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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med föreliggande rapport är att belysa ett antal villkor som påverkar 
arbetssituationen för personal inom äldreomsorgen i allmänhet och enhets-
cheferna i synnerhet. Detta sker med hjälp av en orientering i litteratur och 
studier inom områdena organisation, chef- och ledarskap, tjänstekvalitet, 
psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor. Den litteratur som ligger till grund 
för rapporten är i första hand empiriskt förankrade studier rörande vård- och 
omsorgsarbete, men det finns även inslag av teoretiska modeller och reso-
nemang. De teoretiska bidragen innefattar främst diskussioner om vad som 
avses med relevanta begrepp som organisation, tjänstekvalitet, chef- och le-
darskap och arbetsvillkor samt hur dessa kan hjälpa oss förstå enhetschefer-
nas arbetssituation.  
     Litteraturgenomgången visar att enhetscheferna överlag uppfattar sitt ar-
bete som stimulerande. På samma gång präglas deras situation av en hög 
arbetsbelastning. Det saknas därtill en tydlighet i uppdraget och möjligheter 
till stöd i arbetet. Som ett led i arbetet med att förbättra arbetsmiljön föreslås 
i rapporten att kraven i arbetet ses över och eventuellt sänks och/eller att en-
hetscheferna erbjuds stöd för att bemöta kraven.  
     Möjligheter att lägga upp sitt eget och påverka hur arbetet organiseras i 
stort, är andra viktiga faktorer när det gäller enhetschefernas möjligheter att 
bemöta arbetskraven. De bör dessutom ha en relevant utbildning som både 
innefattar yrkeskunskaper och ledarkunskaper. Goda möjligheter till konti-
nuerlig fortbildning är också viktigt för lärandet och för förmåga till att själv 
identifiera sitt behov av vidareutbildning.  
     Socialt stöd i olika former fungerar, i likhet med inflytande, som en buf-
fert gentemot arbetskraven. För enhetscheferna kan det bland annat handla 
om ett bra socialt stöd från politiker, överordnade och kollegor i samma po-
sitioner. Det sociala stödet kan beroende på behov handla om allt från feed-
back på det egna arbetet, till faktisk hjälp i form av avlastning eller till möj-
ligheten att ingå i ett socialt sammanhang där man är respekterad och omges 
av empatiska människor. Att känna sig trygg i sitt arbete är en annan viktig 
del. För enhetschefens del handlar det inte bara om att vara trygg i sin an-
ställning, utan även i sin roll som chef och i sin arbetsgrupp.      
     Organiseringen av arbete har i många avseenden att göra med olika typer 
av formella förutsättningar som exempelvis den fysiska miljön, regelverk, 
målformuleringar och beslutsstrukturer. Ytterligare förutsättningar av mate-
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riell karaktär är en god fysisk miljö, lagom stora arbetsgrupper och en bra 
tillgång till de administrativa och tekniska hjälpmedel som behövs. Vidare 
handlar det om att ha väl fungerande friskvård och goda förutsättningar för 
rehabilitering. 
     Slutligen är balansen i och utanför arbetet viktig. Här handlar det om att 
arbetets olika delar kan balanseras till en rimligt sammansatt chefsroll. Ställs 
rimliga krav på hur tillgänglig chefen ska vara utöver ordinarie arbetstid? 
Vidare är det av stor vikt att kunna balansera arbetet med övrigt liv som ex-
empelvis familj. 
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1. INLEDNING  
 
Äldreomsorgens verksamhet syftar till att värna om och vårda den enskilda 
individen utifrån dennes behov och önskemål. Detta gäller oavsett om verk-
samheten bedrivs av kommunen eller av ett privat företag på uppdrag av 
kommunen – oavsett om det rör hemtjänsten eller särskilt boende. Vanligen 
anges följande faktorer som avgörande för att uppnå intentionerna med verk-
samheten: Professionell personal med adekvat utbildning och erfarenhet som 
arbetar i väl sammansatta arbetslag och har en väl fungerande ledning samt 
arbetar under goda arbetsvillkor.  
     Forskning visar emellertid att det finns brister på en rad olika områden. 
Exempelvis har verksamheten präglats av en arbetssituation med hög arbets-
belastning och en hög grad av sjukfrånvaro. Det råder en otydlighet i upp-
draget då målen är tämligen generella och i viss mån även står i motsats till 
varandra. Det är exempelvis inte alltid en enkel uppgift att både värna om att 
vårdtagaren ska kunna bibehålla sin hemmamiljö samtidigt som man ska 
verka för en god arbetsmiljö för de anställda. Därtill är det en verksamhet 
som präglas av ett ökande vård- och omsorgsbehov och minskande resurser.  
     För att komma tillrätta med problemen pekas ofta cheferna ut som viktiga 
aktörer. Ett bra chef- och ledarskap betraktas som en av de avgörande fakto-
rerna för att möta de utmaningar och problemkomplex som verksamheten 
rymmer. Även de övriga medarbetarna och deras arbetsvillkor lyfts också 
fram som nödvändiga för en väl utförd äldreomsorg. 

 
Syfte, avgränsningar och disposition  
 
Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag från Socialstyrelsen. Syftet 
med uppdraget, och därigenom också med rapporten, är att åskådliggöra någ-
ra av de faktorer som påverkar arbetsvillkoren för personal inom äldreom-
sorgen i allmänhet och enhetscheferna1 i synnerhet. Kunskap om dessa fakto-
rer kan sedan, enligt Socialstyrelsens intention med uppdraget, användas för 
att utveckla det verksamhetsnära ledarskapet med avseende på främjandet av 
goda arbetsvillkor och ett väl fungerande ledarskap.   
     För att kunna skapa en bra arbetssituation för enhetscheferna krävs insik-
ter i de olika processer och villkor som påverkar just de situationer inom vil-

                                                
1 Andra termer för dessa chefer är första linjens chefer, områdeschef, resultatenhetschef, produk-
tionschef eller verksamhetschef. I rapporten används genomgående termen enhetschef. 
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ka de befinner sig. I den här rapporten presenteras forskning på området som 
kan bidra till en sådan förståelse. Genomgången är begränsad till studier och 
teorier som rör organisation, chef- och ledarskap, tjänstekvalitet, psykosocial 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Övergripande samhälleliga aspekter såsom 
politik och ekonomi behandlas inte i någon djupare mening.  
     Efter den här presentationen av inledning, syfte och upplägg ges en kort-
fattad beskrivning av enhetscheferna och deras arbetsuppgifter. Därefter 
skisseras några av de yttre förutsättningar som präglar verksamheten. Sedan 
presenteras en tematiserad sammanställning av forskning på områdena tjäns-
tekvalitet, organisation, ledarskap. Efter detta kommer en redogörelse av 
forskning om arbetsvillkor. Rapporten avslutas med en diskussion om vad 
det goda arbetet inbegriper och hur detta kan relateras till enhetschefernas 
arbetssituation. 
     Den litteratur som använts är så gott som uteslutande empiriskt förankra-
de studier som huvudsakligen baseras på forskning kring vård- och omsorgs-
arbete. Genomgången av litteratur varvas med beskrivningar av empiriska 
mönster inom problemområdet. Rapporten är belysande till sin karaktär. 
Inom tidsramen för projektet fanns inte utrymme att göra ingående och om-
fattande beskrivningar av fältet. Istället ska rapporten ses som ett försök att 
sätta det verksamhetsnära ledarskapet i ett sammanhang och peka på olika 
faktorer med betydelse för enhetschefernas arbetssituation.   
 

Enhetscheferna – vad gör de och vilka är de?  
 
Som nämnts fokuseras i den är rapporten främst olika strukturella villkor och 
förutsättningar som präglar enhetschefernas arbetssituation inom äldreom-
sorgen. Givetvis är enhetscheferna inte helt styrda av strukturer i och utanför 
organisationen. Individuella karaktärsdrag och egenskaper samt vilja och 
motivation spelar naturligtvis också roll för hur olika enhetschefer upplever 
och hanterar sin situation. Emellertid berör inte denna rapport enhetscheferna 
som individer, utan de behandlas som en kategori. En kortfattad beskrivning 
av denna yrkeskategori och deras arbetsuppgifter kan dock vara på sin plats.  
     Vad kännetecknar då enhetschefernas arbete inom den kommunala äldre-
omsorgen? Som redan nämnts rör det sig om chefer som befinner sig när-
mast den operativa verksamheten, vilket innebär att de i huvudsak har vård-
biträden och sjuksköterskor under sig, men i viss mån även personal som 
ägnar sig åt rehabilitering eller administration. Förutom underställd personal 
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är även vårdtagare och anhöriga berörda av de beslut och aktiviteter som 
dessa chefer har till uppgift att verkställa (Jacobsen och Thorsvik 2002; Yukl 
2002).  
     Enhetschefernas arbetsuppgifter kretsar – enligt Karlsson (2006), Wolme-
sjö (2005) och Törnquist (2004) – kring två huvudsakliga områden, nämli-
gen verksamhetsansvar och personalansvar. Det direkta verksamhetsansvaret 
innebär att de ska se till att verksamheten följer de uppsatta målen, att de har 
ansvar för teknik-, resultat- och verksamhetsutveckling, att de ska övervaka 
resursutnyttjande och kvalitet, ägna sig åt budget- och ekonomiarbete samt 
samverkan. Det direkta personalansvaret innebär handläggande av olika ty-
per av personalfrågor som exempelvis anställningar, omplaceringar, utbild-
ning, handledning, utvecklingssamtal och arbetsmiljöfrågor. Det kan dessut-
om förekomma att biståndsbedömning ingår i uppdraget. 
     Enhetscheferna som grupp präglas – i likhet med sektorn i stort – av en 
massiv kvinnodominans. Andelen kvinnor i arbetsledande position utgör 87 
procent i en sektor som består av 91 procent kvinnor. Uppgifterna rörande 
ålder visar att en stor andel av de anställda inom äldreomsorgen är över 45 
år, och detta gäller såväl personal som chefer (Hjalmarsson m.fl. 2004). 
     Chefernas utbildningsbakgrund är varierande. Runt en tredjedel har någon 
typ av social högskoleutbildning i form av sociala omsorgsprogrammet eller 
socionomutbildning. En tredjedel har någon form av äldre motsvarande ut-
bildning genom tidigare gymnasieutbildningar på området. Den resterande 
tredjedelen innefattar de som arbetat sig upp i organisationen från positioner 
som exempelvis sjuksköterska eller undersköterska (Hjalmarsson m.fl. 
2004).  
     Törnquist (2004) sammanfattar enhetschefernas arbete i en intern och en 
extern dimension. Den interna dimensionen innefattar arbetet med att leda 
och utveckla organisation och personal, medan den externa innebär en sam-
verkan med politiker, ledning och samhället i stort. I det efterföljande ska 
den externa dimensionen kort beskrivas i termer av yttre förutsättningar. 
Därefter behandlas den interna dimensionen i form av organisation, ledar-
skap och arbetsmiljö.  
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2. YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
I detta avsnitt beskrivs några av de samhälleliga villkor som omger den kom-
munalt finansierade vården och omsorgen. Därefter presenteras två centrala 
ramlagar som präglar verksamheten.  

 
Samtida och framtida utmaningar    
 
Vanligen anges olika förändringar i samhället som skäl till att man reforme-
rar sätten att organisera arbete, och här utgör inte den kommunala vården och 
omsorgen något undantag. Samhälleliga förändringar går emellertid olika 
fort och det rör sig sällan om enhetliga förändringar som genomsyrar hela 
samhället, utan snarare om processer med olika takt och omfattning (Tilly 
1984). Ekonomiska förändringar i form av konjunktursvängningar och poli-
tiska förändringar i form av nya politiska maktkonstellationer kan gå förhål-
landevis snabbt. Andra typer av sociala förändringar som rör exempelvis 
klass- och könsmönster är av betydligt långsammare karaktär. Inom den 
kommunala vården och omsorgen möts de här olika typerna av strukturellt 
betingade processer och fenomen. Verksamheten präglas i hög grad av för-
änderliga politiska och ekonomiska villkor på samma gång som den också 
påverkas av befintliga könsstrukturer. Omorganisationer på grund av politis-
ka beslut och ekonomiska faktorer har skett förhållandevis snabbt, men för-
ändringar vad gäller personalstyrkans karaktär och villkor visar inte samma 
förändringstakt. Inom äldreomsorgen finns alltjämt en förhållandevis stor 
andel lågutbildade och deltidsarbetande kvinnor i yrken med låg status och 
lön.  
     Efter 90-talets konjunkturnedgång och dess effekter i form av nedskär-
ningar och rationaliseringar, har svenskt arbetsliv överlag präglats av en 
sämre arbetsmiljö och en ökning av sjukfrånvaron. Dessa mönster har varit 
synnerligen påtagliga inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssek-
torn (Tåhlin 2001). Visserligen har trenden med de ökande sjukskrivningsta-
len inom äldreomsorgen vänt, och sedan år 2002 minskar sjukfrånvaron sna-
rare än ökar. Dock är sjukfrånvaron alltjämt hög och därmed en viktig ange-
lägenhet att beakta (Sveriges Kommuner och Landsting 2007). De reformer 
som skett inom sektorn har emellertid inte enbart handlat om att möta samti-
da ekonomiska och politiska villkor, utan även om att rusta för framtida för-
modade förutsättningar.  
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När det gäller de framtida utmaningarna för äldreomsorgen pekar olika pro-
gnoser på att det finns ett växande behov av vård och omsorg på grund av en 
åldrande befolkning som ökar i antal och lever längre. På samma gång skis-
seras ett scenario som pekar på att de samhällsekonomiska förutsättningarna 
inte beräknas kunna täcka de ökade kostnaderna. Därtill kommer verksamhe-
ten att möta stora pensionsavgångar i en snar framtid, vilket ställer höga krav 
på nyrekrytering av personal (Sveriges Kommuner och Landsting 2007; 
Edebalk 2004). Dessutom sker en påtaglig ökning av såväl vårdtagare som 
anställda födda utanför Sverige. I befolkningsgruppen 65 år eller äldre utgör 
idag andelen utlandsfödda personer knappt 13 procent. Av de 22 700 som 
nyrekryterades till den kommunala vården och omsorgen år 2006 var ungefär 
20 procent födda utomlands (Sveriges Kommuner och Landsting 2007). Att 
anställda och vårdtagare har olika etniska bakgrunder förväntas också ställa 
vissa förändrade krav på verksamheten.       
     De strategier och riktlinjer som utarbetas för förändrings- och utveck-
lingsarbete inom äldreomsorgen formas många gånger utifrån antaganden 
om hur man ska bemöta dessa framtida utmaningar. Förutsägelser om fram-
tiden är dock vanskliga och konsekvenserna av reformer kan vara svåra att 
prognostisera. Ibland kan reformerna snarare resultera i icke förväntade och 
till och med oönskade effekter, till exempel försvåra för äldreomsorgen och 
dess enhetschefer att möta förändringar. Rationaliseringar kan leda till en 
alltför ”bantad” verksamhet som utarmas på människors arbetskraft och 
kunnande och därmed kan förutsättningarna för att arbeta med viktiga ut-
vecklingsfrågor försämras (Theorell m.fl. 1999; Ohlsson och Rombach 
1998). På organisationsnivå tenderar i många fall förändringar att efter en tid 
resultera i så kallade ”återställare”, en form av mekanismer som bidrar till att 
på olika sätt återställa gamla mönster (Abrahamsson 2000).       
     Äldreomsorgen kan i likhet med de flesta verksamheter ses som ett tämli-
gen komplext fenomen. En rad olika faktorer vad gäller det omgivande sam-
hället, den faktiska organiseringen av verksamheten samt de anställdas och 
vårdtagarnas karaktäristika inverkar således på utfallet – och inte minst på 
enhetschefernas förutsättningar att utföra sitt uppdrag.  
     Förutom de externa villkor som beskrivits ovan finns ett antal lagar som 
är styrande för verksamheten oavsett om den drivs i privat eller kommunal 
regi. För äldreomsorgen är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 
grundläggande styrinstrument. Dessa behandlas härnäst.   
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Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen  
 
