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The main question of this study is about how reorganizations influence on the mental social 
working enverionment for chiefs in municipal care. We whant to finde out how cheifs 
experience there mental social working enverionment in a reorganization. The method we 
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Förord 
 
Vi vill tacka de enhetschefer som har gjort denna studie möjlig att genomföra. Vi vill även 
tacka vår handledare Birgit Wigerup-Carlsson för det stöd hon gav oss under hela arbetet. Sist 
men inte minst vill vi tacka våra familjer, som har fått stå ut med oss under denna tid.  
 
Den tid som uppsatsen har pågått har varit mycket givande, rolig, intressant och utvecklande. 
Vi har även fått givande diskussions stunder. Studien har också givit oss många tankar och 
goda råd i vårt kommande yrke.   
 
 

”Vi tränade hårt – men varje gång vi börjar få fram fungerande grupper skall vi 
omorganiseras. Jag lärde mig senare i livet att vi tenderar till att möta varje ny situation 

genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av 
framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.” 

(Gaius Petronius, romersk författare, död 66 e.Kr.)  
 

(Nilsson, Norén-Winsell, Djärv 1999, sid.172) 
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1. Inledning 
 

Vi har valt att göra en studie inom den kommunala omsorgen. Intresset väcktes under vår 

fältstudie som handlade om ”Psykosocial arbetsmiljö för chefer inom kommunal omsorg” och 

intresset förstärktes under vår praktiktid hösten år 2004. I vår fältstudie framkom att det fanns 

många olika aspekter som påverkade den psykosociala arbetsmiljön för chefer inom 

kommunal omsorg, en av aspekterna var förändring i form av omorganisering. Vad vi menar 

med psykosocial arbetsmiljö är samspelet mellan sociala och psykiska faktorer i båda 

riktningarna. De psykiska faktorerna påverkar de sociala och de sociala faktorerna påverkar 

de psykiska. Sociala faktorer är vad som händer och sker omkring individen och psykiska 

faktorer är den genetiska uppsättningen samt tidigare erfarenheter, som individen har upplevt 

under hela livstiden (Theorell, 2003). I denna studie vill vi undersöka hur enhetschef upplever 

den psykosociala arbetsmiljön i en omorganisation. Med en omorganisation menar vi bland 

annat politiskt beslut eller nya lagar som påverkar verksamhetens inriktning (Nilsson, Norén-

Winsell och Djärv, 1999), som eventuellt kan påverka den enskilde enhetschefens 

arbetssituation. I studien har vi valt att kalla cheferna för enhetschefer på grund att det finns 

olika titlar från kommun till kommun.   

 

Vi har båda erfarenheter av arbete inom vård och omsorg, och vi har genomgått 

omorganisation på våra respektive arbetsplatser.  På våra praktikplatser har vi också kommit i 

kontakt med omorganisation och vi upplevde att den psykosociala arbetsmiljön för 

enhetschefer påverkas. Enhetscheferna har en mellanställning mellan personal och politiker, 

de måste se till att besluten verkställs och att verksamhetens behov tillgodoses (Nordström, 

2000). Denna studie belyser enhetschefer upplevelser på den psykosociala arbetsmiljön i en 

omorganisation.    
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2. Bakgrund 
 
2.1 Arbetsmiljölagens historik 
 

År 1889 fick Sverige sin första arbetarskyddslag ”yrkesfarelag” när industrin gjorde sitt 

genombrott (Andersson, Bejstam, Edström, Zanderin, 2002). Med den nya industrin som 

utvecklades skapades nya arbetsmiljöer som värken arbetsgivare eller arbetstagare kände till. 

Med nya maskiner och outbildade arbetare så hände många arbetsolyckor. Det var då Sverige 

fick ”yrkesfagerlagen” för att skydda de anställda mot olyckor och ohälsa, men jordbruket 

omfattades inte av denna lag fast det var flest anställda där. I början på 1900-talet beslöt 

riksdagen om skydd mot minderåriga och kvinnor. Dessa fick inte ha nattarbete och fick 

ersättning vid olycksfall, den psykosociala arbetsmiljön började också betonas (Andersson, 

Bejstam, Edström, Zanderin, 2002). Den nuvarande arbetsmiljölagen har ändrats många 

gånger genom åren, några viktiga årtal för arbetsmiljölagen är: 

- 1912, arbetarskyddslagen förstärkte det lagstadgade arbetsskyddet. Anpassandet till 

den tekniska utvecklingen som arbetsgivaren måste följa. Skärpta bestämmelser vad 

det gällde minderåriga. 

- 1912-1949 byggdes den arbetsmedicinska forskningen ut. Yrkesinspektionen blev 

starkare och det lokala skyddsarbetet utvecklades.  

- 1938, Saltsjöbadsavtalet trädde i kraft, där SAF –LO kom överens om att 

skyddsombud skulle finnas på arbetsplatsen om det var 10 och fler anställda.   

- 1949 arbetarskyddslag som innefattar:  

1. Jordbruket införande under lagstiftningen. 

2. Obligatoriskt skyddsombud och säkerhetskommittéer på arbetsplatser med mer 

än fem resp. hundra arbetstagare. 

3. Anmälningsplikt vid startande av verksamhet. 

4. Obligatorisk granskning av byggnadsförslag och vissa arbetslokaler.  

5. Regler om raster och paus.  

(Andersson, Bejstam, Edström, Zanderin, sid. 386, 2002) 
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Arbetsmiljölagen (AML) antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978 

(Arbetsmiljöverket, 2004) (Bilaga 1). Regeringen har utarbetat en arbetsmiljöförordning med 

kompletterande regler. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger ramen för arbetsmiljölagen.  

De kan gälla risker för psykiska och fysiska belastningar. Alla företag är skyldiga till att ha en 

internkontroll av arbetsmiljön och den skall omfatta allt i arbetsmiljön. 

En kommission tillsattes i slutet av 1980-talet vars uppgift var att lägga fram förslag till 

åtgärder som skulle minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro och utslagning, samt förebygga 

nya hälsorisker (Wadell, Larsson, 1998). Utformningen blev: 

Lagens ändamål är 

1. Att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagaren för ohälsa eller olycksfall 

och som är tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället och 

2. Att främja arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. (Wadell, Larsson, 1998).   

För att individen skall kunna påverka sin egen arbetssituation och den psykosociala 

arbetsmiljön, har hon/han rätt till såväl psykisk som fysisk utveckling. Det måste ske en 

anpassning mellan individens förutsättningar och miljökrav (Wadell, Larsson, 1998). 

 

År 2001 slogs Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen ihop och bildade 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2004). Arbetsmiljöverket följer upp för att se om 

företagen uppfyller miljökraven. Arbetsmiljölagen ger riktlinjer för arbetsmiljöarbete samt 

ställer allmänna krav, arbetsmiljölagen är en ramlag. (Wadell, Larsson, 1998).  

 
 

2.2 Kommunens organisation 
 

En organisation kan definieras enligt följande, organisation är en planmässigt inrättad 

sammanslutning av personer, vars syfte är att nå vissa mål. De har upprättats för att uppnå mål 

som den enskilde människan inte kan nå själv. Organisationer har i dag ett stort inflytande på 

människan i samhället bland annat genom skolor, sjukhus, tidningar, fabriker och kommuner 

(Abrahamsson, 2000). Moderna organisationer är till en viss del byråkratiska, vilket innebär 
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en tydlig maktfördelning med skrivna regler som styr handlingar, som anställda tjänstemän 

utför (Giddens, 1998).  

 

Överst i organisationshierarkin inom kommunens omsorgsförvaltning finns socialnämndens 

politiker, som beslutar om omsorgens riktlinjer och mål. Därefter kommer 

socialchefen/förvaltningschefen som har det övergripande ansvaret. Sedan kommer 

enhetschefer, mellanchefer, som ansvarar för olika enheter inom socialförvaltningen, som t ex 

äldre- och handikappomsorg. Enhetscheferna är också myndighetsutövare och fattar 

biståndsbeslut. Vårdare och undersköterskor verkställer besluten hemma hos omsorgstagarna 

(Nordström, 2000). 

 

2.2.1 Omorganisation 
 

Förändringar inom organisationerna har långsamt accelererat efter de två världskrigen och det 

har upplevts som en stabil process bland chefer och medarbetare. Idag upplever vi en allt 

högre hastighet på förändringar inom organisationer, som ställer nya och starkare krav på 

anpassning och inre organisatoriska förändringar. Vi tycks uppfatta förändringar i en viss 

hastighet eller vid en viss kvantitet. Upplevs inte dessa förändringarna i en viss hastighet eller 

kvantitet, uppfattar vi endast en stabilitet trots att det ständigt pågår förändringar (Ahrenfelt, 

2001). 

 

Forskning visar att förvaltningarnas omvärld har blivit mer komplex, vilket innebär att 

arbetstagarna behöver en bred kompetens för att klara av flera arbetsuppgifter (DS 2000:54). 

Under år 1960 och år 1970 expanderade den offentliga sektorn och år1990 kom ett 

omfattande besparingsprogram i syfte att minska statens budgetunderskott. Då gjordes stora 

förändringar inom den offentliga sektorn som bland annat bidrog till förändringar i 

arbetsorganisationen, kvalitetsutveckling och ökade krav på ledarskapets betydelse liksom 

införandet av individuell lönesättning. (DS.2000:54). 

