårt att kategorisera områden 
som hon inte kände sig hemma inom. Det ska också belysas att författarens 
erfarenhet av kommunal verksamhet kan ha påverkat analysen av textmaterialet att 
hon i olika sammanhang över- eller undertolkade det.  
 
Studien har god intern validitet, som metoddiskussionen har påvisat i att en 
beskrivning av författarens förförståelse, bakgrund och yrke, hur datainsamling har 
gått till i form av hur deltagare har valts ut, beskrivning av analysprocess och låta 
alla komma till tals i samband med intervjuerna. Det har också utförts olika former 
av triangulering. Forskningstriangulering utfördes mellan handledare och författare 
för att kontrollera fastställandet av koder och kategorier. Denna triangulering 
medförde små justeringar. Teoritriangulering har utförts genom att resultatet 
reflekteras i teorier och empiri. Vid insamling av data gjordes en datatriangulering 
genom att intervjupersonerna enhetschefer och medarbetare med olika perspektiv 
på sin arbetsplats fick berätta om sin upplevelse Generaliseringen till andra liknade 
grupper ska alltid tolkas med försiktighet då varje arbetsplats har sin kontext och 
det ofta är en komplex verklighet. 
  
Slutsatsen av denna studie är att äldreomsorgen har utmaningar i att skapa en 
hälsofrämjande arbetsplats. Detta tar sig uttryck i att både enhetschefer och 
medarbetare upplever sig ha högt arbetstempo för att klara av arbetsbelastningen. 
Konsekvenserna blir att det upplevs svårt att ha kontroll och kraven är höga och det 
inte finns tid till socialt stöd för enhetschefer samt att de inte har möjlighet att ge 
socialt stöd till medarbetare. Däremot stödjer medarbetarna varandra. 
Enhetscheferna upplever att de inte hinner vara närvarande och att det finns brister 
i kommunikation, delaktighet och rättvisa hos medarbetare. Trots det är trivseln 
fortfarande god men man upplever att det finns behov av hälsofrämjande insatser i 
båda grupperna. Äldreomsorgens förutsättningar påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön. Därmed påverkas också hälsan för medarbetarna och det finns risk för 
försämrad hälsa på sikt för enhetschefer.  
 

Denna studie inspirerar till fortsatt forskning inom fler områden. Det finns mycket 
studier inom ledarskap men det är fortfarande inte mycket utforskat om ledarskap 
i kommunal verksamhet med fokus på förutsättningar för att utöva ett närvarande 
ledarskap och konsekvenserna av ett sådant ledarskap i verksamheten. Ett annat 
intressant område för framtida forskning vore att studera de ekonomiska 
konsekvenserna av dagens psykosociala arbetsmiljö kopplat till ohälsokostnader 
inom vård och omsorg i kommunal verksamhet.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide- Fokusgrupper 

Syfte med intervjun är undersöka hur enhetscheferna upplever möjligheten att 
utöva närvarande ledarskap samt medarbetarnas och enhetschefernas upplevelse 
av ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och hälsa? 
 
Öppna frågor används: hur, vad, vilka, berätta, beskriv, och utveckla. 

______________________________________________________________________ 

Intervjuguide – Enhetschefer 
Fokus: deras situation och mellan enhetschef och medarbetare 
 
Ledarskap: 

 Kommunikation? 

 
 Återkoppling? 

 
 Finnas närvarande? 

 
 Förutsättningar för ert ledarskap? 

 
Psykosocial arbetsmiljö 

 Trivsel? 

 

 Socialt stöd? 

-Vad för slags stöd 

-Från vem 

 

 Rättvisa på arbetsplatsen? 

 

 Kontroll? 

 

 Krav? 

 

 Delaktighet? 

 

 Arbetsbelastning? 

-Möjligheter byta arbetsuppgifter 

 

Hälsa 
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 Hälsa? 

 Vilket behov av stöd för hälsofrämjande livsstil? 

 

 
Intervjuguide – Medarbetare 
Fokus: deras situation och mellan medarbetare och enhetschef 
 
Ledarskap: 

 Kommunikation? 

 
 Återkoppling? 

 
 Finnas närvarande? 

 
 Vilket behov har ni av er chef? 

-Prioritera i arbetet och gränssättning 
 

 
Psykosocial arbetsmiljö 

 Trivsel? 

 

 Socialt stöd? 

-Vad för slags stöd 

-Från vem, chef/medarbetare 

 

 Rättvisa på arbetsplatsen? 

 

 Kontroll? 

 

 Krav? 

 

 Delaktighet? 

 

 Arbetsbelastning? 

-Möjligheter byta arbetsuppgifter 

Hälsa 

 Hälsa? 

 Vilket behov av stöd för hälsofrämjande livsstil? 