De lagar som utgör de legala förutsättningarna för den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten och som kommer att beröras i denna rapport är Soci-
altjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Arbetsmiljölagen 
(AML). Arbetsmiljölagen behandlas dock längre fram i rapporten i samband 
med diskussionen om arbetsmiljö och arbetsvillkor.  
     Socialtjänstlagen är en rättighetslag som riktar sig mot vårdtagarna2 och 
deras rättsäkerhet med avseende på vård och omsorg. Socialtjänstlagen om-
fattar individens rätt till vård och omsorg i den egna bostaden, rätt till en ak-
tiv och meningsfull samvaro med andra samt rätt till ett försörjningsstöd som 
underlättar ett liv på en skälig levnadsnivå. Enligt Socialtjänstlagen ska    

• verksamheten bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet (SoL 1 kap 3§)  

• insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet (SoL 3 kap 3§) 

• insatserna för den enskilde ska utföras och genomföras tillsammans med 
den enskilde och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och or-
ganisationer och andra föreningar (SoL 3 kap 5§)  

• den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (för-
sörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom bi-
ståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att 
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (Sol 4 
kap 1§)  

• socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra (SoL 5 kap 4§) 

• socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge 
dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service 
(SoL 5 kap 5§)  

Hälso- och sjukvårdslagen ska tillgodose att vårdtagaren får den erforderliga 
vård den behöver. Lagen riktar sig mot den yrkesutövande vårdgivaren, den 
professionelle, och mot vårdtagaren indirekt. Hälso- och sjukvårdslagen syf-
tar till att verka för   

• att en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 
skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

                                                
2 Inom socialtjänsten används vanligen termerna brukare eller klienter. I denna rapport används 
termen vårdtagare.  
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människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjuk-
vård skall ges företräde till vården (HSL 2§)  

• att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård. Detta innebär att den skall vara av god kvalitet och tillgodose pa-
tientens behov av trygghet i vård och behandling, vara lätt tillgänglig och 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (HSL 2§). 

 
Sammantaget ska den kommunala omsorgen kännetecknas av självbestäm-
mande och normalisering av de äldre. I praktiken innebär detta att den kom-
munala vård- och omsorgsverksamheten i första hand rör sig om insatser 
som ska underlätta för den enskilde individen att bo kvar i hemmet. Detta 
innebär att tjänster i form av hemtjänst och olika typer av dagverksamheter 
erbjuds. För äldre som har stora omvårdnadsbehov erbjuder kommunen om-
vårdnad i form av särskilt boende.  
     Även om lagarna skiljer sig åt vad gäller vem som har ansvaret att de ef-
terlevs och att kvaliteten säkras – i SoL är det en politiskt tillsatt nämnd och i 
HSL är det den legitimerade personalen – betonas i båda lagarna vikten av en 
god kvalitet på de tjänster som erbjuds (Socialstyrelsen 2006b). Enligt båda 
lagtexterna förutsätter god kvalitet en väl fungerande arbetsledning samt ett 
lämpligt sammansatt och kompetent arbetslag. Vidare innebär god kvalitet 
inflytande för vårdtagaren enligt Socialtjänstlagen. Detta finns även uttryckt 
i Hälso- och sjukvårdslagen i form av att vården ska utformas och genomfö-
ras i samråd med patienten. God kvalitet i Socialtjänstlagen innefattar vidare 
krav på professionalitet och att de anställda har lämplig utbildning och erfa-
renhet. I Hälso- och sjukvårdslagen innebär god kvalitet att all vård, behand-
ling och rådgivning ska ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfaren-
het (Socialstyrelsen 2006b).                          
     Båda lagarna ställer vidare krav på att kvaliteten avseende vård- och om-
sorgsinsatser systematiskt ska säkerställas. Här framhålls vikten av att efter-
stäva en gemensam syn på kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbetet 
omfattande såväl socialtjänstens (SOFS 2006:11) som hälso- och sjukvår-
dens verksamhetsområden (SOFS 2005:12).  
     Dessa lagar utgör således betydande villkor för äldreomsorgen och hur 
den organiseras och bedrivs. Detta innebär att de i hög grad präglar såväl 
enhetschefernas arbete som de anställdas. 
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Att koordinera och navigera  
 
När det gäller yttre omständigheter som inverkar på äldreomsorgen pekar 
genomgången ovan på att det bland annat rör sig om politiska och ekono-
miska krafter, om rättsliga aspekter samt om ett ständigt – och ökande – be-
hov av vård och omsorg. Dessa yttre krav och förutsättningar inverkar givet-
vis på enhetschefernas arbetssituation – inte så sällan i form av motstridiga 
intressen och förväntningar från politiker, överordnade chefer, vårdtagare, 
underordnade, kollegor, specialister etcetera. Enhetschefernas arbete handlar 
således om att väga samman en komplicerad väv av olika intressenters behov 
och intressen, men på samma gång bibehålla fokus på de uppställda målen. 
De befinner sig i en roll där de ska navigera efter fasta ramar och riktmärken, 
men samtidigt kunna koordinera en stor rörlighet och oförutsägbarhet utan 
att förlora de egna riktlinjerna och substansen i sin chefsroll.  
     Ett betydelsefullt riktmärke för enhetschefernas arbete är kvalitetsaspek-
ten.   Som tidigare nämnts finns detta lagstadgat, vilket inom äldreomsorgen 
betyder att man på uppdrag av en politiskt tillsatt nämnd ska bidra till att den 
enskilde individen erbjuds vård- och omsorgstjänster av god kvalitet. Dock 
är det inte alltid helt enkelt att avgöra vad god kvalitet är inom äldreomsor-
gen. Det är nämligen inte enbart kvalitet ut vårdtagarens synvinkel som ska 
beaktas, utan även ur andra gruppers perspektiv – som exempelvis personal, 
ledning och medborgare (Prop.1996/97:124). Utifrån enhetschefens situation 
och roll blir det därmed viktigt att uppmärksamma frågan om vad god kvali-
tet i vård- och omsorgstjänster är. I nästa avsnitt presenteras forskning som 
rör just kvalitet i tjänsteverksamheter.  
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3. KVALITET INOM VÅRD- OCH OMSORGSTJÄNSTER 
 
En god vård sätter vårdtagarens behov och intressen i centrum samt utförs av 
kompetent personal. I detta arbete spelar enhetscheferna en viktig roll då de 
har det direkta ansvaret för vård- och omsorgspersonalen. De ska värna om 
omsorgsrelationen och bidra till att säkerställa kvaliteten i denna, vilket åter-
igen pekar på vikten av att kunna hantera det mångtydiga.   
     Kvalitet är ett begrepp som inte är alldeles enkelt att definiera och kan ses 
ur en rad olika synvinklar. Vidare är kvalitet ett begrepp som är knutet till 
makt. De som har makten att definiera vad kvalitet inom äldreomsorgen in-
nebär kan också påverka inriktningen på verksamheten. Beroende på den 
ekonomiska situationen och det politiska klimatet kan dessutom synen och 
retoriken kring vad som är god kvalitet variera. Det finns vidare – oavsett i 
vilken position och på vilken nivå man befinner sig i verksamheten – en sub-
jektiv och personlig uppfattning om vad en bra vård och omsorg innefattar. 
De uttalade och formellt reglerade kvalitetskraven samt den högst personliga 
uppfattningen om vad god kvalitet är innebär ytterligare viktiga aspekter för 
enhetscheferna att ta hänsyn till i sitt arbete.   

 
Kvalitet – vad innebär det?  
 
Inom tjänsteverksamhet har olika kvalitetsfokuserade modeller på senare tid 
rönt ett stort intresse. Även inom äldreomsorgen uttrycks en ambition om att 
förbättra servicen och öka kvaliteten (Bejerot och Hasselbladh 2002).  
     Det råder emellertid skilda uppfattningar om vad som egentligen avses 
med kvalitet. Efter en genomgång av den rikliga litteraturen på området me-
nar Lindqvist och Persson (1997) att det går att urskilja åtminstone fem kva-
litetsbegrepp. Det produktbaserade kvalitetsbegreppet handlar i första hand 
om objektiva attribut hos tjänsten. Ett sådant objektivt attribut för att mäta 
kvalitet är exempelvis personaltäthet eller antalet hembesök. Det produk-

tionsbaserade kvalitetsbegreppet utgår i sin tur från föreställningar om hur 
tjänster ska produceras för att borga för en god kvalitet. Det handlar med 
andra ord om kriterier som på förhand ställs upp hur man ska uppnå god kva-
litet. Inom äldreomsorgen kan det exempelvis röra sig om etiska koder kring 
ett gott vård- och omsorgsarbete. Det transcendentala kvalitetsbegreppet 
innebär att kvalitet inte är något absolut, utan snarare relativt och att man vet 
vad god kvalitet är när man erfar och möter det. Vårdtagaren vet vad en god 
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omsorg är när denne upplever det. Det värdebaserade kvalitetsbegreppet 
innefattar kvalitet i form av hur tjänsten kan tillfredsställa kundens behov i 
relation till exempelvis det pris man betalar eller andra uppoffringar som 
krävs. Upplever vårdtagarna att de får vad de har rätt till alternativt betalar 
för? Det kundupplevda kvalitetsbegreppet avser slutligen kvalitet i termer av 
hur kunden subjektivt upplever tjänsten. Anser vårdtagaren att de tjänster 
denne erbjuds är bra?  
     Oavsett vilket typ av kvalitetsbegrepp som avses är en avgörande kompo-
nent i tjänstearbete att tjänsten – i det här fallet inom omsorgen – i de flesta 
fall produceras på samma gång som de konsumeras. Dessutom inverkar 
vårdtagarens inblandning i produktionen av tjänsten – de är inte längre kon-
sumenter utan medproducenter. Detta faktum tillsammans med kvalitetsbe-
greppets mångfacetterade karaktär utgör förutsättningar som inverkar på en-
hetschefernas situation.  
 