 

Inom den kommunala organisationen i Sverige framskred förändringar t o m år 1974, som 

bidrog till ett kommunalt självstyre och omvärldsberoende. Detta medförde att olika typer av 
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restriktioner i form av statliga krav, rekommendationer från kommunförbundet, samt olika 

typer av förhandlingsuppgörelse bidrog till en ökad känslighet för samhällsekonomiska 

förändringar (Szücs, 2004). Under 1990 talet fortsatte genomförandet av en mängd 

organisationsförändringar, där ädel- och psykiatrireformen stod för stora förändringar som 

berörde kommunerna. Ädelreformen trädde i kraft år 1992 och det innebar att kommunerna 

tog över landstingens lokala sjukhem och hemsjukvård för äldre. År 1994 fick kommunerna 

ansvar för psykiskt funktionshindrade. Kommunernas ansvar kom också att gälla bland annat 

boende och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade (Elmér, Blomberg, Harrysson, 

Petersson, 2000). Dessa organisatoriska och verksamhetsförändringar har ökat arbetskraven 

och förändrat arbetsvillkoren för de grupper som arbetar inom den kommunala omsorgen. Det 

har även medfört personalminskningar och återkommande omorganisationer, vilket i sin tur 

medför utökade ansvarsområden för bland annat för första linjens chefer och handläggare 

inom den kommunala vården och omsorg (arbetsmiljöverket). 

 

I Szücs (2003) undersökning framkom det att det fanns samband mellan långtidssjukskrivning 

och oro för förändringar på arbetsplatsen, inom kommunal personal. Förändringsfaktorerna 

bestod i oro för ny teknik och omorganisation på arbetsplatsen. Ju större oron var inför 

omorganisation desto längre blev sjukskrivningarna. Resultatet visade också att ju större 

inflytande personalen har i en omorganisation så minskade långtidssjukskrivningarna. I en 

annan undersökning som Szücs (2004) gjort, visade att 60 % (53) av kommunala arbetsplatser 

har genomgått omorganisationer under en femårs period, varav 28 % av dessa har genomgått 

fler än en omorganisationsförändring och att det var kommunledningen som stod bakom 

omorganisationen. Över hälften av fallen (56 %) framkallade i den aktuella omorganisationen 

oro och att personalen (66 %) ansåg att det berodde på att kommunledningen skötte 

omorganisationen. Oron ledde bland annat till dålig stämning, konflikter, ohälsa och 

sjukskrivningar. För att undvika oro vid en omorganisation bör den präglas av stor tydlighet, 

kompromissvilja och har det börjats med en personaldemokratisk process får den löpa linan 

ut. 
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2.3 Ledarskap 
 

Arbetsuppgifterna för enhetschef inom kommunens omsorg har förändrats många gånger 

genom åren på grund av omorganisation (Nordström, 2000). Arbetsuppgifterna idag kan vara 

allt från att vara enhetschef till kurator (Eklund, Herremo 2004). Eftersom samhälle och 

arbetsliv genomgår ständiga förändringar, ställer detta krav på anpassning av ledarskapt 

(Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999). Utbildningen har blivit mer kvalificerad. Den största 

förändringen för yrket skedde år 1982 då SOL (socialtjänstlagen) trädde i kraft och den ersatte 

barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen (Nordström, Thunved, 2004) 

och år 1992 då Ädelreformen trädde i kraft. Den innebar att kommunen tog över lanstingets 

sjukhem och hemsjukvård för äldre (Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson, 2000). 

 

Den moderna ledarskapsforskningen är fokuserat på ledaren och personalen för att se 

samspelet dem emellan. Ett bra resultat i en organisation är när personalen känner sig 

tillfredställd då är det ett skickligt ledarskap. I det pedagogiska ledarskapet betonas vikten av 

att medarbetarna stimuleras och får utveckla sig och använda sig av sina kunskaper. En 

enhetschef kan se värdet i att medarbetarna har olika kompetens som kan komplettera 

varandra (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999).   

 

Det finns många olika sorters ledarstilar, det finns den formelle ledaren som har uppdrag både 

uppifrån och från gruppen eller den informelle ledaren som är utsedd av gruppen. Den 

informelle ledaren kan ställa till med problem för den formelle ledaren, för att den informelle 

ledaren kan arbeta mot målen men aldrig mot gruppen, det kan bli ett arbetslednings problem 

som måste lösas (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999). En ledare är du ikraft av din person, 

det är dina handlingar som berättar vem du är, du skall alltid följa din intuition, delad makt 

ger ökad makt (Carlsson, Nilsson, 1999).    

 

McGregor har två ledarstilar han skiljer på som han kallar teori X och teori Y:  

- Människosynen för teori X är att människan är lat, undviker ansvar och tar inga 

initiativ. Uppfattningen är att de flesta människor är ovilliga till arbete och de vill 

ledas för att kunna följa organisationens mål.  
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- Människosynen för teori Y är helt annan, där arbetar människan gärna finner att 

arbetet ger stimulans. Människan är initiativrik, har förmåga att lösa problem, 

självständig och vill ta ansvar. (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999) 

 

En ledare har en kontrollfunktion av kvalitet och effektivitet. För att resurserna skall kunna 

utnyttjas rationellt är samordning en viktig arbetsledaruppgift. En organisation som är villig 

till förändringar och är lyhörd för sin omgivning är en effektiv organisation (Nilsson, Norén-

Winsell, Djärv, 1999). 

 

2.4  Psykosocial arbetsmiljö  
 

Från 1900 talets början och fram till år 1920, var man mest inriktad på den fysiska 

arbetsmiljön som t ex buller, belysning och arbets- och viloperiodens längd. Det kom en 

ändring under 1930 talet där det började alltmer intressera sig för arbetsmiljöns sociala 

betydelse. Det ändrade synsättet berodde på flertalet studier och en värdeförskjutning i 

samhället, där andra faktorer än det materiella kom att uppmärksammas. ”En mycket viktig 

förändring i synsättet är också att arbetstillfredsställelse kommit att betraktas som ett värde i 

sig, oberoende av sitt samband med produktiviteten” (Wolven, sid. 168, 2000). I ett senare 

skede i takt med att den fysiska arbetsmiljön successivt har förbättrats, har de psykosociala 

konsekvenserna blivit tydligare av arbete med sociala betingelser främst i form av inflytande, 

samverkans-, engagemangs – och ledarfrågor (Wolven, 2000).  

 

Vad betyder psykosocial? Det är samspelet mellan sociala och psykiska faktorer i båda 

riktningarna. De psykiska faktorerna påverkar de sociala och de sociala faktorerna påverkar 

de psykiska. Sociala faktorer är vad som händer och sker omkring individen och psykiska 

faktorer är den genetiska uppsättningen samt tidigare erfarenheter, som individen har upplevt 

under hela livstiden. Psykosocial är hur individen klarar av påfrestningar som kommer under 

livet, både i det privata och i arbetet (Theorell, 2003). 

 

De psykosociala faktorerna i vår arbetsmiljö är de som påverkar oss i vårt välbefinnande i 

arbetet. Om faktorerna är tillgodosedda på arbetsplatsen ökar vårt engagemang, motivation 
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och viljan att åstadkomma något. Saknas förutsättningen för god psykosocial arbetsmiljö 

påverkas vår hälsa. Exempel på psykosociala områden i arbetslivet är; kravnivå i arbetet, vilka 

befogenheter och resurser det finns att tillgång, uppskattning och feedback, samarbetsfrågor 

med mera (Iris utvecklingscenter).    

 

2.5 Genus/Gender 
 

Gender är ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 

som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön. 

(http://www.eniro.se/uppslagsverk/sok.chtml?t_word=Gender, källa Nationalencyklopedin) 

Gender är mer inriktad på det sociala könet. Genus är mer inriktad på det biologiska könet    

 

Grundläggande i vad som anses ”manligt” och ”kvinnligt” är beroende av historiska och 

sociala omständigheter och därmed möjlig att förändra.  Inom kvinnoforskningen som växte 

fram på 1960-talet utvecklades en medvetenhet om skillnaden mellan biologiskt och socialt 

kön, samt att könen började ses som hierarkiskt ordnade. ( Lena Eskilsson, 

htt://www.ts.mah.se/genus/mer.htm 050425 kl. 23:27) 

  

När män och kvinnor i olika nivåer i samhället, kulturen eller historien skall beskrivas är 

genus inte bara ett användbart begrepp. I analyser och förklaringar av maktförhållanden i ett 

samhälle, en organisation eller en kultur är genusbegreppet centralt. ( Lena Eskilsson, 

htt://www.ts.mah.se/genus/mer.htm 050425 kl. 23:27)  

 

FN har räknat ut att kvinnor utför 66 % av allt arbete i världen, får 10 % av världens 

samlade inkomster och äger mindre än 1 % av världens samlade förmögenhet. 

 

Med andra ord utför männen 34 % av arbetet medan de får 90 % av inkomsterna och äger 99 

% av förmögenheten.  

(Wahl A, Holgersson C, Höök P, Linghag S, sid. 11, 2001)  
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2.5.1 Man – Kvinna - Chefskapet 
 

En kvinna och man har olika ledarstilar, för kvinnor är relationen till medarbetarna viktig och 

de sätter gruppen i första hand. Medan männen fokuserar sig på uppgiften den är den 

viktigaste och det gruppen skall åstadkomma och vägen dit. Mäns ledarstil är strategisk. 