Kvalitet inom äldreomsorgen  
 
Studier som gjorts inom äldreomsorgen tyder på att samtliga typer av kvali-
tet som nämns ovan är närvarande, men även att de olika typerna av kvalitet 
inte alltid är förenliga med varandra. I vissa avseenden framhålls kvalitet 
som något objektivt och mätbart i form av personaltäthet, utbildningsnivå 
eller antalet hembesök och i andra framhålls att det bygger på vårdtagarens 
och vårdpersonalens subjektiva upplevelser. I likhet med tjänsteverksamhet i 
övrigt har det även inom äldreomsorgen skett en ökad fokusering på vårdta-
garna och deras upplevelser. Tankegångarna kring kundorientering inom 
välfärdstjänster har till stor del utvecklats inom amerikansk forskning av 
bland andra Hasenfeld (1992; 1983). Han var tidigt ute med att understryka 
att kvalitet inom vård och omsorg förutsätter att vårdtagarna inte objektifie-
ras, utan snarare görs delaktiga som unika individer. Detta så kallade brukar-
inflytande kan ske utifrån ett marknadsorienterat synsätt, där den suveräna 
och välinformerade konsumenten väljer att köpa de tjänster denne vill ha, 
eller utifrån ett välfärdsstatligt synsätt där vårdtagaren ses som mer passiv, 
beroende och inte alltid vet sitt eget bästa (Hugemark 2004; Vabø 2003; Bu-
chanan m.fl. 1987).  
     En alltför långtgående kundfokusering inom äldreomsorgen, vad gäller 
vårdtagarens inflytande över tjänsten, beskrivs emellertid ibland som pro-
blematisk. Ett tjänstemöte inom äldreomsorgen kan nämligen präglas av att 

13



 

 14 
 

 

vårdtagaren har svårigheter att bedöma sitt omsorgsbehov eller att ta ställ-
ning till en rad olika alternativ (Westrup 2000; Eliasson 1996; Jonsson 
1991). Därtill har de begränsade möjligheter att välja leverantör till tjänsten. 
Wikström (2005) menar vidare att den ”suveräne kunden” är en myt efter-
som det alltid finns en rad faktorer som inverkar på en individs möjligheter 
till självbestämmande och inflytande i ett tjänstemöte, där inte bara ålder och 
hälsa spelar roll utan även exempelvis klasstillhörighet, kön och etnisk bak-
grund.  
     Denna problematik kring i vilken grad man ska sätta vårdtagarens behov 
och vilja i centrum kan i vissa fall leda till diskrepans i hur man säger sig 
organisera verksamheten och hur man faktiskt gör i praktiken. Forskning 
visar nämligen att man ofta i retoriken placerar vårdtagaren i centrum, men 
på samma gång inte tillåter denne det faktiska rörelseutrymme och tolknings-
företräde som en sådan positionering innebär (Åberg och Wallin 1992). Att 
klara av att navigera och förhålla sig till både den retoriska och den praktiska 
dimensionen – som här rör vårdtagarens inflytande – torde vara en stor ut-
maning för enhetscheferna.  
     Vårdkvalitet säkerställs emellertid inte, enligt Pettersson m.fl. (2002), 
genom en nöjd kund. Det krävs även att de anställda som utför själva vård-
tjänsten är nöjda. I en rapport från Socialstyrelsen (2006a) behandlas just 
denna ömsesidiga aspekt av upplevd tjänstekvalitet. I rapporten framgår att 
både de anställda och vårdtagarna överlag är nöjda med den vård och den 
omsorg som ges. Det finns några områden som kritiseras från vårdtagarnas 
håll, nämligen: bristen på personkontinuitet vad gäller den personal som ut-
för vård- och omsorgsarbetet, svårigheter för vårdtagaren att själv kunna på-
verka hur hjälpen utförs samt utrymme för socialt samspel med personalen. 
Vårdtagarnas synpunkter på hur vård- och omsorgsarbetet utförs tyder på att 
vissa av deras behov – främst av social karaktär – inte helt uppfylls. Detta 
kan relateras till en annan slutsats i rapporten som visar att personalens arbe-
te i hög grad är inriktat på förutbestämda arbetsuppgifter och inte på ett per-
sonligt hänsynstagande till den enskilde vårdtagarens önskemål (Socialsty-
relsen 2006a). Det kan således noteras att vissa kvalitetskriterier som har att 
göra med hur vårdtagaren upplever tjänstemötet inte är helt uppfyllda.  
     I studier som är något äldre än ovan nämnda rapport framgår att persona-
len prioriterar omsorgstagarens behov i enlighet med de värden som inryms i 
Socialtjänstlagen. Man talar här om att det finns en slags rationalitet – en 
omsorgsrationalitet – och en moralisk kod, där människan och inte effektivi-
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teten sätts i fokus (t.ex. Silfverberg 1996; Eliasson 1996). Får denna typ av 
omsorgsrationalitet mindre utrymme i dagens äldreomsorg? I likhet med re-
sultaten i Socialstyrelsens rapport (2006a) menar Edebalk (2004) att de se-
naste åren har präglats av förändringar som har inneburit att det ägnas mind-
re tid åt den typ av service som har med hem och hushåll att göra och mer tid 
åt renodlade vårdinsatser. Till exempel: tidigare handlade man och lagade 
mat tillsammans med vårdtagaren. Idag sänds varorna hem i högre grad och 
maten distribueras i form av matlådor. Även Sveriges Kommuner och 
Landsting (2006) noterar att det är vårdtagarens behov av sjukvård som prio-
riteras medan de sociala inslagen reduceras. Man kan här fråga sig hur denna 
omprioritering påverkar personalens arbetstillfredsställelse. Studier visar att 
ett viktigt inslag i positiva upplevelser av arbetet har att göra med hur de an-
ställda upplever att relationen till vårdtagaren fungerar och i vilken utsträck-
ning de faktiskt kan ge den vård och omsorg som de själva tycker känne-
tecknas av god kvalitet (t.ex. Astvik och Aronsson 1994). Med andra ord 
knyts på detta sätt kvalitet, inflytande för vårdtagaren och arbetstillfredsstäl-
lelse ihop.  
     Forskning på området visar således att det inte är helt entydigt vad en god 
kvalitet är och för vem. Även om det finns en tämligen tydlig koppling till 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, genom den betoning som 
läggs vid kvalitet i relation till vårdtagarens behov och vilja, har genom-
gången visat att kvalitet är ett vitt begrepp och föremål för olika intressen. I 
egenskap av positionen som enhetschef handlar det om att vara medveten om 
dessa olika dimensioner av kvalitet, att kunna omsätta dem i praktik och 
dessutom koppla dem till andra aspekter av verksamheten som exempelvis 
ekonomi eller arbetsmiljö. En god kvalitet i äldreomsorgen är med andra ord 
ett resultat av samspelet mellan vårdtagare och vårdgivare och de förutsätt-
ningar som omger och präglar detta samspel. De organisatoriska ramarna och 
ledningen kan således fungera som både möjliggörande och begränsande för 
utövandet av god vård och omsorg. 
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4. ORGANISATION  
 
Äldreomsorgens organisation kan ses som ett verktyg för att realisera yttre 
politiska och välfärdsstatliga målsättningar i en rad vård- och omsorgstjäns-
ter. Låt oss titta närmare på detta verktyg. Avsnittet syftar till att redogöra 
för forskning som behandlar organiseringen av arbetet inom äldreomsorgen, 
men i viss mån även organisering av arbete i generell mening.  

 
Organisationsmodeller i rörelse  
 
I en tämligen nygjord forskningsöversikt från Socialstyrelsen presenteras en 
gedigen genomgång av litteratur om organisation i allmänt och organisering 
av den kommunala vård- och omsorgen i synnerhet (Johansson 2003). Före-
liggande redogörelse är inte lika omfattande, utan syftar snarare till att peka 
ut vissa tendenser inom organisationsforskningen och hur dessa är relaterade 
till vad som sker inom äldreomsorgen. Olika organisations- och ledarskaps-
modeller som anses framgångsrika brukar ofta vandra mellan olika typer av 
verksamheter och branscher. Detta innebär att det inte finns några helt tydli-
ga gränsdragningar mellan organisationsmodeller som tillämpas inom varu-
produktion respektive tjänsteproduktion samt inom privat respektive offent-
lig sektor.  
     De skäl som vanligen angetts till reformerna inom vård- och omsorgssek-
torn under 90-talet handlar, enligt Blomquist och Rothstein (2000), främst 
om en separation mellan beställar- och utförarfunktioner; om ett decentrali-
serat budgetansvar och en prestationsbaserad ersättning; om effektiviseringar 
och rationaliseringar; om konkurrens mellan privata och offentliga vårdgiva-
re samt om en ökad valfrihet för vårdtagaren. Dessa olika åtgärder och stra-
tegier kan kopplas till modeller som utvecklats inom tillverkningsindustrin 
eller den privata tjänstesektorn. Exempelvis har delar av Lean Production-
modellen införlivats inom äldreomsorgen i syfte att hushålla med resurser 
och på så sätt reducera kostnader och effektivisera den (Bach och Della Roc-
ca 2000). Total Quality Management har inspirerat till att satsa på förebyg-
gande kvalitetsåtgärder och ständiga förbättringar av verksamheten på alla 
nivåer (Deming 1988). Influenser från Business Process Reengineering fo-
kuserar vikten av att all verksamhet ska ses som processer vilka i slutänden 
ska skapa ett värde åt en kund (Hammer och Champy 1993). Tankar med 
utgångspunkt i Lärande Organisation betonar det kontinuerliga lärandets be-
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tydelse för samtliga anställdas handlingskompetens (Senge 1990). New Pub-
lic Management-modellen ses som en förening av de tankar om funktionell 
rationalitet, kostnadseffektivitet, produktivitet och kundtillfredsställelse som 
genomsyrar de modeller som avser privata vinstdrivande företag, applicerade 
på verksamheter inom offentlig sektor. Gemensamt för dessa modeller är att 
de utgör en form av lednings- och styrningsinstrument med tämligen norma-
tiva inslag då de antas vara garantier för ett effektivare sätt att organisera 
arbete (Johansson och Abrahamsson 2007). 
     Oavsett hur man benämner de nya organisationsformerna rör det sig, en-
ligt Björkman (1997), vanligen om tankar som på olika sätt förenar process 
och team. Idealtypiskt innebär processorganisering att en rad olika handling-
ar och aktiviteter skapar och förädlar en vara eller en tjänst från början till 
slut då den når kunden, i det här fallet vårdtagaren. Att organisera i en pro-
cessform innebär att tydliggöra huvudprocessen – här vårdtjänsten – och ut-
ifrån denna utveckla olika stödprocesser, ledningsprocesser, operativa pro-
cesser och rationella arbetsflöden (Ellström och Kock 2004; Westrup 2000; 
Egnell 1994). En teamorganiserad verksamhet består, idealtypiskt sett, av 
olika arbetsgrupper som styrs av målet att producera en viss vara eller tjänst 
och samtidigt kontinuerligt arbeta med ett förbättrings- och utvecklingsarbe-
te på alla nivåer (Kock 2002). Organiseringen i team är förenat med ett anta-
gande om att detta bidrar till att det centrala för verksamheten sätts i fokus – 
i det här fallet vård- och omsorgstjänsten.  
     I likhet med många andra verksamheter som säger sig anamma vissa or-
ganisatoriska principer finns det inom äldreomsorgens anledning att vara 
uppmärksam på att det emellanåt råder en viss skillnad mellan hur det funge-
rar i praktiken i förhållande till hur verksamheten beskrivs på central nivå. 
Som tidigare nämnts förlöper inte alltid reformer och organisationsföränd-
ringar som man tänkt och mekanismer som ”återställare” tenderar också att 
påverka utfallet. Studier tyder på att organisationer inom vård- och omsorgs-
sektorn många gånger kan ses som ”löst kopplade” organisationer (t.ex. Skå-
lén 2002; Henning 2000; Nordström 1998). Detta innebär att olika nivåer 
inom organisationen fungerar utifrån sin egen logik. Det vardagliga arbetet 
och de faktiska handlingsmönstren tenderar inte alltid att överrensstämma 
med den strategiska och överordnade delen av verksamheten. Exempelvis 
tenderar man att från centralt håll uttrycka sig i termer av att arbetet sker i 
enlighet med teamprinciper. I praktiken visar det sig att de flesta vårdlag 
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inom äldreomsorgen splittras till ett enmans- eller i vissa fall tvåmansjobb i 
samma stund som det faktiska arbetet ska utföras. 
     Att olika nivåer i organisationen inte alltid hänger ihop och att strategiska 
formuleringar och det vardagliga arbetet kan framstå som vitt skilda saker är 
inte något som enbart kännetecknar äldreomsorgen. Detta är ett fenomen 
som är betydligt mer generell till sin karaktär. Det är emellertid betydelse-
fullt att ha insikter i problematiken och som enhetschef befinner man sig ju i 
många avseenden just i brytpunkten mellan de övergripande strategiska for-
muleringarna och det praktiska arbetet.   
 

Organisera – att fördela och leda arbete  
 
Oavsett organisationsmodell handlar organiseringen av arbete om att olika 
arbetsuppgifter å ena sidan ska fördelas och å andra sidan samordnas (Sayer 
och Walker 1992). Nedan ska först litteratur kring samordningen och styr-
ningen av arbetet presenteras och därefter ges exempel på hur arbete fördelas 
och differentieras i samband med införandet av beställar-utförar-modellen.  
     När det gäller samordningen och styrningen av äldreomsorgen har den, 
liksom offentlig verksamhet i stort, traditionellt skett i enlighet med en så 
kallad top-down-princip, där ledningen planerar vad som ska göras och hur 
det ska göras. Ledningen tillsammans med specialister formulerar sedan reg-
ler, policys och rutiner i syfte att uppnå detta. Styrningen tenderar här att 
bestå av en byråkratisk eller teknokratisk princip där kontrollen av hur arbe-
tet utförs – arbetssättet – är viktigt och styrformen präglas av låg grad av fri-
het för de anställda (Granberg 2004).  
     Idag har emellertid sektorn kommit att ändra karaktär från en regelstyrd 
verksamhet till en målstyrd sådan (Sjöstrand 1999; Røvik 1999; Beckérus 
och Edström 1988). Syftet med målstyrning är att målen ska vara enande, 
fungera som guide, underlätta planering och handling; motivera och inspirera 
de anställda samt ligga till grund för utvärdering och kontroll. Detta är vanli-
gen vad som lyfts fram som positiva effekter med målstyrning. Dock kan 
målen även upplevas som avlägsna, svårbegripliga, svåra att uppnå och stå i 
motsättning till varandra (t.ex. Barney och Griffin 1992; Latham och Locke 
1979).  
     Målen anger vad som ska uppnås, men inte hur detta ska ske och inte hel-
ler hur målen ska prioriteras om de är flera (Frese och Zapf 1994). Just hur-
frågan framhålls som ett problem vad gäller verksamheten inom äldreomsor-

18



 

 19 
 

 

gen, där målen är tämligen abstrakta och ger liten vägledning hur de ska pri-
oriteras och omsättas till handlingar i det vardagliga omsorgsarbetet. På 
samma gång tenderar de olika typerna av kvalitetssäkringssystem som före-
kommer att betona mätning och dokumentation. Detta bidrar sammantaget, 
enligt Erlingsdotter (1999), till en ökad risk att vissa humanistiska värden 
ersätts med olika typer av mätbara ekonomiska värden. Thylefors (1991) 
påpekar att ytterligare en fara med att till varje pris eftersträva en konkretise-
ring av mål, är att de kan komma att ersättas med medel. Det är många gång-
er enklare att kvantifiera exempelvis antalet hembesök än rättviseprincipen, 
vilket gör att medlen kan komma att betyda mer än målen.   
     Ett sätt att beskriva hur samordning och styrning i offentlig verksamhet 
har förändrats från regelstyrning till målstyrning är, enligt Lundquist (1998), 
övergången från Public Administration till New Public Management. Som 
tidigare nämnts innebär New Public Management bland annat en ökad foku-
sering på mätbara mål och resultat (Laing 2003; Sköldberg 1991). För att nå 
önskade incitament och resultat i enlighet med de tankar som New Public 
Management vilar på har kvasi-marknader som beställar-utförar-modellen 
konstruerats (Blomquist 1996).  
     Argumenten för att införa beställar-utförar-modellen har emellertid varie-
rat, men vanligen har de formulerats som svar på befintlig kritik mot sektorn. 
Många av de anmärkningar som riktades mot offentlig sektor under 1980-
talet handlade, enligt Olsson och Ingvad (2006; 2000), om att man framhöll 
att den administrativa funktionen var överdimensionerad; den professionella 
hade för lite inflytande över sitt arbete; den politiska funktionen präglades av 
en otydlighet och brukarnas funktion rymde lite valfrihet och bristande ser-
vice (t.ex. Blomquist och Rothstein 2000; Kronvall m.fl. 1991; Broström 
1991). Denna typ av kritik tillsammans med 1990-talets tankar kring sam-
ordningsvinster, ökad effektivitet, kostnadsvinster och bättre kvalitet låg 
också bakom införandet av beställar-utförar-modellen (Olsson och Ingvad 
2006). 
     Blomberg (2004) är inne på ett liknande spår då han urskiljer tre huvud-
argument som använts inom kommuner för att motivera dess införande. Det 
handlar om att modellen borgar för en marknadsorientering; för en utökad 
rättsäkerhet och för en ökad ekonomisk effektivitet. Blomberg hävdar att de 
flesta kommuner, oavsett politisk majoritet, fann något av argumenten at-
traktivt för att lösa en rad olika problem inom äldreomsorgen. Genom att 
sätta vårdtagaren i fokus framhålls vidare att människovärdeprincipen och 
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demokratiprincipen kan upprätthållas, trots inverkan av ekonomiska faktorer 
(Calnan 1988). Därtill finns det antaganden om att i takt med att det decent-
raliserade ansvaret, den ömsesidiga respekten och det gemensamma besluts-
fattandet ökar, sker en ökning även vad gäller vårdtagarens tillfredsställelse 
(Gabe m.fl. 2004).  
     En konsekvens av införandet av beställar-utförar-modellen är förändring-
ar i fördelningen av arbetet genom en ökad specialisering i form av en tudel-
ning. Å ena sidan finns en beställardel vars ansvar är själva myndighetsutöv-
ningen som består i biståndsbedömningen av vilka insatser den äldre har rätt 
till. Med utgångspunkt i vårdtagarens behov beställs sedan tjänsterna av ut-
förare i form av kommunala, privata eller ideella organisationer. Det är emel-
lertid kommunala enheter som idag utgör den största utföraraktören (Hjal-
marsson 2004; Trydegård 2000). Behovet av vård bedöms här av en offentlig 
tjänsteman – biståndshandläggaren – och den utförande organisationen an-
svarar för omsorg, ledning, personal och arbetsmiljö. 
     I det tidigare sättet att organisera verksamheten fanns inte denna uppdel-
ning, utan det handlade snarare om en mer sammanhållen organisation, där 
de så kallade hemtjänstassistenterna utgjorde en yrkeskategori och fungerade 
både som myndighetsutövare och som arbetsledare (Socialstyrelsen 2000). I 
den uppdelade organisationen blir åtskillnaden mellan å ena sidan politiker 
och myndighetsutövare och å andra sidan verksamhetsansvariga tydligare 
(Nordström 1998). Politikernas ansvar handlar här om att beställa vårdtjäns-
ter med utgångspunkt i medborgares behov och därmed minskar deras ansvar 
för de utförande organisationerna.  
     Beställar-utförar-modellen som organisatorisk lösning är med andra ord 
det verktyg med vilket man hoppas nå en ökad effektivitet i enlighet med ett 
marknadsinriktat tänkande, en bättre kvalitet och en ökad rättssäkerhet i en-
lighet med Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Olsson och 
Ingvad (2006) noterar emellertid att förändringarna inom vård och omsorg 
inte helt förmått förändra de olika funktionernas eller domänernas relation 
till varandra. Intressemotsättningarna mellan olika funktioner kvarstår, man 
jobbar alltjämt utifrån olika värdegrunder och rutiner. Arbetsmiljöfrågorna 
har förbisetts och vårdkvaliteten rymmer brister.  
     I det operativa arbetet, som utförardelen innefattar, är enhetscheferna 
nyckelpersoner. De ska inrikta sitt ledarskap på att se till att arbetet utförs 
som det ska. Det ska fördela och leda arbetet, de ska värna om god vårdkva-
litet och en bra arbetsmiljö. De ska ha en förståelse för och kunna förhålla 
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sig till övergripande strategiska diskussioner och beslut, men samtidigt ha en 
gedigen förankring i det vardagliga arbetet. I de olika avsnitt som hittills pre-
senterats i rapporten beskrivs en rad faktorer och förutsättningar som på ett 
eller annat sätt inverkar på enhetschefernas situation och yrkesroll. Vi ska nu 
titta lite närmare på just chef- och ledarskapsdimensionen.  
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5. CHEF- OCH LEDARSKAP  
 
När det gäller äldreomsorgens enhetschefer visar Törnquists (2004) studie att 
det riktas yrkesspecifika krav på dessa som omfattar kunskaper om ekonomi, 
budget, hälsa och vård samt förmågan att utveckla personal och verksamhe-
ten i sig. Det finns därtill krav på mer personliga egenskaper som exempelvis 
att man ska vara empatisk, självständig, välorganiserad, kreativ och ha en 
god samarbetsförmåga. Det är med andra ord en tämligen komplex kravlista 
som dessa chefer ska matcha. Listan kan emellertid göras ännu längre om 
man tittar på vad det är den moderna chefen förväntas göra. Några av de krav 
som vanligtvis ställs på denne är att chefen ska:  
 

• Planera och organisera 
• Lösa problem 
• Tydliggöra ansvar och uppgifter 
• Sprida information 
• Följa upp och utvärdera 
• Motivera medarbetare 
• Delegera 
• Hushålla med ekonomi och personal 
• Vara ständigt uppdaterad  

• Göra medarbetare delaktiga 
• Utveckla medarbetare 
• Utveckla verksamheten i stort  
• Stödja och hjälpa 
• Hantera konflikter 
• Bygga team 
• Bygga nätverk 
• Belöna 
• Värna om arbetsmiljön 

 

I litteratur avseende ledningsfunktionen särskiljs rollerna chef och ledare. 
Med chef avser man den formella positionen och det delegerade ansvaret 
som har sin grund i det uppdrag och de ansvarsområden som fastställts. Le-
dare däremot är något som man blir i relation till sina medarbetare. Att bli 
erkänd som ledare handlar om en förmåga att ”få med sig folk”, om att sam-
verka och kommunicera med sina medarbetare på ett sätt som skapar förtro-
ende och tillit (Karlsson 2006; Wolmesjö 2005). Det optimala är givetvis att 
båda dimensionerna ingår i chefsrollen, det vill säga att den innefattar både 
chefsfrågor och ledarskapsfrågor och att den person som innehar positionen 
har de egenskaper som krävs. En kombination av rollen som chef och ledare 
är vanligen vad som avses då man talar om det moderna chefskapet, vilket 
också framgår av den inledande uppräkningen av krav (Hultman 1998). I det 
efterföljande används därför termen chef synonymt med både formellt 
chefskap och ledarskap. 
    

 

22



 

 23 
 

 

En balansgång mellan regler, mål och relationer 
 
Som tidigare nämnts hänger organisationsform och chefskap ihop och i den 
mån organisationen förändras påverkas också förutsättningarna för chefska-
pet. När äldreomsorgen tidigare organiserades enligt top-down-principen 
hade chefen en sammanlänkande funktion mellan de olika nivåerna i organi-
sationen. Det handlade i hög grad om att säkerställa och kontrollera att de 
mål, regler och direktiv som formuleras på en högre nivå vidarebefordras 
och omsätts till arbetsuppgifter på underliggande nivåer (jfr. Simon 1957; 
Schein 1988). Denna typ av chef- och ledarskap har, enligt dagens ledar-
skapsforskning, kommit att kompletteras med, alternativt gett mer plats åt, 
situations- och relationsanpassat ledarskap med fokus på måluppfyllelse. 
Chefens roll innefattar även här en kontrollfunktion, och därtill en stödfunk-
tion vars syfte är att bidra till att gruppen utvecklas och motiveras i en sådan 
riktning att mål uppfylls (Ellström och Kock 2004). Vid sidan av de interna 
relationerna ska chefen fungera som en länk mellan arbetsgruppen och om-
givningen (Arbetslivsinstitutet 2006; Wageman 1997; Steckler och Fondas 
1995). 
     Ibland görs en åtskillnad mellan huruvida chefer leder med utgångspunkt 
i en lärande eller en programmatisk strategi vad gäller olika sätt att utveckla 
och effektivisera verksamheten (Arbetsmiljöinspektionen 2000). I det första 
fallet handlar det om ett ledarskap som bygger på att samtliga anställda ska 
ha kunskap om och överblick över verksamheten. Utbildningsinsatser syftar 
här till att både stärka yrkesspecifika kvalifikationer, men även till att förstå 
sin roll och förbättra sina förutsättningar att bidra till de processer som man 
ingår i. Det handlar om att chefen ska verka för att arbetsgruppen ska bli 
självreglerande. Den programmatiska strategin innebär däremot precisa be-
fattningsbeskrivningar, rutiner och procedurer, där utbildningsinsatser ska 
säkerställa att dessa genomförs så bra som möjligt. Här rör det sig om ett 
top-down-förfarande till skillnad från det föregående som snarare innefattar 
delaktighet och samverkan (jfr. Sandberg 2004; 1997). När det gäller äldre-
omsorgen förväntas den vara en kunskapsstyrd organisation, där kunskap 
används på bästa möjliga sätt (Socialstyrelsen 2006b). Denna förväntning 
ligger delvis i linje med den ledarskapsforskning som framhåller att chefen 
ska undvika att ingripa i det vardagliga arbetet, utan snarare uppmuntra till 
egen problemlösning och fungera som möjliggörare i en stödjande funktion 
(Wageman 1997). Dessa principer känns också igen i beskrivningen av den 
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lärande strategin ovan, men också i det situations- och relationsanpassade 
ledarskapet.  
     Forskningen på området visar emellertid att självständighet och delaktig-
het i arbetsgruppen inte är helt enkelt att uppnå eftersom det både finns en 
trygghet och en vana i att förlita sig på regler och direktiv (Jenkins 1994; 
Milsta 1994). I forskning som knyter an till målstyrning och självstyrande 
grupper inom industriproduktion visar Ellström och Kock (2004) att det från 
underordnade finns ett tryck på enhetscheferna att utöva ett traditionellt chef- 
och ledarskap. Kraven på ett nytt ledarskap är snarare något som kommer 
utifrån eller uppifrån. Törnquists (2004) studie visar en liknande tendens, 
nämligen att förväntningarna på enhetschefernas kompetens och sätt att leda 
skiljer sig åt beroende på vilken nivå som fokuseras. De anställda har andra 
förväntningar på enhetscheferna än representanter från kommunal och natio-
nell nivå. Westlander (1993) ställer olika sätt att leda mot varandra. Hon frå-
gar huruvida chefen ska verka för att de underordnade utvecklar en egen för-
ståelse för de sammanhang de verkar i och därigenom utveckla ett visst sätt 
att arbeta; eller om chefen ska utarbeta riktlinjer och direktiv som de under-
ordnade kan följa. När det gäller äldreomsorgens verksamhet tyder mycket 
på att båda sätten att leda krävs samtidigt. Till exempel kräver arbetet som 
rör vård i livets slutskede en annan form av styrning än städning. Att vara 
chef inom äldreomsorgen handlar därmed om att kunna förhålla sig till och 
hantera regler och direktiv, mål och visioner, samt till olika individer och 
grupper samt relationerna dem emellan. Det är av vikt att chefen är tydlig i 
vad som förväntas av de anställda, men på samma gång skapar utrymme för 
inflytande och lärande. 