Kvinnans kännetecken är tillgänglighet och flexibilitet. Kvinnor arbetar ofta med flera saker i 

taget medan männen tar en sak i taget. (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999) 

 

Kvinnor har en benägenhet att se helheten, de vill ta reda på hur olika saker hänger ihop och 

vad de innebär för verksamheten. Männen däremot uppfattar helhetssynen som störande. Vid 

motstånd så hanterar de det olika, kvinnan ökar sin arbetsinsats medan mannen försöker hitta 

andra vägar. (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999) Att vara arbetsledare innebär ensamhet 

vilket kvinnor har svårare att klara av än män, att inte tillhöra gemenskapen längre (Nilsson, 

Norén-Winsell, Djärv, 1999). Något som också skiljer män och kvinnor är när de söker 

tjänster. En man tar gärna nya utmaningar medan en kvinna gärna vill har bekräftelse förs att 

hon klarar av jobbet. Kvinnorna tjänar mindre än män, (Alvesson, Billing, 1999). 

 

 Män och kvinnor uttrycker sig på olika viss män pratar gärna i långa meningar och avbryter 

gärna medan kvinnor talar jordnära och sitter tyst till hon har något nytt att säga. (Nilsson, 

Norén-Winsell, Djärv, 1999) 

 

2.6 Stress  
 

När människan utsätts för olika faktorer i hennes omgivning, aktiveras en process i kroppen 

för att bearbeta och anpassa människan till situationen. Denna process kallar vi för stress. 

Från människans begynnelse är psykobiologiska stressreaktioner kopplade till människans 

överlevnad. Vilket i dag kan leda till att människans hälsa hotas, beroende på att vi inte kan 

fly från den fysiska faran eller slåss mot den (Wadell, Larsson, 1998). Stress uppstår när det 

blir störningar i samspelet mellan människan och miljön. Det är en process där individens 

förmåga att handskas med omgivningens krav, som t ex en person bedömer att det är något 

viktigt som står på spel och att hans/hennes förmåga inte räcker till, vilket gör att det kommer 
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en ängslan och han/hon blir spänd. Då anstränger han/hon sig för att klara påfrestningarna 

eller så ger man upp. I båda fallen utlöses stressreaktioner i kroppen (Frankenhaeuser, 1992).    

 

Syftet med kroppens stressreaktion är att öka kroppens beredskap för att lösa utmaningar och 

problem. Stressreaktioner är för det mesta till godo. Den hjälper till att vi blir effektivare, att 

bli beslutmässiga, starkare, bättre koncentrerade och på så vis blir någonting gjort. 

Stressreaktionerna hjälper oss att anpassa kroppen till det arbete som behövs. Det blir en så 

kallad positiv stress. Däremot blir stressen negativ när man har svårt för att skapa balans 

mellan kravupplevelsen och förmågan att vidta åtgärder. Det kan även uppstå när man känner 

något är fel och tillvaron inte känns meningsfull, begriplig och påverkbar (Medicallink). 

Westerlund Hugo (2004) skriver i sin avhandling att stress är nödvändig och välgörande 

psykologisk sammanslagning, vilket förbereder organismerna att möta utmaningar i kroppen. 

Där i mot om kroppen utsätts för mycket stress och inte får tillräckligt med återhämtning, kan 

det leda till hälsoproblem.  

 

Idag använd begreppet stress när det är för hög arbetsbelastning. När det uppstår tidsbrist, 

upplever vi det som negativ stress. Stress är uppdelat i positiv och negativ stress (Wadell, 

Larsson, 1998). Det skall också göras skillnad på stress och press. Press är själva situationen 

som ställer krav på individen och som utmynnar i ett krav på anpassning av något slag. Medan 

stress avspeglar kroppens försök till att anpassa sig. Pressen ligger i situationen och stressen i 

personen (Albrecht, 1980).  

 

Bengt Sjöström skriver i sin bok Helhetsperspektiv och människosyn (1990) att stress inte 

bara uppkommer vid överkrav. Det kan även uppstå vid andra situationer. Enligt Sjöström kan 

stressorer förslagsvis sammanfattas under följande huvudrubriker och att vid dessa situationer 

uppkommer stress: 

– Överkrav 

- Underkrav 

– Skräckupplevelser 

- Störda känslomässiga relationer               

(Sjöström, sid. 19, 1990) 
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Arbetet på jobbet eller skolarbetet kan bli en stressfaktor om tempot upplevs som ett 

överkrav, det vill säga om personen upplever att han/hon inte räcker till för att klara 

arbetsuppgiften. Underkrav kan bli en stressfaktor om arbetsuppgifter eller studier upplevs 

inkongruenta, det vill säga att uppgifterna inte svarar mot mitt kunnande och detta kan då 

uttryckas i ”tråkighet” eller leda. Tydliga och påtagliga stressorer är skräckupplevelser. Mer 

diffusa är stressorena på störda interpersonella relationer på det känslomässiga planet. Även 

om de är diffusa så är de lika vanliga på arbetsplatser, i familjer eller i andra 

gruppkonstellationer (Sjöström, 1990). 

 

 

I en artikel i Medicallink skriver läkare och klinikchef Clas Malmström att stressdebatten ger 

en överdriven fokusering på arbetsmiljöns roll till utvecklandet av negativ stress. Han anser 

att den privata situationen och personliga förmågan att hantera stress är minst lika betydande 

faktorer. I Eklund och Herremos studie framkom det att den privata situationen var av 

betydelse hur stressen skulle minska på arbetet. För fanns det problem eller mycket stress på 

det privata planet, togs det med till jobbet och då läggs den stressen på stressen som finns på 

arbetsplatsen. Vilket då gör att kroppen inte återhämtar sig mellan stress situationerna 

(Eklund, Herremo, 2004). 

 

Stress och psykosocial påfrestning i arbetet har nått en internationell ställning och drivits 

starkt av fackföreningar, för att förbättra arbetsmiljön. Kostnader för långtidssjuka, som 

drabbats av sjukdomar relaterade till stress, har ökat katastrofalt och det har nu lett till att man 

tittar på stressen i ett livsperspektiv. Människor tillbringar i dag ungefär lika mycket vaken tid 

utanför som på arbetet. Det är också en könsskillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor har 

oftare dubbelarbete genom att vara yrkeskvinna och samtidigt vara ”hemmafru”, multipla 

roller och könssegregering på våra arbetsplatser, vilket leder till ökad stressupplevelse med 

åtföljande fysiologiska och biologiska stressreaktioner. Med könssegregering menas här att 

män dominerar på maktpositioner(Theorell, 2003). 
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3. Syfte och Frågeföreställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur en förändring i form av omorganisation påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom kommunal omsorg. Huvudfrågorna som vi 

vill ha svar på är: 

 

– Hur upplever chefer inom kommunal omsorg påbjudna förändringar i verksamheten? 

– Vilka känslor väcker ordet omorganisation hos chefer inom kommunal omsorg? 

– Hur upplever de sin arbetssituation i en omorganisation? 

– Hur upplever de eventuella krav som kan ställas på dem i en omorganisation? 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Det finns olika organisations och ledarskaps teorier som vi tycker är intressanta. 

En är organisationsforskaren McGregor som har blivit känd för sin diskussion av 

människosyner som han presenterar i två teorier X och Y (Wolvén, 2000).  

- Teori X har en negativ människosyn där människan anses vara lat, passiv, inte kunna 

ta ansvar och initiativ, behöver kontrolleras och styras.  

– Teori Y har en positiv människosyn där människan är ansvarsvillig, initiativrik, aktiv  

och angelägen att arbeta om arbete ger stimulans.   

Uppfattningen som människor har om teori X är att de personerna är motvilliga till att arbeta 

och därför måste de styras, kontrolleras och hotas med straff om de inte följer organisationens 

mål, teori X föredra att ledas och slippa ta ansvar. Teori X följer ett auktoritärt ledarskap. 

 

Teori Y kan genom självstyrning och självkontroll nå mål som engagerar henne/honom. Tar 

eget ansvar och löser de problem som uppstår. Arbetet är en naturlig del av tillvaron. 

Ledarstilen som teori Y kräver är där medarbetarnas idéer får komma fram, arbetar 

självständigt och får människan ett ökar engagemang i arbetet så ökar effektiviteten (Nilsson, 

Norén-Winsell, Djärv, 1999). 
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En annan teori vi utgått ifrån är Fiedlers ledarskapsteori (Abrahamsson, 2000) som innebär att 

ledarskap är en process. Där ledarens stil samverkar med den situation som ledarskapet utövas 

i. En effektiv ledare blir man beroende på vad som händer i omgivningen och av speciella 

gynnsamma situationer, inte av sina egenskaper eller sin personlighet. Han beskriver tre 

ledarstilar:  

- En är huvudsakligen uppgiftsmotiverad, vilket innebär han/hon blir tillfredsställd 

genom att uppgifter utförs och problem lösas.  

- Den andre är huvudsakligen relationsmotiverade, vilket innebär att han/hon vill uppnå 

en uppskattad position bland sina medarbetare. 

- Den tredje går in i de två andra, vilket innebär att den har lite utav varje. Båda 

ledarstilar är närvarande samtidigt.   

 

   

5. Metod  
 

Vi har valt att göra en studie inom den kommunala omsorgen. Intresset väcktes under vår 

fältstudie som handlade om ”Psykosocial arbetsmiljö för chefer inom kommunal omsorg” och 

intresset förstärktes under vår praktiktid hösten år 2004.  

 

Vi har valt kvalitativ metod. Vår studie handlar om hur en omorganisation påverkar chefer 

inom kommunal omsorg. Studien kommer att belysa chefernas syn, tankar, känslor och 

upplevelser under en omorganisation. Innan intervjuerna genomfördes införskaffades fakta 

genom böcker, Internet och annan litteratur. Vi gjorde en intervjuguide (bilaga 2) och ett 

informationsbrev (bilaga 3) som skickades till åtta chefer inom kommunal omsorg i två olika 

kommuner. Vi valde att inte göra intervjuerna i våra hemkommuner, men urvalet av 

kommunerna gjordes ändå av lättillgänglighet för oss båda. Vi tog slumpmässigt ut fyra 

chefer från äldreomsorgen i en kommun och fyra från handikappsomsorgen i den andre 

kommunen. Vi frågade informanterna om vi fick återkomma om det var något oklart vi 

databehandlingen av intervjun. 
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5.1 Studiens yrkesrelevans 
 

Tanken med denna studie är att få veta på vilket sätt som omorganisationer påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom kommunal omsorg. Resultatet som vi får 

hoppas vi skall kunna ge en ökad förförståelse för kommande och nuvarande enhetschefer 

inom social omsorg. Att vara lite förberedda på vad som kommer att ske ute på arbetsplatsen. 

Vi hoppas också att högre chefer inom kommunen samt politiker ska få nytta av resultatet av 

detta arbete, så att de kan göra omorganisationer som förlöper bra.  

 

5.2 Information om intervjuer 
 

Till varje informant skickades ett informationsbrev, där vi presenterar oss och beskriver 

studiens syfte och vi skickade även med intervjuguiden vid detta tillfälle. I informationsbrevet 

beskriver vi hur intervjun skall gå till. Två dagar efter informationsbrevet har mottagits av 

cheferna tog vi kontakt via telefon för att avtala tid för intervjutillfället.  

 

Informanten fick information om att en bandspelare kommer att användas och att 

anteckningar kommer att föras under intervjun.  

 

 

5.3 Etiska övervägande 
 

Etik handlar om klokhet, omdöme och värderingar. Det innebär en personlig utmaning att ta 

ställning, att stå för något, att utveckla sitt omdöme och sin klokhet, att lyssna och respektera 

andra som inte har samma syn som jag själv (Henriksen, Vetlesen, 2001). 

  

Etik i en samhällsforskning gäller hur forskaren definierar sin roll gentemot de personer 

han/hon forskar om och att det talas om vad som skall undersökas och vilka aspekter 

forskningsprojektet har. Begreppet etik har också en bredare innebörd. Frågan kan ställas om 

användandet av kvalitativa och kvantitativa metoder har etiska aspekter och i så fall vilka är 

de? (Andersen, 1994). 

   18



 
 
 
 
 
 
 

De etiska övervägande som vi kom fram med att använda bandspelare är: 

 

Fördelar med att använda bandinspelningen är att vi får höra vad cheferna inom kommunal 

omsorg med egna ord säger om omorganiseringen. Inga ord går till spillo, allt dokumenteras. 

Anteckningar används som ett komplement, där vi skriver ner stödord för att underlätta vid 

transkriberingen. För att inte avbryta informanten kan följdfrågor skrivas ner, som sedan ställs 

när informanten har pratat klart.   

 

Nackdel kan vara att informanten känner sig illa till mods med bandspelaren, och det kan 

utmynna i att informanten håller igen med sina känslor och tankar. Vi påpekar också att det är 

frivilligt att delta i studien och att intervjun kan avbrytas när informanten vill. Allt material 

som vi får in kommer att behandlas konfidentiellt och vi informerar även att informanten 

kommer att vara anonym. Alla insamlade data kommer att förvaras på ett säkert ställe, 

oåtkomliga för obehöriga.   

 

Information till informanten om anonymitet och förvaring av materialet och övrig information 

skickas till informanten ett par veckor innan intervjutillfället. Informationen upprepas 

ytterligare två gånger, en gång via telefon och sista gången vid intervjutillfället. 

 

5.4 Databehandling/Analys 
 

Materialet vi får in kommer att transkriberas. Därefter kommer vi att göra en analys av 

materialet. Vi sammanställer varje kommun för sig, för att sedan sammanfatta resultaten i 

diskussionen. 
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6. Resultat 
 

Informanternas könsfördelning var sex kvinnor och två män. Vi har valt att redogöra i löpande 

text med inslag av citat.       

 

6.1  Informanten berättar om sin anställning, anställningstid i kommunen och hur 
många procent hon/han arbetar. 
 

Deras yrkeserfarenhet som enhetschef varierar från 1½ år till 23 år. Tre av enhetscheferna har 

social omsorgs examen från 100 till 120 högskolepoäng. Den fjärde har tagit olika kurser i 

arbetsledning och arbetsrätt, den femte har sjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatri, 

den sjätte har den gamla föreståndarutbildningen, den sjunde och åttonde har ingen 

högskoleutbildning. Alla åtta har anställning på 100 %.    

 

6.2 Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

Enhetscheferna beskrev att en stor bit av deras arbete går till personalansvar där bland annat 

medarbetarsamtal, lönesamtal och rehabilitering ingår. Budgetansvar och olika möten är en 

annan stor del som tar mycket tid. Arbetsmiljöansvar, verksamhetsansvar och administration 

ingår också i arbetsuppgifterna. 

 

”Jag har ju då personalansvar vilket då innebär att man har regelbundet medarbetarsamtal, i 

fjor införde vi individuella lönesamtal som är en stor uppgift tycker jag.”  

 

Strukturen på arbetet fungerar bra tycker några och andra tycker att det fungerar mindre bra. 

Några ansåg att det gick att lägga upp sin arbetsdag själva frånsett från inplanerade möten. 

Medan andra tycker att de inte hinner med vad de skall göra under dagen. 

 

”Det kommer något akut kanske att det fattas folk, sådana saker man får lösa eller att det 

händer någonting.” 
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”Ja, jag tycker att vi har lagt upp en struktur som fungerar bra, med samarbete med personal 

och vi vet vad som är viktigt och vad som står i lagarna. Jag tycker att det hittills har 

fungerat, det handlar mycket om samarbete med personalen.” 

 

”Strukturen i mitt arbete får jag lägga upp mycket själv, men till viss del styrs de av de här 

permanenta mötena.” 

 

Det framkom under intervjuerna att flexibilitet är en stor del i planeringen och att det är ett 

varierande arbete. 

 

”Det kan vara stressande att behöva ändra hela tiden, men det är ju det som är charmen med 

jobbet.” 

 

6.3 Hur upplever du din arbetsmiljö? 
 

Några tycker att deras arbetsmiljö har blivit bättre, efter en omflyttning av lokaler. Alla sitter 

på samma ställe, det underlättar deras arbete. Nu kan de ventilera lättare med sina kolleger 

och få feedback, som innan omflyttningen kunde ta flera dagar.  Några tyckte att arbetsmiljön 

var stressig. Något som framkom under intervjuerna var att kontinuerlig handledning är 

viktigt, på handledningen kan olika problem tas upp och ventileras. Det som sägs i 

handledningsgrupperna stannar där. 

 

”Mycket enklare att få tag på folk och det gör att arbetet blir mindre stressigt.”   

 

”Eftersom jag upplever ganska ofta att man inte kan strukturera sin verksamhet, då kan man 

känna ibland att arbetsmiljön blir påverkad.”  

 

”Är det någon gång man behöver handledning är det när man känner att man inte orkar med, 

jag är stressad.”  

 

   21



 
 
 
 
 
 
Några upplevde att stressen som förekom i deras arbete var en positiv stress, eftersom de 

arbetade bättre under press och vill gärna ha en deadline. Det fanns även de som inte tyckte 

om stressen utan föredrog framförhållning istället. Andra upplever inte att deras 

arbetsuppgifter är stressiga utan de krav som kommer från annat håll är stressiga, så som krav 

från arbetsledningen eller att telefonen ringer hela tiden. Det kan även upplevas som ett stress 

moment att det är mindre att göra en dag.  

 

”Jag skiljer på att ha det stressat och mycket att göra för mig är det två olika saker.” 

 

”Jag är väl medveten om att man som arbetsledare så kan en planering spricka, men det 

känns bättre att jag ägnar min tid åt min personal istället för att det kommer krav hela tiden 

från annat håll.”  

 

”Positiv stress i jobbet är de gånger man får spänna bågen lite mer och det upplever jag att 

jag får emellanåt.”  

 

”En viss press är bra tycker jag, men sen finns det de gånger det blir för mycket.”  

 

6.4 Hur trivs du på din arbetsplats? 
 

Alla trivs bra på sina respektive arbetsplatser. De trivs med sina kolleger och sin personal. 

Åldersmässigt är chefsgrupperna blandade.  

 

”Vi är äldre och yngre en del är högljudda andra väldigt lågmälda man måste hitta en 

nisch.”  

 

”Ja, nej men nu ser jag det på två sätt min arbetsplats är egentligen här med min personal 

och där är klimatet bra. Sen har jag ju en arbetsplats till alltså med mina kolleger och det är 

bra.”  