 
En specialiserad chefsroll med krav på samverkan  
  
Inledningsvis i rapporten beskrevs kortfattat vad enhetschefsrollen innebär. I 
det här avsnittet ska denna beskrivning utvecklas genom en redogörelse för 
några av konsekvenserna av beställar-utförar-modellen. I samband med att 
modellen infördes har biståndsbedömningen i de flesta kommuner kommit 
att lyftas ut ur enhetschefsuppdraget och istället bildat en egen funktion. I 
vissa fall är enhetschefen också den som utför biståndsbedömarens arbets-
uppgifter, men i de flesta fall handlar det om två befattningar. Denna upp-
delning i två befattningar säger sig drygt 80 procent av landets kommuner ha 
(Norman och Schön 2005).  
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Syftet med tudelningen är bland annat att öka rättssäkerheten för vårdtagarna 
och på samma gång renodla enhetschefsrollen. Beslut om bistånd fattas alltså 
av en biståndshandläggare och besluten är direkt kopplade till de resurser 
enhetschefen får för sin verksamhet. Biståndshandläggarna innehar inte nå-
gon chefsposition, men deras bedömningar ligger till grund för verksamheten 
i form av beställningar av ett visst uppdrag. I de fall där dessa uppgifter ut-
förs av två olika personer medför detta att det krävs en samsyn mellan bi-
ståndsbedömaren och enhetschefen om vad som är möjligt att göra med av-
seende på de medel som ges. Karlsson (2006) noterar dock att i de kommu-
ner där det finns en delad modell har enhetscheferna kvar bedömningen av 
vård- och omsorgsbehovet bland invånare som bor i särskilt boende. Enhets-
chefen gör därtill hembesök hos vårdtagarna för att kunna ge information 
och handledning vad gäller deras behov av omsorg. Det rör sig med andra 
ord inte om någon total åtskillnad.  
     Litteraturen visar emellertid att det inte är odelat positivt med en renod-
ling av yrkesrollerna. Syftet med en uppdelning i olika uppgifter och funk-
tioner är att delarna ska komplettera varandra och kvaliteten förbättras på 
olika sätt. En delning kan emellertid medföra en form av oönskad reduktion 
och Agevall (2000) frågar sig i vilken mån ett tydliggörande och en snävare 
enhetschefsroll bidrar till en mindre problematisk situation vad gäller exem-
pelvis ansvarsområden. Ingvad och Neleryd (2004) pekar på att den myndig-
hetsutövande rollen tillsammans med de indirekta – ekonomiska – konse-
kvenserna av bedömningarna ibland kan leda till att den sociala dimensionen 
får en underordnad roll vid uppskattningar och prioriteringar av vårdtagarnas 
behov. Ytterligare kritik har riktats mot den delade modellen eftersom den 
kan leda till att en helhetsbedömning av omsorgstagarens situation och be-
hov försvåras (Socialstyrelsen 2006b). Från enhetschefernas håll framhålls 
att deras insikter i de hjälptagandes situation försämrats; att kollegialiteten 
har blivit sämre och att biståndsbedömarnas uppskattningar är för återhåll-
samma (Socialstyrelsen 1994; Hjalmarsson m.fl. 2004).    
     En ökad specialisering kan med andra ord leda till en tydligare yrkesroll 
med klarare ansvarsområden samtidigt som de frågor man ställs inför i sitt 
yrke kan vara av mångfacetterad karaktär. Detta gör att det kan vara svårt att 
renodla ansvarsfrågor och att det dessutom ställer stora krav på kommunika-
tion mellan delarna. Cooper (1990) talar om två typer av ansvar som kan 
vara relevanta vad gäller såväl chefer som underställda inom äldreomsorgen. 
Å ena sidan rör det sig om ett objektivt ansvar som tilldelats individen av 
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någon annan, till exempel det operativa ansvarsområde som är förknippat 
med enhetschefen och det ansvarsområde som är förknippat med biståndsbe-
dömarens bedömningar av behov. Å andra sidan finns det även en subjektiv 
form av ansvar, vilket är det ansvar som individen själv upplever att hon har. 
En ansvarsfråga kan således vara preciserad formellt – objektivt – sett för 
enhetscheferna eller biståndsbedömarna, men på samma gång kan den sub-
jektiva dimensionen av ansvaret vara betydligt vidare.  
     När det gäller ansvarsfrågan inom den kommunala omsorgsverksamheten 
är den till stora delar präglad av Socialtjänstlagen. Den inverkar på både en-
hetscheferna och biståndsbedömarna genom att den anger riktlinjerna för hur 
vård och omsorg ska bedrivas, hur boendet ska se ut och vilket bistånd vård-
tagaren har rätt till. När sedan enhetscheferna utifrån sin position ska tolka 
och omsätta lagen till praktisk tillämpning och på samma gång förhålla sig 
till andra villkor och riktlinjer, som exempelvis budget och Arbetsmiljöla-
gen, kan det uppstå olika typer av dilemman och ansvarsområdenas konturer 
försvagas (Gynnerstedt 1993). I Karlssons (2006) studie framgår emellertid 
att Socialtjänstlagen är den lag som väger tyngst i de beslut enhetscheferna 
fattar, rörande verksamheten, av motstridig karaktär. Enhetscheferna säger 
sig hellre överskrida budgetramarna än fatta beslut som står i strid med Soci-
altjänstlagen och den värdegrund lagen vilar på. Det är således, i enlighet 
med Lipsky (1980), svårt att i praktiken särskilja uppdelningen mellan poli-
tik – i form av val av mål – och tjänsteuppdrag – i form av val av medel.  
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6. ARBETSMILJÖ OCH ARBETSVILLKOR  
 
I en rapport från Folkhälsoinstitutet framhålls att den psykiska ohälsa som 
finns bland befolkningen i dag till stor del beror på det allt mer krävande ar-
betslivet och svårigheterna att balansera arbete och övrigt liv. Tid för åter-
hämtning är i många fall en bristvara (Statens Folkhälsoinstitut 2005). Vid 
sidan om den psykosociala ohälsan finns även inom många yrkesgrupper 
ohälsa som är relaterade till fysiska besvär. När det gäller den kommunala 
äldreomsorgen är detta i många avseenden ett fysiskt tungt jobb, vilket också 
visar sig i en personalgrupp med fysiska besvär av olika karaktär. Utöver 
detta tillkommer att arbetsgivaransvaret sedan den 1 januari 2005 har vidgats 
vad gäller sjukpenningskostnaderna och rehabiliteringsansvar och bidrar till-
sammans med arbetsmiljölagstiftningen till att arbetsmiljö är en viktig fråga 
för enhetscheferna.  
     Följande avsnitt avser att belysa den psykosociala arbetsmiljön. Först pre-
senteras grundprinciperna i arbetsmiljölagen och några betydande utgångs-
punkter för arbetsmiljö presenteras i anslutning till detta. Därefter förskjuts 
fokus till arbetsvillkor både bland de anställda och bland enhetscheferna 
inom äldreomsorgen.  
 

Arbetsmiljölagen  
 
Arbetsmiljölagen är en ramlag där de grundläggande reglerna för arbetsmil-
jön anges, liksom ansvarsfördelning och befogenheter samt hur arbetsmiljö-
arbetet ska organiseras. Arbetsmiljölagens mål är  
 

• att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt verka för en 
god arbetsmiljö (AML 1 Kap 1§) 

• att arbetsmiljöns beskaffenhet skall anpassas till människors olika förutsätt-
ningar i fysiskt och psykiskt avseende (AML 1 Kap 2§). 

 
Två betydande grundprinciper finns i denna lag. Den ena är att arbetsgivaren 
själv har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall förebyggs och att man på detta sätt kan åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Den andra är att arbetsgivaren ska samverka med de an-
ställda i dessa frågor, bland annat genom skyddsombuden som har till upp-
gift att som medarbetarens företrädare samverka och bevaka att föreskrifter-
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na efterlevs (AFS 2001:1). Arbetsmiljöarbetet ska således organiseras som 
en integrerad del i verksamheten i stort 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska 
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön (3§ AFS 
2001:1). 

 
Systematiken i detta arbete omfattar tre olika dimensioner. För det första 
handlar det om att kartlägga, undersöka och riskbedöma arbetsförhållande-
na, såväl fysiska som psykosociala; för det andra att genomföra åtgärder 

eller utarbeta en handlingsplan och för det tredje att följa upp och kontrolle-

ra de åtgärder som vidtagits (Arbetsmiljöverket 2007). Eftersom detta ligger 
på arbetsgivarens ansvar, här den politiska nämnden, innebär det ofta att det 
är enhetscheferna som ska se till att lagen efterlevs.  

 
Arbetsmiljö – objektiva villkor och subjektiva uppl evelser 
 
Vad innebär då termen arbetsmiljö? Enligt Arbetsmiljöinspektionen (2002) 
kan arbetsmiljö förstås som både de objektiva villkor som omger individen i 
dennes arbete och de subjektiva upplevelser som individen har av sitt arbete. 
När det gäller synen på arbetsmiljö och stress utgår Arbetsmiljöinspektionen 
(2002) emellertid utifrån ett synsätt där det är den upplevda arbetssituationen 
som antas leda till stress och psykisk belastning snarare än den objektiva si-
tuationen. Dock framhålls vikten av att relatera enskilda anställdas upplevel-
ser av just sitt arbete till mer allmängiltiga förhållanden och processer på 
arbetsplatsen. Ett resonemang som ligger i linje med detta är att arbetsmiljön 
inte ska betraktas som en rad faktorer som en mer eller mindre passiv individ 
exponeras för. Det handlar snarare om att se arbetsmiljö i termer av villkor 
och individens gensvar på samt interaktion med dessa villkor – både genom 
handling och genom upplevelser (t.ex. Agervold 1998).  
     Har då regleringen av arbetsmiljön inverkat på arbetsmiljön inom äldre-
omsorgen? Vissa hävdar att det saknas systematisk och vetenskapligt grun-
dad kunskap om, och i sådana fall hur, regleringen av arbetsmiljön främjar 
en god arbetshälsa (t.ex. Eriksson 2003). Dellve m.fl. (2004) har emellertid i 
ett antal studier undersökt sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete 
och arbetshälsa inom den kommunala vården och omsorgen. Resultatet av 
studierna visar att en god organisering avseende struktur och rutiner för ar-
betsmiljöarbete är relaterade till en god arbetshälsa bland omsorgspersona-
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len. Därtill är faktorer som de anställdas delaktighet, medbestämmande, rim-
liga arbetskrav och handlingsutrymme avgörande för ett hälsofrämjande ar-
bete.  
     Dellve m.fl. (2006) framhåller vidare att en viktig del i det hälsofrämjan-
de arbetet handlar om att ledningen tydliggör att organisation och samhälle 
har betydelse för arbetsohälsa och att det inte är den enskilde individen som 
är ansvarig för denna. En individualisering av problemet bör med andra ord 
motverkas och det är i detta arbete med att göra arbetsmiljöproblem till en 
organisatorisk angelägenhet som ledningen spelar en viktig roll. Även om 
det är individen som upplever sin arbetsmiljö på det ena eller andra sättet, är 
det organisationen som medverkar till att skapa de (arbets)villkor som ligger 
till grund för dessa upplevelser. För enhetscheferna handlar det om att hante-
ra de objektiva villkoren – exempelvis antal underställda och utbildningsni-
vån hos dessa samt antalet hembesök vårdbehovet hos vårdtagaren och hur 
dennes hemmiljö ser ut – så att de på bästa sätt är förenliga med en god ar-
betsmiljö. Samtidigt visar genomgången ovan att det även handlar om att ta 
hänsyn till de subjektiva upplevelserna hos både den anställde och vårdtaga-
ren. Sammantaget bildar detta spektrum av olika objektiva förutsättningar 
och olika subjektiva upplevelser ett tämligen komplicerat mönster kring ar-
betsmiljöfrågan och hur denna ska hanteras av enhetscheferna.  
     Ytterligare en dimension av arbetsmiljöfrågan kan knytas till det tidigare 
resonemanget kring upplevd kvalitet bland anställda och vårdtagare. Petters-
son m.fl. (2002) menar nämligen att kvalitet i hög grad är förbunden med de 
anställdas upplevelser av såväl tjänsten som sin egen arbetsmiljö. Kvalitets-
säkring av vård och omsorg samt arbetsmiljö är med andra ord relaterade till 
varandra på ett avgörande sätt och måste därför beaktas sammantaget. Därför 
krävs det, enligt Pettersson m.fl. (2002), att arbetsmiljön kvalitetssäkras i 
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ett systematiskt arbetsmil-
jöarbete. Inte bara för arbetsmiljön i sig, utan också för att borga för en god 
kvalitet.  
     Vad säger då forskning på området vad gäller en god arbetsmiljö som 
präglas av goda arbetsvillkor? Detta behandlas härnäst.  
 

Arbetsvillkor – några teorier  
 
Det finns ett antal teoretiskt förankrade modeller som försöker förstå hur 
olika arbetsvillkor är relaterade till varandra och vilka konsekvenser de får 

29



 

 30 
 

 

för individen. Krav/kontroll-modellen är kanske en av de mest väletablerade 
modellerna, där villkor i form av arbetskrav, inflytande och kvalifikation 
relateras till varandra och resulterar i ett antal utfall som kännetecknar olika 
arbetssituationer med olika konsekvenser för stress och lärande. Karasek och 
Theorell (1990) som är modellens grundare menar att den psykologiska ar-
betsbelastningen inte uteslutande kan ses som en konsekvens av arbetskra-
ven. Det handlar snarare om hur arbetskrav och de möjligheter den anställde 
har att bemöta dem, det vill säga graden av handlingsfrihet och inflytande, är 
balanserade till varandra. Höga arbetskrav måste balanseras upp med en hög 
grad av kontroll för att inte vara skadliga.  
     Modellens kravdimension innebär alla de olika krav och belastningar – 
fysiska, psykiska och sociala – individen möter i sitt arbete. Det kan handla 
om arbetstakten, arbetsmängden, kravens tydlighet, krav på engagemang och 
tillgänglighet (Arbetsmiljöinspektionen 2000). Kontrolldimensionen innefat-
tar å ena sidan handlingsfrihet, vilket har att göra med i vilken grad arbetet 
ger möjlighet till lärande, kreativitet, att arbetet ej präglas av rutiner och 
möjlighet att påverka slutresultatet. Å andra sidan innefattar kontrolldimen-
sionen beslutsutrymme, vilket har att göra med den anställdes förutsättningar 
att bestämma i och över arbetet. Detta innebär dels möjligheterna att påverka 
sina egna arbetsuppgifter – fatta egna beslut, dels möjligheterna att påverka 
beslut som rör arbetsgruppen och organisationen i dess helhet (Karasek och 
Theorell 1990; Söderfeldt och Söderfeldt 1997). Som figur 1 visar fungerar 
kontroll som en buffert mot höga arbetskrav. De höga arbetskraven kan med 
andra ord leda till intressanta och utvecklande arbeten, men endast i den mån 
de kompenseras med hög grad av kontroll. Om kontrollen uteblir så resulte-
rar dessa höga krav däremot i högstressarbeten.  
     Modellen har haft en stor spridning och även utvecklats på olika sätt. 
Bland annat Siegrist (1996) har vidgat den genom att anknyta den till ytterli-
gare en modell som berör balansen mellan ansträngning inom arbetet och 
den belöning och erkänsla man erhåller för det arbete man utför. I det här 
avseendet innebär belöning inte bara den lön man får, utan även andra typer 
av belöning som exempelvis uppskattning, erkännande, karriär- och person-
liga utvecklingsmöjligheter. Hög ansträngning i kombination med låg grad 
av belöning inverkar negativt på den arbetsrelaterade hälsan och vice versa 
(jfr. Kristensen 2004).  
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Figur 1: Krav/kontroll-modellen (Karasek och Theorell 1990). 
 