 

”Här är mycket trivsamt arbetsklimatet är jättebra.”   
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6.5 Vad tänker du när du hör ordet omorganisation? 
 

Ordet omorganisation delade upp informanterna i två olika grupper. Där en grupp fick 

negativa tankar om neddragningar och besparingar när de hör ordet omorganisation. Medan 

den andre gruppen var mer positivt inställd de ansåg det var mer utvecklande och nödvändigt. 

Men de var också medvetna om att det har en negativ klang. 

 

”Det är ju så väldigt nödvändigt många gånger och jag är inte rädd för förändring eller 

omorganisation.” 

 

”För mig har ordet omorganisation en negativ klang, för oftast betyder det neddragningar 

och besparingar”  

 

”Jag kan säga nu under de sista fem sju åren har jag blivit positiv när jag hör det ordet. För 

det har haft god utveckling inom de omorganisationer som varit, annars kan jag säga om 

ordet att det har en negativ laddning, pu vad jobbigt pust och stön.”  

 

I viss mån kan enhetschefer i en omorganisation påverka den, genom att diskutera och 

framföra sina tankar och idéer. Några av enhetscheferna ansåg att de blev hörda och på det 

viset kände de sig delaktiga. Här framkom det att handledning under en omorganisation vore 

bra, någon att ventilera med i de olika besluten. Det framkom i intervjuerna för att få 100 % 

delaktighet i en omorganisation, finns det tre viktiga ord att tänka på ärlighet, klarhet och 

tydlighet. Några tyckte det var svårt att känna 100 % delaktighet, vilket kunde bero på snabba 

förändringar dag från dag. Arbetssituationen upplevs som ostrukturerat. En annan sak var att 

det upplevdes att det kom ut för mycket information till alla, all information är inte väsentlig. 

Under omorganisationen kunde det upplevas en viss stress beroende på hur stor 

omorganisationen är.  

 

”Delaktighet är en framgångsfaktor för jag måste ha alla med mig. Men ibland är det så att 

man inte kan ha alla med sig, de kan inte gilla allt, men framförallt skall de vara med och få 

en rak och tydlig information.” 
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”Vissa saker styr man inte överhuvudtaget utan då gäller det att bara gilla läget.” 

”Viktigt är ärlighet, klarhet och tydlighet det vill jag betona.” 

 

”Min arbetssituation är ju på detta visset att jag har det yttersta ansvaret. Det är min roll att 

försöka ta fram det positiva ur det negativa.” 

 

6.6 Har du varit med om en omorganisation? 
 

Alla hade nyligen varit med om en omorganisation. Här delades enhetscheferna upp i två 

grupper, den ena gruppen hade varit med om en stor omorganisation, medan den andra 

gruppen hade varit med om en mindre omorganisation. De flesta hade varit med om flera 

omorganisationer större eller mindre beroende på deras arbetslivserfarenhet, bland annat 

nerläggningar av boenden och flyttning av personal eller uppsägningar.  

 

Hur omorganisationen påverkade enhetscheferna varierade, en del påverkades negativt medan 

andra tyckte att det var utvecklande. Efter en större omorganisation så kände sig 

enhetscheferna ganska så utmattade.   

 

”Jag vet inte om den påverkar mig så där, men visst påverkar den. Jag känner nog så här, att 

här gäller det att ge järnet och göra det bästa möjliga av den situation som vi har.”     

 

”Jag påverkades väldigt negativt att man jobbar så mycket och engagerade sig så mycket, så 

var man ganska sliten när man gick ur den.”    

 

Alla tycker att de har stöd från verksamhetschefen och sina kolleger. En grupp hänvisar till 

den handledning som de har 2½ timme var tredje vecka där man ventilera sina problem, 

medan den andre gruppen kunde känna att de saknade handlednings del.  

”Där kan man prata av sig och känna allt det som rör mig och mina grupper. Vi tacklar 

problem och jag tror att de här 2½ timmarna är heliga.” 
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”Nästan på så att man haft en konsult någon som hade tittat på allt ihop utifrån och stöttat 

oss. Stöttat oss i de beslut som man tog, handledning hade varit bra för alla.” 

Det är viktigt att våga fråga sina kolleger med större erfarenhet från tidigare omorganisationer 

om råd och tips. Därför att många som har lång yrkeserfarenhet har varit med om mycket och 

har fått olika erfarenheter i en omorganisation, vilket flera drog nytta utav.   

 

”En del har svårt att ta hjälp av sina kolleger, detta ska jag klara.” 

 

”Mina kolleger bra stöd i chefsgruppen, alla hade sitt men stöttar varandra ändå.” 

 

”En del har svårt för det, en del tycker att jag skall klara av det, man har ett krav framförallt 

kvinnliga chefer känner så tror jag. De har större krav på sig, inte alla men jag har märkt 

genom åren att kvinnor har större krav på sig själva.” 

 

6.7 Hur upplever du eventuella krav som kan ställas på dig i en omorganisation? 
 

Vi fick olika svar någon tyckte att om kraven var tydliga och genomtänkta så går de att 

hantera på ett bra sätt. Kravet finns också på enhetschefen att vara delaktig och ta del av 

information, att tänka till och bidra med något. Är kraven otydliga så ifrågasatte de sig själva 

som chef.  

 

”Ja det finns två stora huvudrubriker som gäller. Det gäller att uppnå målet och sen är det 

kravet från personalen att jag skall försöka rädda situationen egentligen om det handlar om 

att skära ner.” 

 

”Men om det förändras dag från dag så är det svårare för då hamnar man i det lägget att 

man ifrågasätter sig själv som chef.” 

 

En viktig sak för att kunna uppfylla kraven är att få personalen till att medverka i 

omorganisationen. Alla anser att det är deras ansvar att försöka uppfylla kraven så gott de kan.  

”Det är inte alltid man kan leva upp till det fullt ut, men det är det man skall strävar efter.” 
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”Jag tycker det är positivt med krav man jobbar bättre med krav och det är inte alltid man 

har det eller ofta så har man inte det. Man vet vad man skall göra i stora drag, men man vet 

inte exakt vad man skall göra.”   

 

6.8 Vilka råd skulle du vilja ge någon som står inför en omorganisation? 
 

Här var alla enhetschefer av samma åsikt. Ta reda på vad omorganisationen gäller och vad 

den innebär för dig som arbetsledare, chef och verksamheten. Gör en konsekvens beskrivning 

(plus och minus lista), va förberedd innan du förmedlar det till personalen. Tre goda råd var 

ärlig, rak och tydlig. Få personalen delaktig i omorganisationen gör den lättare. Starta en 

projektgrupp där det ska ingå arbetsledare och representanter för personalgruppen, på deras 

möten bjuds det in personer utifrån som t ex kommunal och beslutsfattande personer.  

 

”Att lyssna med tom referensram, för jag tror att många omorganisationer upplevs negativa 

just för att man väver in gamla händelser i som inte var positiva.” 

 

”Delaktighet med personal, diskutera mycket med dem och låt dem komma med förslag 

synpunkter och idéer. De sitter inne med mycket mer kunskap än vad vi tror att de gör. Låt 

personalen vara delaktig och göt ingenting över deras huvud för då får man bara skit för 

det.” 

 

”Delaktighet, tydlighet och information är viktigt.”  

 

”Sen får man vara entusiastisk och framförallt försöka motivera och förklara syftet till 

omorganisationen.” 

 

6.9 Vi avslutar med att fråga om informanten vill tillägga något? 
 

”Ja, jag kan säga så här, att det som jag har sagt hittills låter väldigt tråkigt men alltså 

jobbet är väldigt roligt. Ibland så tycker/önskar jag att man inte kallade det för 

omorganisation, för bara det är negativt. Istället la det som att man skulle ha en 
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utvecklingsplan, för omorganisation handlar ibland också om utveckling. Omorganisation för 

både personal och chefer är ett väldigt laddat ord, man har använt det i många år. Det har 

oftast lett till uppsägningar alltså omstrukturering. Ordet omorganisation används ibland så 

fort man skall göra någonting, har jag märkt. Men egentligen är det en utvecklande grej man 

gör och man har inte personalen med sig. Utan hellre en vision, alltså att man lägger en 

vision som en utvecklingsplan också jobbar man med det. ”  

 

”Det viktiga att vara delaktig med personalen det är A och O, du får en harmonisk personal 

och som gör ett bra jobb och trivs på sitt jobb. Försök att någon gång under året göra något 

med personalen utanför arbetet.”   

 

”Jag skall göra en liten omorganisation i min verksamhet och det borde inte innebära någon 

förändring rent praktiskt, det är en teknisk förändring. Men man reagerar så oerhört starkt 

på det och jag tror att bottnar i en osäkerhet, jag upplever oavsett hur jag säger spelar det 

ingen roll. Det är ett spännande fenomen, när man är mitt uppe i det.”   

 
 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med vår studie är att belysa hur en förändring i form av en omorganisation påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom kommunal omsorg. Vi valde att göra en 

kvalitativ studie. För att få en så bra uppfattning som möjligt ville vi intervjua enhetschefer 

inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Vi intervjuade sammanlagt åtta enhetschefer, sex 

kvinnor och två män, från två olika kommuner. Vid dessa åtta intervjutillfällen blev resultatet 

mättat. En begränsning av antalet intervjuer är mellan fyra och fem eller åtta, viktigt är att 

komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer kan många gånger vara bättre än många ej väl 

utförda intervjuer (Trost 2005). 

 

Urvalet av enhetscheferna tog vi ut slupmässigt fyra från äldreomsorgen och fyra från 

handikappsomsorgen. Vi tog kontakt med deras chef som gav oss namnen på alla 
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enhetschefer. På detta vis kunde vi få kontakt med dem. Vi kunde ha frågat deras chef om 

hon/han ville välja ut åtta enhetschefer till oss, men då vet vi inte hur sanningsenlig studien 

hade blivit. 

 

Metoden som vi valde var intervju med bandspelare. Denna metod valde vi dels för att för att 

kunna koncentrera oss på frågorna som vi skulle ställa samt vara fokuserade på informanten. 

Vi hade även en tanke på att enbart föra anteckningar, men då fokuserar du mycket på 

anteckningarna så att informanten kommer i skymundan, på detta viss missas mycket vad som 

sägs under intervjun. Det är som Jan Trost (2005) skriver att det finns både fördelar och 

nackdelar med bandspelare. Fördelarna är att intervjun kan läsas och skrivas ut ordagrant. Vi 

behöver inte använda anteckningar, utan kan koncentrera oss på frågorna och svaren. 

Nackdelar är att det tar tid att lyssna på banden och transkribera. Jan Trost skriver även att en 

av nackdelarna som man går miste om är detaljer som gester, mimik, tonfall, tankepauser och 

en del av talspråket, när bandet skrivs ut (Trost 2005).  

 

Fördelen med intervju metoden som vi valde är flexibilitet och att vi kan ställa följdfrågor. Vi 

kom framtill att en nackdel kunde vara att viss fakta som kom upp vid intervjutillfället inte 

var relevant för vår studie. 

 

Intervjuerna valde vi att inte göra i våra hemkommuner, men urvalet av kommunerna gjordes 

ändå av tillgänglighet för oss båda. Vi valde att dela upp intervjuerna, en av orsakerna var 

avståndet mellan oss och att spara tid genom att göra intervjuerna på varsitt håll. Vi har även 

diskuterat för- och nackdelar att vara två vid intervjutillfällena. Men vi kom framtill att den 

intervjuade kunde känna sig i underläge, men för oss kunde det vara en trygghet att vara två. 

Det är som Jan Trost (2005) skriver i sin bok att den intervjuade kan känna underläge om det 

kommer två intervjuare.  

 

Vi hade tankar på att byta kommun men då fick vi lägga mycket tid på vägen eller tåget. 

Resultatet kunde eventuellt bli annorlunda om vi gjort det. På grund av att vi hade en viss 

kännedom av kommunerna som vi hade fått genom tidningar (lokaltidningen).  
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Analysen av insamlat material gjorde vi var för sig för att sedan sammanfatta det i resultatet, 

detta för att spara tid. Vi valde att redovisa kommunerna tillsammans, vi har haft olika 

diskussioner på hur vi skulle gå tillväga i redovisningen av resultatet. Vi kom framtill  att slå 

ihop kommunerna, för vårt syfte med studien är inte att jämföra två kommuner.  

 

Enhetscheferna inom kommunal omsorg som vi intervjuade var sex kvinnor och två män. Ur 

genusperspektivet sett anser vi att urvalet är jämförbart med arbetsmarknaden som den ser ut 

idag. Inom omsorgen är de flesta enhetschefer kvinnor.  Hade vi haft fyra män och fyra 

kvinnor så hade resultatet kanske sett annorlunda ut, men då är det inte representativt för 

arbetsmarknaden.  

 

7.2 Resultat diskussion 
 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2004) har i rapporter påpekat att i flera år har det 

genomförts flera omfattande omorganisationer inom kommunala omsorgen. Detta har lett till 

att enhetschefer inom kommunal omsorg fått fler mer kvalificerade arbetsuppgifter och fler 

underställda. Omorganisationer påverkar den psykosociala arbetsmiljön, genom att det blir 

förändringar på arbetsplatsen och ökade arbetsuppgifter, som läggs på ordinarie 

arbetsuppgifter. Det finns ett samband mellan långtidssjukskrivningar och omorganisationer, 

vilket beror på hur omorganisationen har genomförts (Szücs, 2003). 

 

I studien framkom det att alla har någon slags utbildning. Flertalet har utbildats sig inom 

högskolans sociala omsorg program. Andra utbildningar som förekom var 

sjuksköterskeutbildning och gamla föreståndar utbildning. Eftersom det ställs allt högre krav 

på enhetschefer och framförallt i en omorganisation har utbildningen en viktig roll. DS 

2 000:54 påpekar att arbetstagare behöver en bredare kompetens för att klara av fler 

arbetsuppgifter. Forskning visar att förvaltningarnas omvärld har blivit mer komplex, vilket 

har bidragit till förändringar i arbetsorganisationen, kvalitetsutveckling och ökade krav på 

ledarskapets betydelse.  
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Arbetsuppgifterna som en enhetschef inom kommunal omsorg har är bland annat personal-, 

budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Dessutom tillkommer flertalet möten och 

arbetsgrupper. Detta gör att de har ett stort ansvar vilket i sig kan upplevas stressigt och 

påverka den psykosociala arbetsmiljön. ”Jag skiljer på att ha det stressat och mycket att göra, 

för mig är det två olika saker.”  Det gäller att skilja på stress och press. Press är när det ställs 

krav på individen och stress är kroppens anpassning till kraven (Albrecht, 1980). ”En viss 

press är bra tycker jag, men sen finns det de gånger det blir för mycket.” Vid en 

omorganisation blir det fler ordinarie arbetsuppgifterna, vilket gör att pressen blir större på 

enhetscheferna. Ett exempel på en omorganisation som fram kom i studien var att lägga ner 

ett boende. Alla de arbetsuppgifter och problem som uppkommer vid en nedläggning av ett 

boende, skall göras samtidigt som ordinarie arbetsuppgifterna. I denna situation fick några 

stöd genom handledning vilket andra saknade och ville ha. Den psykosociala miljön 

upplevdes mycket lättare med handledning. Töres Theorell (2003) skriver bland annat i en 

situation som denna, skall det ges ett bra stöd från chefer och arbetskollegor. Stödet innebär 

att det ges både praktisk och känslomässig hjälp. Ett bra stöd minskar risken för sjukdom, 

enligt många vetenskapliga undersökningar, säger Töres Theorell (2003). 

 

Att enhetscheferna trivs på arbetsplatsen och att arbetsmiljön är bra, är två mycket viktigt 

komponenter i en omorganisation och hur det påverkar den psykosociala arbetsmiljön under 

omorganisationen.  Studien visade att alla trivdes på sin arbetsplats. ”Här är mycket trivsamt 

arbetsklimatet är jättebra.”  Däremot upplevdes arbetsmiljön olika. Några tyckte att 

arbetsmiljön var stressig och saknade handledning. Medan andra tycket att det har blivit bättre 

och såg stressen som något positivt. Enligt Clas Malmström (Medicallink) upplever personer 

en negativ stress när man har svårt att skapa balans mellan kravupplevelser och förmågan att 

vidta åtgärder. Det uppstår även när någon känner att något är fel och tillvaron inte känns 

meningsfull, begriplig och påverkbar. Att enhetschefer upplever negativ stress kan bero på att 

kraven känns stora och att de inte har möjligheten att påverka sin arbetssituation, både vid en 

omorganisation och i den vardaglig arbetsmiljö. ”Positiv stress i jobbet är de gånger man får 

spänna bågen lite mer och det upplever jag att jag får.” Vid en positiv stress har och känner 

enhetscheferna att de kan påverka sin arbetssituation. Skillnaden kan också ligga i hur 

individen klarar av att handskas med kraven som ställs på en. Töres Theorell (2003) skriver 
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att sambandet mellan krav och hur individen kan handskas med kraven, spelar in hur 

individen klara av situationen.   

 

I vår studie ville vi belysa hur en förändring i form av en omorganisation påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer i kommunal omsorg, positivt eller negativt. Ordet 

omorganisation har olika betydelse från individ till individ. Betydelsen kan också skilja sig 

från kommun till kommun. Vi frågade de enhetschefer som vi var ute och intervjuade, vad de 

kände när de hörde ordet omorganisation. Redan här delades gruppen i två grupper en positiv 

och en negativ.  En enhetschef sa ”För mig har ordet omorganisation en negativ klang, för 

oftast betyder det neddragningar och besparingar”.  Många förknippar ordet med 

neddragningar och besparningar, men vad de inte tänker på är att omorganisation också 

betyder utveckling. All förändring är inte utveckling, all utveckling innebär förändring 

(Carlsson, Nilsson, 1999). 

 

Gruppen som var positivt inställd ansåg att omorganisation var utvecklande och nödvändig, 

men de är medvetna om ordets negativa klang. En annan enhetschef ”Det är ju nödvändigt 

många gånger och jag är inte rädd för förändring eller omorganisation”. Vad som kom fram 

i intervjuerna var att det har stor betydelse hur strukturerad organisation bakom 

omorganisationen är, vilken stöttning och stimulans enhetscheferna får i genomförandet av 

omorganisationen.  Varje individ har en inneboende vilja till utveckling, vad som krävs är 

stöttning och stimulans (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999). Det är som McGregor 

beskriver i sin teori Y, att människan är initiativrik och aktiv om arbetet ger stimulans 

(Wolvén, 2000).   