House (1981) och Johnson (1986) har även de lagt till en dimension. De 
framhåller nämligen att socialt stöd vid sidan av kontroll är något som visat 
sig skydda mot stress vid arbeten som präglas av höga krav. Det sociala stö-
det kan vara av emotionell karaktär i form av exempelvis uppskattning och 
respekt, informativt i form av erfarenhetsutbyte och information, instrumen-
tellt i form av faktisk hjälp och värderande i form av feedback och respons. 
Forskningen är tämligen entydig vad gäller betydelsen av socialt stöd från 
överordnade och arbetskamrater som en buffert vid höga arbetskrav (t.ex. 
Landsbergis och Theorell m.fl. 2000). 
     Vid sidan krav/kontroll-modellen är även Antonovskys (1991) KASAM-
modell flitigt använd. Med KASAM menas att individen har en känsla av 
sammanhang, vilket är betydelsefullt för att kunna hantera såväl arbete som 
övrigt liv. Goda arbetsvillkor kan utveckla en individs känsla av samman-
hang och därigenom motverka stress. För att denna känsla ska uppnås krävs 
att de anställda för det första ska kunna förstå de olika situationer de ingår i – 
det vill säga en form av begriplighet – vilket innebär att arbetssituationen bör 
vara någorlunda förnuftsmässigt gripbar, strukturerad och förutsägbar. För 
det andra behöver de anställda känna att de kan hantera den – en form av 
hanterbarhet – vilket handlar om en arbetssituation där det finns resurser till 
förfogande och rimliga förutsättningar att kunna agera utifrån de krav som 
ställs. Slutligen krävs det att de anställda ska känna att det överhuvudtaget är 
meningsfullt att försöka hantera arbetssituationen – det vill säga en form av 
meningsfullhet – och det innefattar ett arbete som är motiverande, engage-
rande och utvecklande.  
     Det som skiljer KASAM från krav/kontroll-modellen är att arbetstill-
fredsställelse eller arbetsmotivation ingår som en dimension i KASAM-
modellen. Arbetslivsforskning har visat att arbetsvillkor och arbetstillfreds-
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ställelse är relaterade till varandra (t.ex. Eriksson 1998) och i HAKuL-
rapporten3 (2004) framgår att det finns ett samband mellan arbetslust, arbets-
villkor och hälsoproblem. Dåliga arbetsvillkor och låg grad av arbetslust på-
visade ett samband med en hög grad av ohälsa.  

     Faktorer bakom arbetstillfredsställelse sammanfattas vanligen i sådant 
som är knutet till det som vi avser med arbetsvillkor (t.ex. Hackman och 
Oldham 1980; Hertzberg m.fl. 1959). Vissa av behoven är mer grundläggan-
de och av fysisk och materiell karaktär, medan andra handlar om mer socia-
la, emotionella och existentiella behov. Spännvidden mellan ett säkert arbete 
där du inte riskerar att omkomma i en arbetsplatsolycka till ett arbete som 
ger utrymme för självförverkligande på ett mer existentiellt plan är med 
andra ord också knutet till olika typer och grader av arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse. 

 
Konsekvenser av dåliga arbetsvillkor  
 
Vad händer då om arbetsvillkoren och arbetsmiljön inte är tillfredsställande? 
I enlighet med de modeller som presenterats tidigare är stress och olika typer 
av såväl fysisk som psykisk utmattning en följd. Olika psykosociala reaktio-
ner kan i vissa fall utgöra varningssignaler för en kommande arbetsrelaterad 
ohälsa, men kan i andra fall vara ett direkt uttryck för ohälsa. Några av dessa 
psykosociala reaktioner är, enligt Arbetsmiljöinspektionen (2002), att indivi-
den känner sig  

- vanmäktig: individen ger upp sina ambitioner och ideal, tappar sin 
självrespekt, tystnar, resignerar  

- frustrerad: individen känner ovisshet, ilska och hjälplöshet 
- splittrad: individen möts av oförenliga krav och motstridiga intressen, 

känner sig ambivalent och osäker  
- överbelastad: individen tänjer sig till det yttersta för att svara upp mot 

egna och omgivningens krav  
- utlämnad: individen möter oklara mål, otydliga direktiv och ofull-

ständig information. 
I den mån de anställda – oavsett om det rör sig om enhetschefer eller under-
ordnade – inom äldreomsorgen upplever sin situation i enlighet med vad som 

                                                
3 HaKul-projektet pågick mellan 1999 och 2004 och är en av de större longitudinella studier som 
gjorts inom offentlig sektor, där fyra landsting och sex kommuner studerats med avseende på före-
byggande och rehabiliterande (arbetsmiljö)arbete.   
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anges ovan, finns det anledning att vidta åtgärder. Att i längden utföra sitt 
arbete under dessa förhållanden är nedbrytande för individen, arbetsgruppen, 
relationen till vårdtagaren och för verksamheten i stort.   
      

Arbetsvillkoren inom äldreomsorgen  
 
Inledningsvis i rapporten nämndes att det finns villkor av olika karaktär och 
på olika nivåer i samhället som tenderar att inverka på varandra. De ekono-
miska och politiska villkoren som strålat samman inom äldreomsorgen har 
under en längre period präglats av besparingar, krav på bättre resultat samt 
på samma gång ökade eller oförändrade krav på kvaliteten (t.ex. Arbetsmil-
jöinspektionen 2000; Bäckman och Edling 2000). Behoven inom äldreom-
sorgen kan i det närmaste beskrivas som oändliga, medan de ekonomiska 
resurserna vanligen är begränsade. Detta leder till att prioriteringar skett 
bland olika mål och intressen, vilket inte har främjat arbetsmiljö och arbets-
villkor. Ser man till de syften som anges till organisationsförändringarna 
inom offentlig sektor rör det sig inte om skäl som har med en förbättrad ar-
betsmiljö att göra, utan snarare rör just argumenten effektivitet och kostnads-
reduktion (Olsson och Ingvad 2006).  
     Att arbetsvillkoren inom vård- och omsorgssektorn påverkats av de för-
ändringar som skett syns bland annat genom att sjukskrivningar är mer före-
kommande i vårdande yrken än i övriga yrken (Riksförsäkringsverket 2001; 
Lidwall 2001; Brulin m.fl. 1998). Dellve m.fl. (2004) pekar på en rad studier 
som visar att det inte bara är omsorgssektorn som skiljer sig från övriga sek-
torer, utan att det även råder en skillnad inom den offentliga omsorgen. Ar-
betsskador är nämligen mer utbredda bland anställda inom den kommunala 
äldre- och handikappomsorgen än inom landstingen. Kvinnor är i sin tur i 
större utsträckning sjukskrivna än män (t.ex. Myers m.fl. 1993; Ono m.fl. 
1995). I en rapport från Kommunal (2003) presenteras ett liknande resultat, 
då kvinnor i högre utsträckning än män uppger att de upplever sitt arbete 
som psykiskt ansträngande samt att de upplever oro och ångest på grund av 
sitt arbete. Även när det gäller de fysiska besvären är kvinnorna mer utsatta 
än männen.   
     De höga sjukskrivningstalen som kännetecknar den kommunala omsor-
gen är till delar relaterade till de organisatoriska förändringar som skett inom 
området (Dellve m.fl. 2004). Även Olssons och Ingvads (2006) studie visar 
att dessa förändringar fått negativa konsekvenser för såväl arbetsmiljö som 
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omsorgskvalitet inom kommunala omsorgsverksamheter. När det gäller de 
anställdas egna upplevelser av kvaliteten i de tjänster de erbjuder framgår 
exempelvis i HAKuL-rapporten (2004) att sjuksköterskor, undersköterskor 
och vårdbiträden inom kommunal vård och omsorg upplevde att de i något 
lägre grad än samma yrkeskategorier inom landstingen kunde bemöta vård-
tagarna på ett sätt som kännetecknade en god vårdkvalitet. Närmare bestämt 
hälften av den undersökta personalgruppen inom den kommunala vården och 
omsorgen ansåg att de inte kan uppfylla en god vårdkvalitet. Detta i sig kan 
ses som ett arbetsvillkor, en förutsättning inom ramen för arbetet, som på-
verkar den anställde negativt i dennes upplevelser av sitt arbete.  
     När arbetsvillkor diskuteras är det inte enbart organisatoriska faktorer och 
förutsättningar som har betydelse, utan det finns anledning att även ta hänsyn 
till individens förutsättningar. Olika individer är olika rustade för att möta 
arbetslivets krav beroende på villkor som bland annat har att göra med 
klasstillhörighet, könstillhörighet, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, 
ålder, familjesituation och tidigare arbetslivserfarenheter. Avhängigt sam-
mansättningen av ovan nämnda förutsättningar eller egenskaper har indivi-
den olika möjligheter i arbetslivet liksom i livet i övrigt. Kvinnor med låg 
utbildning och som återfinns inom lägre sociala klasser tenderar att vara de 
som också möter de sämsta arbetsvillkoren i arbetslivet och är därmed också 
överrepresenterade vad gäller arbetsrelaterad ohälsa (t.ex. Nordell 2002; 
Lundberg 1990). Förutom att notera att kvinnor ofta har de sämre arbetsvill-
koren, kan vi också konstatera att de tillhör den kategori som utför mest oav-
lönat arbete. Forskning visar att den dubbla arbetsbördan hos kvinnor bidrar 
till att öka stress och ohälsa (Hallsten m.fl. 2002; Härenstam m.fl. 2000).  
     Andra faktorer som kan spela in vad gäller hur man kan bemöta arbetsli-
vets krav är exempelvis kostvanor och motion (se t.ex. Persson och Sjöberg 
2004). Även här kan man notera att klass har betydelse då högre utbild-
ningsnivåer och högre social klasstillhörighet samvarierar med mer motion 
och bättre kost. Livsstil och klass har ett starkt positivt samband. I den mån 
man sköter sin kropp och sitt välbefinnande kan man anta att man också till 
viss del är bättre rustad att möta arbetslivets krav. Den stora våg av frisk-
vårdssatsningar som sker inom svenskt arbetsliv kan ses som ett sätt att bidra 
till denna, i första hand fysiska, upprustning (Schaerström 2004). 
     Det råder inget större tvivel om att både arbetsmiljö och arbetsvillkor 
måste ses utifrån en bred ansats, både vad gäller hur vi förstår dessa fenomen 
samt hur man kan arbeta för att förbättra dem i olika avseenden för olika 
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grupper och i olika verksamheter. Även om diskussionen kring arbetsvillkor 
omfattar både de organisatoriska villkoren och de individuella förutsättning-
arna, menar somliga forskare att det är viktigt att inte överdriva de individu-
ella förutsättningarnas betydelse. Ansvaret för en god arbetsmiljö och goda 
arbetsvillkor ligger på arbetsgivaren. Dessutom menar Dellve m.fl. (2006) att 
arbetsmiljösatsningar som är av bred karaktär och riktar sig mot organisa-
tionsnivå och inte enbart utförs i form av punktinsatser på invidnivå är att 
föredra. Deras forskning tyder på att denna typ av bredare arbetsmiljöåtgär-
der hade större effekt på sjukfrånvaron än satsningar riktade mot just enskil-
da individer. I det hälsofrämjande SAMS-projektet (Dellve m.fl. 2006) be-
drevs ett arbetsmiljöarbete på bred front, där en av de centrala drivkrafterna 
var att skapa en arbetsmiljö som var både lärande och stödjande för såväl 
underställda som chefer. Det innebar en arbetsmiljö där arbetsprocessen tyd-
liggjordes och utvecklades under inflytande av samtliga inblandade och där 
arbetshälsa, kvalitet och ekonomi knöts närmare varandra.   
 

Chefens betydelse för en god arbetsmiljö 
 
Ett antal studier av chefskap i relation till arbetsmiljöarbete sammanfattas i 
HAKuL-projektet (2004). Resultaten visar att några av de viktigaste dimen-
sionerna för att uppnå en god arbetsmiljö har att göra med chefens och per-
sonalgruppens förmåga att definiera vad som är problem i organisationen 
och sedan utifrån befintliga resurser kunna bemöta dessa. Med hjälp av dia-
log, erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser menar man att arbetsmiljörela-
terade problem kan hanteras samtidigt som det pågår ett kontinuerligt indivi-
duellt och kollektivt lärande. Här kan vi med andra ord se att kontroll och 
inflytande i arbetet vid sidan av socialt stöd och möjlighet till lärande är be-
tydelsefullt för att kunna bemöta arbetskraven. Detta gäller oavsett om man 
är chef eller inte.  
     Vid sidan av att skapa förutsättningar för de underordnade att arbeta 
självständigt betonas också att det handlar om att skapa en god miljö för so-
cialt stöd. I HAKuL-rapporten (2004) framgår att ett gott ledarskap bland de 
anställda är ett ledarskap som präglas av en förmåga att visa uppskattning för 
genomförda arbetsinsatser, men även feedback i en mer generell mening 
oavsett om insatsen var bra eller dålig. Enhetscheferna upplever dock att de 
inte har tid att ge sina underställda stöd och handledning i den omfattning de 
skulle vilja. I relation till detta kan noteras att HAKuL-rapporten (2004) vi-
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dare pekar på att långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterade åkom-
mor samvarierar med att man känt sig utfrusen av arbetskamrater eller chefer 
och saknat stöd från dem. Stöd i olika former, och inte minst från chefer, är 
med andra ord något som är betydelsefullt. Även Gustafssons och Szebehe-
lys (2005) kvantitativa longitudinella studie av arbetsvillkor i äldreomsor-
gens hierarki visar på ett liknande resultat. Arbetsledningens tillgänglighet 
och stöd har även här stor betydelse för huruvida de anställda känner sig 
psykiskt trötta eller ej efter arbetsdagens slut.  
     Också Törnquist (2004) betonar att ett tillgängligt och tydligt ledarskap är 
viktigt för hur arbetet upplevs av de underordnade, men att det idag handlar 
om ett distanserat ledarskap. De många omorganiseringarna har, enligt Jöns-
son (2004), lett till en ökad otydlighet samtidigt som cheferna vanligen sak-
nar den kunskap och förmåga som krävs för att göra den nya organisationen 
tydlig och begriplig för de underordnade. Ett otydligt och/eller frånvarande 
ledarskap bidrar till en osäkerhet i yrkesutövningen bland de anställda och 
kan i förlängningen leda till både ett arbetsmiljöproblem och ett kvalitets-
problem (Aronsson och Lindh 2004). Både underställda och operativa chefer 
upplever försämrade förutsättningar för kommunikation och olika former av 
socialt stöd (Karlsson 2006; Wolmesjö 2005). Även i Olssons och Ingvads 
(2006) studie framgår att de tillplattade organisationsformerna har bidragit 
till att det är svårare med ett tillgängligt ledarskap och att detta påverkar ar-
betsklimatet negativt.  
     Ovan har redogjorts för några av de studier som pekat på chefens betydel-
se för arbetsmiljön, härnäst ska forskning kring enhetschefernas arbetsvillkor 
belysas.  
 