 

Känslan inför en omorganisation kan också skilja sig beroende på hur lång yrkeserfarenhet 

som enhetschefen har med sig. En omorganisation ökar arbetsbelastningen för enhetschefer, 

vilket innebär att de behöver en bred kompetens för att klara av flera arbetsuppgifter (DS 

2000:54). Här vill vi åter anknyta till McGregors teori Y där han beskriver att det gäller att ha 

förmågan att lösa problem och vara idéskapande (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999). Med 

detta menar vi att erfarenhet har en stor betydelse i en omorganisation om den ska utvecklas i 

positiv riktning.  Påverkan av den psykosociala arbetsmiljön i en omorganisation, beror 
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mycket på tidigare erfarenheter. Detta är återkommande i vår studie, dem enhetschefer som 

var lugna och behärskande hade många år i yrket. Det fanns mer oro för de enhetschefer som 

inte hade lång yrkeserfarenhet.  

 

Många av enhetscheferna som deltog i vår studie har varit med om ett antal omorganisationer. 

Om en omorganisation upplevs positivt eller negativt för enhetschefer i kommunal omsorg, 

bestäms av en kombination mellan strukturen i organisationen och tidigare erfarenheter.  Har 

organisationen varit tydlig och strukturerad, informationen klar och tydlig och de har fått 

känna sig delaktiga i hela processen, upplevs omorganisationen positiv och utvecklande. En 

framgångsrik omorganisation bygger på att de som är berörda av förändringen är delaktiga i 

processen från början (Carlsson, Nilsson, 1999). Det som vi har diskuterat och har haft 

funderingar över satte en enhetschef ord på, en av enhetscheferna uttryckte sig så här. ”Jag 

kan säga nu under de sista fem sju åren har jag blivit positiv när jag hör det ordet. För det 

har haft god utveckling inom de omorganisationer som varit, annars kan jag säga om ordet 

att det har en negativ laddning, pu vad jobbigt pust och stön.” Här ser vi att det är viktigt med 

en strukturerad organisation för att göra förändringar. Enhetschefen har varit med om en 

omorganisation som haft en god utveckling och på detta viss blivit positivt inställd till 

omorganisation i framtiden. Ledarens entusiasm och övertygelse är det bästa förändrings 

instrumentet (Carlsson, Nilsson, 1999).  

 

Det gäller att ha en positiv inställning till förändringar vare sig det gäller omorganisation eller 

någon annan förändring. Att genomföra en omorganisation och vara negativt inställd gör det 

mycket svårare. Det finns en anledning till förändring det kan vara problem eller kriser, som 

kan i sig vara dåligt utgångsläge för att åstadkomma något positivt (Nilsson, Norén-Winsell, 

Djärv, 1999). Det största hindret vid förändring är vi själva, rädslan för att misslyckas 

(Carlsson, Nilsson, 1999). Många har svårt att vara positivt inställda, särskilt om de varit med 

om ostrukturerade omorganisationer med en otydlig organisation eller om de aldrig har varit 

med om en omorganisation tidigare. Ledningen eller politikerna missar ofta att de som ska 

genomföra förändringen också har behov av att delta i processen och inte bara ta vid där 

ledningen slutar (Carlsson, Nilsson, 1999). En av enhetscheferna sa ”Vissa saker styr man 

inte överhuvudtaget, utan då gäller det att bara gilla läget”. Sen finns det alltid någon som 
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vill försöka få ut något positiv ur det hela. ”Min arbetssituation är ju på detta visset att jag 

har det yttersta ansvaret. Det är min roll att försöka ta fram det positiva ur det negativa.”  

Det är enhetschefens uppgift att skapa trygghet i förändringen, grunden till det är din egen 

trygghet (Carlsson, Nilsson, 1999).  

 

Hur omorganisationen påverkar enhetschefernas psykosociala arbetsmiljö skiljer sig en del. 

En del blev stressade medan andra tyckte att det var utvecklande. Efter en stor omorganisation 

kunde en del enhetscheferna känna sig utmattade. Det är som Hugo Westerlund (2004) skriver 

i sin avhandling, för mycket stress för kroppen och för lite återhämtning kan detta leda till 

hälsoproblem.  

 

Vad vi kom fram till i vår studie, var att den grupp som var positiv till omorganiseringen hade 

kontinuerlig handledning var tredje vecka. ”Där kan man prata av sig och känna allt det som 

rör mig och mina grupper. Vi tacklar problem och jag tror att de här 2½ timmarna är 

heliga.” Detta var något denna grupp uppskattade och kände sig tillfreds med. Kontinuerliga 

träffar kan bidra till öppenhet och utveckling (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999).  Den 

andre gruppen saknade en handlednings del, det var något som kom fram under intervjuerna. 

”Nästan på så att man haft en konsult någon som hade tittat på allt ihop utifrån och stöttat 

oss. Stöttat oss i de beslut som man tog, handledning hade varit bra för alla.”  Enhetschefen 

behöver stanna upp och diskutera eventuella problem som uppkommer. Att kunna träffas i 

ordnade former för att ventilera eventuella problem är positivt. Handledning kan användas för 

att ge råd och stöd i svåra yrkessituationer och bidra till utveckling i yrket (Nilsson, Norén-

Winsell, Djärv, 1999).  

 

Detta kan vara en orsak att en omorganisation blir lyckad. I en handledning situation kan 

enhetschefen få ur sig funderingar och tankar för att kunna gå vidare i omorganisationen. 

Finns inte denna möjlighet, är det lätt att bära det inom sig det fylls på hela tiden tills bubblan 

spricker och då hamnar du i en stress situation. I en handledning skall gruppen belysa olika 

lösningar och se vilka konsekvenser de får, den ska bidra till inlärning och inte bara till 

problem och dess lösningar (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999). 
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Att ta hjälp från sina kolleger kan uppfattas som svårt bland enhetscheferna. ”En del har svårt 

för det, en del tycker att jag skall klara av det, man har ett krav framförallt kvinnliga chefer 

känner så tror jag. De har större krav på sig, inte alla men jag har märkt genom åren att 

kvinnor har större krav på sig själva.” Så här uppfattar en av enhetscheferna det. Att fråga 

kolleger kan vara känsliga ibland, varför ska det vara så svårt att fråga sina kolleger? Många 

av dem har kanske längre yrkeserfarenhet än du, en av enhetscheferna uttryckte sig så här ”En 

del har svårt att ta hjälp av sina kolleger, detta ska jag klara”.  

 

Är det typiskt kvinnlig? Nej vi tycker inte det, mannen och kvinnan har olika ledarskaps stilar. 

Män fokuserar sig på uppgiften medan kvinnan skapar en relation till medarbetarna (Nilsson, 

Norén-Widell, Djärv, 1999). För kvinnor är det viktigt att ha en bra relation till sina 

medarbetare för det gör arbetet lättare. Männen kan också ha en bra relation till sina 

medarbetare, men det viktigaste för mannen är uppgiften som avdelningen skall göra och 

vägen dit (Nilsson, Norén-Winsell, Djärv, 1999).  Finns det någon skillnad på hur 

omorganisation påverka män och kvinnors psykosociala arbetsmiljö? Inte vad som framgick i 

intervjuerna, det är individuellt hur reaktionen är vid olika situationer. Det beror på hur trygg 

enhetschefen är i sig själv. Vill du lyckas i en omorganisation måste du alltid börja med dig 

själv (Carlsson, Nilsson, 1999).    

 

Vad tyckte då enhetscheferna om de eventuella krav som ställdes på dem under en 

omorganisation. Är kraven tydliga och väl genomtänkta, går det att genomföra 

omorganisationen på ett bra sätt. Men är kraven otydliga blir det svårare att genomföra 

omorganisationen utan komplikationer.   ”Ja det finns två stora huvudrubriker som gäller. 

Det gäller att uppnå målet och sen är det kravet från personalen att jag skall försöka rädda 

situationen egentligen om det handlar om att skära ner.” Vi reagerar olika som individer en 

del blir stressade av krav. Du kan hantera stressen genom att förändra situationen eller dina 

reaktioner (Carlsson, Nilsson, 1999). För att kunna genomföra en omorganisation utan 

komplikationer, är det viktig att det finns 100 % delaktighet av alla. Något som framkom 

under hela studien var att delaktighet från alla är viktigt och att direktiven är ärliga, klara och 

tydliga. Enhetscheferna ansåg att det var viktig med en klar och tydlig information och att 
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omorganisationens syfte framgick klart. En strukturerad tydlig och klar organisation, blir en 

lättare väg mot slut målet och det blir ett bättre arbetsklimat för enhetscheferna. 

 

Råden som enhetscheferna ville ge till dem som stod inför en omorganisation var tydliga. Alla 

åtta var av samma åsikt, att informationen som gavs skulle vara klar och tydlig. Vara väl 

insatt i omorganisationen innan du förmedlar den, gör en konsekvensbeskrivning. Delaktighet 

är viktigt på alla plan från början. Några sa att det var bra att starta en projektgrupp och på 

detta sätt få alla till att känna sig delaktiga i omorganisationen.     