Enhetschefernas arbetsvillkor  
 
Även om studier visar att arbetsmiljöproblemen inom äldreomsorgen är rela-
terade till hierarkisk nivå – ju längre ner i hierarkin desto sämre arbetsmiljö 
– råder en otillfredsställande situation även bland enhetscheferna (Gustafson 
och Szebehely 2005). Eftersom chefernas arbetsvillkor torde påverka deras 
förutsättningar att vara chef har detta betydelse för de underställdas arbets-
villkor, vilket i sin tur har konsekvenser för deras möjligheter att utföra sitt 
arbete gentemot vårdtagaren.   
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Ett stimulerande jobb – men krävande   
     
Studier visar att enhetscheferna har ett krävande arbete. Kraven är höga; de 
mål de ska uppnå är ambitiösa, ansvaret är omfattande och resurserna små 
(Hjalmarsson m.fl. 2004). Samtidigt rymmer arbetet mycket stimulans samt 
möjligheter till utveckling och utmaningar. Sammantaget kan sägas att de 
känner stort engagemang för sitt arbete och upplever det som meningsfullt. 
De egna ambitionerna, ett starkt engagemang och prestationsinriktade per-
sonlighetsdrag i anknytning till ett stimulerande arbete leder emellertid lätt 
till att man arbetar för hårt och att för lite tid används till återhämtning och 
vila (Hallsten 2002). 
     Vi har redan nämnt att de förändringar som skett inom sektorn påverkat 
de anställdas arbetsmiljö och detta gäller även enhetscheferna. I Arbetsmil-
jöverkets rapport (2006) framgår att enhetschefernas arbetsförhållanden 
präglas av en ökad psykosocial belastning och påfrestning. Organisationsför-
ändringarna har inneburit ett breddat uppdrag och ökad komplexitet. Enhets-
chefernas arbetsuppgifter har således blivit mer kvalificerade samtidigt som 
antalet underställda ökat. Också resultaten från Skagerts m.fl. (2004) under-
sökning av första och andra linjens chefer visar att omorganiseringar har lett 
till ett förändrat uppdrag, där det handlar om att klara mer med mindre resur-
ser samtidigt som det upplevs råda en bristande styrning och samordning. 
Chefernas stressbelastning är här ett resultat av höga formella och informella 
krav, hård styrning, brist på stöd samt möjligheter till tillitsfull kommunika-
tion. De säger sig också sakna socialt stöd och handledning i sin yrkesroll 
(Hjalmarsson m.fl. 2004; SKTF 2003; Albinsson 2002). 
     I Dellve m.fl. (2004) målas en liknande bild där kombinationen av eko-
nomiska begränsningar, tillplattade organisationer och ett minskat antal 
chefsled medfört ett utökat ansvar och att en rad administrativa funktioner 
lagts över på de operativa cheferna. Denna ökade arbetsbelastning, menar 
Dellve m.fl. (2004), leder till att den tid och de möjligheter chefen har att 
upprätthålla en god arbetsmiljö minskar. Ett mindre antal chefsnivåer kan 
med andra ord innebära vissa försämringar i möjligheterna att vidmakthålla 
ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket 2006). Från chefer-
nas sida är man mycket medvetna om dessa brister och upplever det som 
frustrerande. Kunskapen om att det exempelvis råder tidsbrist bland persona-
len utan att kunna göra så mycket för att påverka detta leder till en otillfreds-
ställande situation för cheferna (Hjalmarsson m.fl. 2004). En bättre arbetssi-
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tuation för dem som är ute i den dagliga verksamheten är relaterad till en 
bättre arbetssituation för cheferna.  
 

Olika roller och motstridiga krav 
 
Vid sidan av hög arbetsbelastning lyfts rollkonflikter fram som ett synnerli-
gen närvarande problem för dessa chefer. De är under korstryck från ett antal 
olika intressenter och ingår i en rad olika relationer – både horisontella och 
vertikala (Westerberg 2000; Gustafson 1999). Enhetscheferna är underställda 
förvaltnings- och avdelningschefer och arbetar på uppdrag av kommunens 
politiker gentemot vilka de har verksamhetsansvar. På samma gång har de 
personalansvar gentemot olika personalkategorier samt omsorgsansvar gent-
emot omsorgstagare. Förutom detta tillkommer de anhöriga, andra samar-
betspartners, andra enhetschefer och biståndshandläggare i den mån det rör 
sig om skilda yrkesroller (Hjalmarsson m.fl. 2004). Enhetscheferna är såle-
des under inverkan av ett antal olika logiker som skapar motstridiga krav 
(Wikström m.fl. 2004). En strategisk logik – som rör verksamhetsutveckling; 
en administrativ logik – som rör pappersarbete, rapportering och sammanträ-
den och en medarbetarlogik – som rör dialog med medarbetare. 
     De ska kunna verka som generalister, strateger med ekonomiskt ansvar 
och sköta administrativa rutiner. På samma gång ska enhetscheferna vara 
operativa chefer med direkt ansvar för hur arbetet utförs och därmed vara 
kompetenta arbetsledare med en lojalitet som riktas både uppåt och nedåt i 
systemet. Studier tyder på att de är överbelastade i sina arbetsroller och åter-
finns i situationer som präglas av mål- och intressekonflikter (t.ex. Schartau 
1993), där det saknas tydlighet i såväl uppdrag som mål och saknas stöd vad 
gäller prioriteringar. Det råder med andra ord konflikter mellan den strate-
giska och visionära dimensionen och den operativa och praktiska dimensio-
nen av verksamheten (Pousette 2001).  
     Även Johansson (2003) menar att konflikterna i ledarskapet inom social-
tjänstens olika områden är många. Några av konflikterna finner man mellan 
de administrativa systemen och arbetsgruppernas regelsystem, mellan eko-
nomiska resurser och vårdtagarnas hjälpbehov, mellan arbetstagarnas ar-
betsmiljö – i form av Arbetsmiljölagen – och vårdtagarnas hem – Social-
tjänstlagen. Konflikter mellan olika regelsystem kan alltså leda till arbetsmil-
jöproblem, inte bara för aktuella enhetscheferna, utan också för de anställda. 
Till exempel anges i enlighet med Socialtjänstlagen och olika kommunala 
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riktlinjer att den biståndssökande ska ges ett visst bistånd inom en viss tid på 
samma gång som det råder personalbrist. Detta kan leda till en ökad arbets-
belastning i form av övertid eller merarbete och blir därmed ett arbetsmiljö-
problem och omfattas således av arbetsmiljölagen (Karlsson 2007). I det op-
timala fallet tillgodoses både vårdtagarens rättighet till adekvat hjälpinsats i 
hemmet och arbetstagarens arbetsmiljö. I värsta fall finns brister i både vård-
tagarens och den anställdes rättigheter.  
     Wolmesjö (2005) menar att vissa av äldreomsorgens frågor som egentli-
gen ligger på förvaltningschefsnivå, till exempel effektivitet, tenderar att bli 
en fråga för enhetschefen. Det effektivitetsfokuserade chefskapet förskjuts 
med andra ord längre ner i organisationen. Det är emellertid inte bara kraven 
uppifrån som riktas mot enhetscheferna. Skagert m.fl. (2004) pekar på att det 
även rör sig om en belastning som är relaterad till de underordnade. Det 
handlar bland annat om en instabil personalsituation; de underordnades ut-
tryckta frustration; brist på kompetens bland de underordnade; bristande för-
troende i relationen till de underordnade samt tillgängligheten gentemot de 
underordnade. Vidare pekar resultaten i Skagerts m.fl. studie på att belast-
ningen uppifrån och nerifrån i organisationen skapar låsningar i chefernas 
arbetssituation beträffande förutsättningarna att utöva ett – vad de själva 
upplever som – ett bra ledarskap. Denna mellanposition är således en utsatt 
sådan och ger upphov till en rad individuella lojalitetskonflikter och andra 
typer av moraliska och etiska dilemman som egentligen är av organisatorisk 
karaktär (Karlsson 2006; Hagström 2003). 
     I sammanhanget kan det emellertid vara värt att notera att motsättningar 
inte i allt väsentligt behöver betyda något dåligt. Därför finns det i vissa fall 
fog för att i enlighet med Tjosvold och Tjosvold (1995) tala om konstruktiva 
motsättningar, men för att en motsättning ska vara konstruktiv krävs dialog, 
kompromisser och lyhördhet. Även Thylefors (1991) påpekar att motsätt-
ningar och motstånd inte alltid måste övervinnas och att harmoni och kon-
sensus till varje pris ska uppnås. Intressemotsättningar kan vara välgrundade 
och inte enbart en form av irrationellt motstånd för motståndets skull.  
  

Lojala kvinnor  
 
Ytterligare några motstridiga krav som riktas mot enhetscheferna är olika 
typer av tillgänglighet både i tid och rum vad gäller våra kapaciteter, förmå-
gor och engagemang (Bergman och Gardiner 2007). Att arbeta över när det 
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behövs, ta med arbete hem eller åka iväg på tjänsteresor är vanliga tillgäng-
lighetskrav som riktas mot personer i chefspositioner. Dessa krav är formule-
rade utifrån verksamhetens behov och kan därmed – inte minst för kvinnor – 
skapa konflikter med de krav som kommer från familjelivet. Såväl arbete 
som familj kan ses som två giriga institutioner som griper tag i vårt engage-
mang, vår tid och vår energi, utan att ta någon som helst hänsyn till varandra 
(Coser 1974). 
     Att vara den tillgängliga och engagerade chefen kan vara förenat med ett 
högt pris, inte bara i relation till familjen. Lojaliteten gentemot verksamheten 
och överordnade är något som kan utnyttjas och bli ett arbetsmiljöproblem 
(Arbetsmiljöinspektionen 2002; Argyris 1998). Det handlar inte bara om att 
vara tillgänglig i tid och rum, utan också om att vara lojal mot verksamheten. 
I kvinnomaktutredningen från 1997 framhåller Holmquist att det inte före-
kommit något utbrett motstånd bland kvinnorna inom den offentliga sektorn. 
Försämringarna ifrågasattes inte, utan det fanns en lojalitet hos de kvinnliga 
cheferna som gjorde allt för att lyckas med att förena motstridiga mål och 
intressekonflikter. Holmquist relaterar detta till genus och kvinnors sätt och 
förutsättningar att vara ledare (Holmquist 1997). Även Hjalmarsson m.fl. 
(2004) finner ett liknande lojalitet bland cheferna inom äldreomsorgen, i 
synnerhet bland dem som funnits länge på sina positioner. De yngre nytill-
satta kvinnliga cheferna tenderade däremot att vara mer ifrågasättande och 
förändringsbenägna.  
     Att kunna påverka den verksamhet man själv förväntas bedriva är en vik-
tig form av inflytande. Här handlar det alltså om inflytande över verksamhe-
ten. Det finns dock studier som tyder på att den kvinnodominerade omsorgs-
förvaltningen inte har samma kontakt med politiker och beslutsfattare som 
mer mansdominerade förvaltningar har, till exempel de tekniska, och därför 
inte har samma möjlighet till förhandling och påverkan. Istället för diskus-
sion och kompromisser som präglar samverkan med den tekniska förvalt-
ningen rör det sig snarare inom omsorgsförvaltningen om envägskommuni-
kation från politiker till chefer (Arbetslivsinstitutet 2006).  
Sammanfattningsvis kan noteras att enhetschefernas arbetsvillkor innebär ett 
stimulerande arbete, men att balansen mellan krav och olika typer av resurser 
att hantera dessa krav saknas eller är bristfälliga. De har inflytande i arbetet, 
men inte över arbetet. Enhetscheferna förväntas vara tillgängliga uppåt och 
nedåt i organisationen samtidigt som de själva i viss utsträckning saknar stöd 
i sitt eget arbete. 

40



 

 41 
 

 

7. DET GODA ARBETET  
 
I detta avslutande avsnitt handlar diskussionen om hur man kan skapa förut-
sättningar för en arbetssituation som präglas av god arbetsmiljö och goda 
arbetsvillkor. Den presentation av forskning som redovisats ovan visar att 
enhetschefernas arbetssituation utgörs av en komplex väv av relationer som 
inte är alldeles enkla att fånga och förstå sambandet mellan. Dock visar ma-
terialet att de tjänster vårdtagaren nyttjar är nära knutna till de arbetsvillkor 
de anställda arbetar under. De anställdas arbetsvillkor är i sin tur avhängiga 
chefernas arbetsförhållanden och på samma gång påverkas enhetschefernas 
arbetsvillkor av de anställdas situation.  
     De förutsättningar för goda arbetsvillkor som skisseras nedan kan anses 
gälla på en principiell nivå oavsett position och yrke, men också på en mer 
specifik nivå inom ett visst yrke som i det här fallet enhetschefer.  
      

Förutsättningar för det goda arbetet  
 
I Thomssons och Menckels (1997) definition på ett hälsofrämjande arbete 
anser de att det rör sig som ett arbete som inkluderar alla de ansträngningar 
som syftar till att möjliggöra bästa möjliga hälsa för de anställda, oavsett 
vilket arbetssammanhang det sker i. Det handlar om att från arbetsorganisa-
tionens håll både hantera orsakerna till ohälsa och skapa förutsättningar för 
att uppnå god hälsa. Detta är också vad genomgången ovan har visat, nämli-
gen att det krävs en bred ansats som i första hand riktar in sig på de organisa-
toriska förutsättningarna. Vidare krävs en insikt – bland samtliga anställda i 
allmänhet och cheferna i synnerhet – i hur olika saker hänger ihop i organisa-
tionen. Det ska finnas en förståelse för hur olika faktorer påverkar varandra. 
Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att vårdgivarna ska kunna 
erbjuda vårdtagarna en god vård och omsorg? Hur kan man organisera arbe-
tet så att en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor gynnas?  
     Nedan sammanfattas litteraturgenomgången i antal områden som alla har 
betydelse för en god arbetssituation för enhetscheferna. Det handlar om arbe-
tets krav, om inflytande, om kunskap och lärande, om socialt stöd, om trygg-
het, om formella och materiella förutsättningar och om balans i och utanför 
arbetet. Dessa områden är viktiga för alla typer av arbeten – oavsett om man 
är chef eller ej – och ska ses som kritiska faktorer vad gäller arbetets organi-
sering om man har för avsikt att skapa en god arbetssituation. De exempel 
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som ges är inte uttömmande och inte heller rangordnade. De är alla betydel-
sefulla på olika sätt beroende på hur den faktiska situationen ser ut för den 
enskilde enhetschefen och dennes underställda. Ytterligare konkreta exempel 
på vad som bör göras och hur de redan identifierade områdena ska rangord-
nas inbördes är en fråga som både bör ställas och besvaras i en strategisk 
diskussion om äldreomsorgen som förs på både en generell samhällsnivå och 
en lokal nivå.   

 
Arbetskrav 
 
Olika typer av krav inom ramen för arbetet går inte att bortse ifrån eftersom 
kraven är förknippade med de arbetsuppgifter som ska utföras. Däremot kan 
kraven vara mer eller mindre anpassade till individen eller arbetsgruppen. I 
en väl fungerande organisation ska kraven vara rimliga i förhållande till in-
dividens och arbetsgruppens förmågor och kunskaper samt till den tid som är 
avsatt för att utföra arbetet. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till om arbets-
kraven är tydliga eller om de kräver utrymme för tolkningar, om de är mot-
stridiga och det behöver ske prioriteringar dem emellan. Rimliga arbetskrav 
som i lagom dos rymmer utmaningar betraktas i många fall som något som 
leder till ett stimulerande arbete, med utrymme för utveckling och lärande. 
Ytterligare en aspekt, som kan sägas ha med arbetskraven att göra, är i vilken 
mån man känner att man accepterar innehållet i och utförandet av det egna 
arbetet. 
     När det gäller enhetschefernas situation har vi kunnat se att de omfattas 
av höga arbetskrav. För att förbättra deras situation kan å ena sidan kraven 
sänkas genom exempelvis minskade krav på tillgänglighet, minskad admi-
nistration, lagom stora personalgrupper, stabilare personalsituation och öka-
de resurser. Å andra sidan kan enhetscheferna erbjudas stöd i form av tydliga 
mål, tydligt ansvarsområde, tydliga beslutsprocesser samt tillgång till stöd 
från staber och specialister. 
 

Inflytande 
 
Möjligheter att påverka hur man lägger upp sitt eget arbete samt möjligheter 
att utöva ett inflytande på hur arbetet organiseras i stort fungerar som buffer-
tar när det gäller att bemöta arbetskraven. Är kraven höga eller motstridiga 
och man dessutom inte kan påverka dem, utgör detta en ogynnsam situation 
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ut arbetsmiljösynpunkt. Inflytande är en form av frihetsgrader och en form 
av självbestämmande inom ramen för arbetet, där man själv ges möjlighet att 
göra egna prioriteringar och tolkningar. Inflytande kan också ses som ett kol-
lektivt och kommunikativt fenomen som tar sig uttryck i samverkan, delak-
tighet och dialog. Kopplat till inflytande är även individens eller arbetsgrup-
pens befogenheter, vilket innebär vikten av att ha de formella rättigheter och 
den behörighet som krävs för att kunna hantera krav och ansvarsområden 
kopplade till dessa. 
     Att vara enhetschef innebär ofta att man har förhållandevis stora möjlig-
heter att påverka sin arbetssituation. Detta hindrar inte att man frågar sig om 
enhetschefernas befogenheter och inflytande bör utökas eller ej. Finns det 
skäl till att i högre utsträckning låta dem delta i strategiska sammanhang och 
diskussioner på högre nivå? Bör deras inflytande över budget etcetera öka?  
 

Kunskap och lärande 
 
Det är viktigt att man både är och känner sig kunnig inom det område man 
ska verka i och att man dessutom ges möjlighet till vidareutbildning. Därtill 
är det av vikt att komma ihåg att kunskap om verksamheten i stort och om 
olika delars funktion samt ansvarsområden är betydelsefull. Förståelsen för 
det egna arbetets förutsättningar och roll i relation till andra delar av verk-
samheten är en lika central del av kunskapen som kunskapen om de konkreta 
arbetsuppgifterna. Kunskap och lärande är vidare betydelsefulla i relation till 
den egna förmågan att hantera krav, men också för förutsättningarna att ut-
öva inflytande.  
     Detta innebär att enhetscheferna bör ha en relevant utbildning som både 
innefattar yrkeskunskaper och ledarkunskaper. Förutom kunskaper inom 
vård- och hälsoområdet torde även kunskaper inom de beteendevetenskapli-
ga och samhällsvetenskapliga områdena vara relevanta. Ett annat sätt att 
skapa goda förutsättningar att introduceras i yrkesrollen är ett bra introduk-
tionssystem med utbildning, mentorer och en gradvis inskolning i chefsrol-
len. Goda möjligheter till kontinuerlig fortbildning är också viktiga för lä-
randet och för förmåga till att själv kunna identifiera sitt behov av vidareut-
bildning.  
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Socialt stöd 
 
Stöd i olika former fungerar i likhet med inflytande som en buffert gentemot 
arbetskraven. Socialt stöd bygger på en respekt för andra individer och för 
arbetsgruppen. Socialt stöd handlar därtill om mellanmänskliga relationer 
som är stärkande och sammanlänkande. Det kan röra sig om relationer både 
horisontellt och vertikalt i organisationen, men också utåt mot omvärlden. 
Ett gott socialt klimat skapar förutsättningar för en kontinuerlig dialog inom 
och mellan olika grupper i organisationen, vilket är betydelsefullt för den 
gemensamma förmågan att identifiera, förstå och lösa problem. För att gynna 
ett bra socialt klimat är det viktigt att skapa arenor för möten, både inom och 
mellan olika yrkesgrupper. Arbetsorganisationen består av mer eller mindre 
heterogena och homogena grupper och yrkesroller. Det är viktigt att skapa 
förståelse för detta i organisationen och en förmåga att hantera det eftersom 
det kan gynna den ömsesidiga förståelsen och respekten för varandra och 
varandras yrkesroller. 
     För enhetscheferna kan det bland annat handla om ett gott socialt stöd 
från politiker, överordnade och kollegor på samma positioner. Det sociala 
stödet kan beroende på behov innefatta allt från feed-back på det egna arbe-
tet, till faktisk hjälp i form av avlastning eller till möjligheten att ingå i ett 
socialt sammanhang där man är respekterad och omges av empatiska männi-
skor. Socialt stöd från andra grupper som exempelvis underordnade vårdta-
gare eller andra externa aktörer är också betydelsefullt.   
 

Trygghet 
 
Att känna sig trygg i sitt arbete är en viktig del. Detta behöver inte betyda att 
arbetet i allt väsentligt präglas av invanda mönster och en stabilitet som in-
nebär en rutinpäglad förutsägbarhet. Stabila förhållanden kan visserligen 
vara en form av trygghet, men samtidigt en situation som kan passivisera och 
skapa ett tråkigt och rutinartat arbete. Att skapa trygghet och stabilitet och 
samtidigt gynna kreativitet, förändring och lärande är en utmaning i sig. Det-
ta gäller i synnerhet när trygghet i många avseenden också bör ses som an-
ställningstrygghet, trygghet i sin arbetsroll och trygghet i arbetsgruppen. 
Trygghet innebär i många fall att den anställda inte behöver oroa sig för sin 
framtid, om man ska få ha arbetet kvar eller om man ska orka arbeta på det 
sätt man gör under en längre period. Dock kan trygghet i gruppen, kopplat 

44



 

 45 
 

 

till olika typer av socialt stöd, bidra till en arbetsmiljö där olika uppfattningar 
och intressen kan användas i kreativa och utvecklande syften och inte betrak-
tas som motstånd och ovilja. Trygghet är vidare i många avseenden relaterad 
till tydlighet, där såväl de egna arbetsuppgifterna och ansvarsområdena som 
verksamheten i dess helhet bör präglas av tydlighet – inte minst vad gäller 
målen.      
     Det är med andra ord viktigt att enhetschefen är trygg inte bara i sin an-
ställning, utan även i sin roll som chef och i sin arbetsgrupp. Tryggheten i sin 
chefsroll är bland annat ett resultat av att man känner sig kompetent inom sitt 
yrke samt att man ingår i ett socialt sammanhang där man är accepterad och 
respekterad som chef. Därtill påverkas enhetschefens trygghet av förutsäg-
barheten och tydligheten i beslut som fattas högre upp i organisationen.  
 

Formella och materiella förutsättningar  
 
Organiseringen av arbete har i många avseenden att göra med olika typer av 
formella förutsättningar som exempelvis den fysiska miljön, regelverk, mål-
formuleringar och beslutsstrukturer. Tydlighet när det gäller mål, regler, an-
svar, befogenheter och beslut är betydelsefullt eftersom det reducerar osä-
kerhet och godtycklighet. På samma gång kan regler och formella direktiv 
leda till en osjälvständighet och oförmåga till egna initiativ. Balansgången 
mellan att skapa tydlighet i organisationen och på samma gång skapa förut-
sättningar för delaktighet och förmåga till problemlösning, själv eller i 
grupp, är en svår men angelägen utmaning. Ambitionen att konkretisera må-
len ska inte leda till att de ersätts med en ensidig fokusering på medel. Ytter-
ligare förutsättningar av materiell karaktär är en god fysisk miljö, lagom sto-
ra arbetsgrupper och en god tillgång till de administrativa och tekniska 
hjälpmedel som behövs. Vidare handlar det om att ha väl fungerande frisk-
vård och rehabiliteringsarbete. 
 

Balans i och utanför arbetet  
 
Balans är på många sätt ett nyckelord vad gäller arbetsvillkor och arbetsmil-
jöfrågor. Det handlar om att försöka organisera arbetet så att det bidrar till att 
skapa balans mellan arbetskrav och inflytande i arbetet. Det handlar dessut-
om om att skapa en balans mellan arbetskrav och individens/gruppens för-
måga och samlade kompetens. Därtill är det viktigt att det finns en balans 
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mellan den belöning man får i förhållande till arbetsinsats. I det här fallet 
handlar det om belöning i vid bemärkelse, vilket innebär att det inte bara rör 
sig om lön utan också om exempelvis möjligheter till karriär eller andra ty-
per av personlig utveckling. Arbetet ska dessutom innefatta utrymme för 
ambition, men också tid för återhämtning. Ett annat område där balans är 
centralt är mellan förvärvsarbete och övrigt liv, det vill säga hem- och famil-
jelivet eller den egna fritiden. Här handlar det om att skapa förutsättningar 
för ett arbetsliv som möjliggör ett annat liv – oavsett om det rör sig om hem 
och familj eller egen tid.  
     Det är med andra ord betydelsefullt att arbetets olika delar kan balanseras 
till en rimligt sammansatt chefsroll. Många gånger tillkommer arbetsuppgif-
ter utan att något tas bort. Allteftersom organisatoriska förutsättningar för-
ändras finns en rad frågor som har med balans att göra och som bör ställas, 
som exempelvis: Vad ingår i en rimligt balanserad chefsroll? Hur stora fri-
hetsgrader finns i chefens roll i förhållande till de krav som denne ska möta? 
Ställs rimliga krav på hur tillgänglig chefen ska vara för arbetet utöver ordi-
narie arbetstid?  
 

En kontinuerlig process  
 
Goda arbetsvillkor för äldreomsorgens enhetschefer är inte omöjligt att upp-
nå, men på samma gång är ”ingen seger för evigt vunnen”. I likhet med 
verksamheten i stort krävs en kontinuerlig och systematisk översyn av de 
organisatoriska villkoren för enhetschefernas arbete. Vill man ha kompetenta 
chefer som är såväl produktionsinriktade som relationsinriktade krävs att det 
skapas förutsättningar för detta. Givetvis har den enskilde chefens egenska-
per samt formella och informella kompetens betydelse för ett lyckat ledar-
skap. Den genomgång av forskning som ligger till grund för denna rapport 
visar emellertid att det organisatoriska sammanhanget och därtill de yttre 
förutsättningarna har stor inverkan på enhetschefernas situation. Detta gäller 
givetvis även för övriga anställda inom äldreomsorgen, inte minst för dem 
som utövar själva vårdtjänsten.  
    Ett kontinuerligt kunskapssökande inom området är viktigt – både för dem 
som är aktiva i verksamheten, men även för samhället i stort. Både den spe-
cifika och lokalt förankrade kunskapen och den generella mer allmängiltiga 
kunskapen om vad som är goda arbetsvillkor är betydelsefull kunskap.  
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