 

7.3 Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att belysa hur en förändring i form av en omorganisation påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer inom kommunal omsorg. Resultatet som vi 

kom fram till, var att en omorganisation påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

Enhetscheferna upplevde att den psykosociala arbetsmiljön i en omorganisation påverkade 

dem olika. Den psykosociala arbetsmiljön i en omorganisation skilde sig mellan kommunerna 

beroende på hur väl strukturerad den var. Detta kan bero på många faktorer som kan 

undersöker i en ny studie. Eftersom det inte var vårt syfte att jämföra två kommuner så går vi 

inte in på att diskutera detta.  

 

Resultatet som framkom är att ordet omorganisation har så olika betydelser och att det 

upplevs så olika bland enhetscheferna. En del tycker att det är positiv och utvecklande medan 

andra tycker det är negativt och jobbigt. Orsaken kan vara att vissa enhetschefer har varit med 

om en arbetsam och tung omorganisation, vilket gör att de får en mer negativ syn och 

upplevelse. Dessa negativa upplevelser kan redan i starten i en omorganisation vara en 

nackdel. Enhetscheferna, i det här fallet, lyssnar inte på vad syftet med omorganisationen går 

ut på. De lyssnar inte med en tom referensram, utan lägger på tidigare erfarenheter och på det 

viset är de redan mentalt negativa till omorganisationen och ser bara det negativa. Detta gäller 

även om det bara finns positiva erfarenheter. Då går de in med en positiv tanke att det här går 

bra och det här ska vi klara. Enligt McGregors teori Y anser han att om arbetet ger stimulans 
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och engagemang så ökar effektiviteten i arbetet. Han anser också att det är viktigt att 

medarbetarnas idéer kommer fram.  

 

Vare sig det är en positiv eller negativ person, beror det mycket på hur man lyssnar och 

förstår målet och syftet med omorganisationen.  Oavsett om en enhetschef har positiva eller 

negativa erfarenhet i en omorganisation, är det viktig att ta det bästa från varje omorganisation 

och lägga det andra bakom sig. Känslor och tankar från tidigare omorganisationer ska inte 

finnas med, lyssna på nuet. Erfarenheter från tidigare omorganisationer är viktiga att ha med 

sig, det gäller bara att sortera ut det bästa av dem. Det fungerar kanske inte i alla 

omorganisationer, men man har tankar och idéer med sig för att lösa problemen. Det är som 

en av informanterna sa ”Att lyssna med tom referensram, för jag tror att många 

omorganisationer upplevs negativa just för att man väver in gamla händelser i, som inte var 

positiva”.  Något som är viktig är att enhetscheferna är positivt inställda till omorganisationen 

 

Det som påverkade den psykosociala arbetsmiljön allra mest enligt resultatet, var hur 

omorganisationen strukturerades upp. Fick de känna delaktighet, tydlig information om målet 

och syftet med omorganisationen och en ärlighet från arbetsgivaren, gör det lättare med 

omorganisationen. Detta anser vi resulterar i att den psykosociala arbetsmiljön lättar och 

ohälsan minskar. Det är som Fiedlers teori att människan påverkas av omgivningen och 

speciella situationer. Hur en omorganisation utförs, bra eller dålig, påverkar enhetscheferna 

och deras fortsatta arbete med omorganisationen samt deras ordinarie arbete. Om en 

omorganisation ska utvecklas väl så att den psykosociala arbetsmiljön blir bra, ligger ansvaret 

för detta hos beslutsfattarna. Här läggs grunden för omorganisationen och hur den skall 

utvecklas.  

 

Utifrån studien har vi dragit slutsatsen att information om vilket mål, syfte och orsaken till 

omorganisationen. Information ska ges i god tid så att alla parter kan säga sitt och komma 

med förslag. Det är viktigt att beslutsfattarna låter enhetschefen vara med från början, det är 

de som vet hur verksamheten fungerar. Om inte detta görs kan det vara en orsak till att det blir 

en negativ syn på omorganisationen. Vikten med att känna sig delaktig är mycket viktig i den 

   36



 
 
 
 
 
 
psykosociala arbetsmiljön. Att få känna sig delaktig i början på processen ger en inre trygghet 

och en trygghet i förändringen.   

 

Något som genomgående i hela resultat delen var hur strukturen på organisationen såg ut. 

Enhetscheferna anser att det är av stor vikt att omorganisationen är väl strukturerad och 

genomtänkt innan den påbörjas. Vi har uppfattat utifrån resultatet att i de omorganisationer 

där den psykosociala arbetsmiljön inte är bra, så har inte organisationen varit tydlig. Vi anser 

att det har skett snabba förändringar med otydliga direktiv i organisationen. Detta ger en 

otrygg arbetssituation och ett motstånd i omorganisationen. Enhetscheferna ansåg att det var 

viktigt att organisationen var rak, tydlig och ärlig.  

 

Som någon sa har ordet omorganisation en dålig klang, det kanske var på tiden att döpa om 

det till utvecklingsplan eller en vision. Detta kan vi hålla med om, men förändring är inte 

alltid utveckling, men utveckling innebär förändring.  

 
 

8. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis framkom det i vår studie att omorganisation har en påverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön, där olika faktorer spelar in. En av faktorerna är hur organisationen 

är upp strukturerad och hur mycket enhetscheferna får vara delaktig i planeringen av 

omorganisationen. Det är viktigt att beslutsfattarna låter enhetscheferna vara delaktiga från 

början. Enhetscheferna anser också att det är viktig att omorganisationen är väl genom tänkt 

och att den är tydlig och rak.  
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Bilaga 1 

Arbetsmiljölagen 
 

Utdrag ur lagtext: 
 

1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och 

den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall 

arbetsmiljön vara tillfredställd också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. 

 
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. 
 
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans arbete. 
 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 
arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan 
medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning 
av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller 
begränsas.  
 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt 
och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.  
 
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till 
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar.     
 
2 § Arbetet skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och 
säker miljö.  
 
 
 
(Arbetsmiljölagen kommentarer från den 1 februari 2004 sid. 17) 
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Bilaga 2 

  Intervjuguide 

 
1. Intervjupersonen berättar om sin anställning, anställningstid i kommunen och hur många     
    procent hon/han arbetar. 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du?  

– vad innehåller de? 
– hur upplever du strukturen i ditt arbete?  

 – hur upplever du din planering av arbetet? 
– är det variation i arbetet? 

 
 
3. Hur upplever du din arbetsmiljö? 
 – upplever du ditt arbete som stressigt? På vilket sätt? 

– är det en positiv eller negativ stress? Varför det? 
 
 
4. Hur trivs du på din arbetsplats? 
 – hur upplever du arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

 
 
 
5. Vad tänker du när du hör ordet omorganisation? 

– har du möjlighet att kunna påverka en omorganisation? 
– kände du dig delaktig i omorganisationen? 
– hur upplever du din arbetssituation i en omorganisation? 

 
 
6.  Har du varit med om en omorganisation? 

– hur påverkade den dig? 
– fanns det stöd att få under tiden för omorganisationen? 

 
 
7. Hur upplever du eventuella krav som kan ställas på dig i en omorganisation? 
 – går det att uppfylla de kraven? 
 
 
8. Vilka råd skulle du vilja ge någon som står inför en omorganisation? 
 
 
9. Vi avslutar med att fråga om intervjupersonen vill tillägga något och sedan tackar vi för att                     
     intervjupersonen tagit sig tid. 
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Högskolan Kristianstad 2005-06-22 Bilaga 3  
Institutionen för hälsovetenskap    
Sociala omsorgsprogrammet 
Annette Eklund 
Gun-Britt Herremo Informationsbrev 
 
 
 
Vi är två studenter vid högskolan i Kristianstad, institutionen för hälsovetenskap, som går 
sjätte terminen på Sociala Omsorgsprogrammet 140 poäng. Denna utbildning leder till en 
yrkesexamen inom social omsorg med inriktning äldre och handikappade. Som en del i vår 
utbildning ingår det att skriva en C- uppsats i ämnet social omsorg. Vi har valt att inrikta oss 
på hur en omorganisation påverkar den psykosociala arbetsmiljön för chefer inom kommunal 
omsorg. 
 
I vår B- uppsats skrev vi om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö. Vi ville undersöka vad 
som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och hur den påverkas av en omorganisation.  
 
Ett stort moment i uppsatsen är datainsamling. Vår tanke är att intervjua Er chefer för att få ta 
del av Era upplevelser beträffande hur omorganisationer påverkar er arbetsmiljö. Vid 
intervjuerna kommer vi att använda oss av bandspelare och intervjumaterialet behandlas 
konfidentiellt. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på högskolan Kristianstads bibliotek. 
 
Medverkan i denna studie är helt frivillig, vilket bland annat innebär att du kan avbryta din 
medverkan under pågående intervju. 
 
Vi kommer att ta kontakt med dig ca två dagar efter det att du har erhållit detta 
informationsbrev för samtycke och för att diskutera eventuell tid och plats för intervju. 
 
Hör gärna av dig om du har några funderingar eller om något är oklart. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Annette Eklund                       Gun-Britt Herremo 
Xxxxxxx   Xxxxxxx 
 
 
Handledare: Birgit Wigerup-Carlsson 
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Bilaga 4 
 
Uppdelning av vårt arbete 
 
Vi har skrivit allt tillsammans men i bakgrunden delade vi upp det 
 
 
 
 
Annette Eklund   
2.1   Arbetsmiljölagens historik 
2.3    Ledarskap  
2.5  Genus 
2.5.1 Man- Kvinna - Chefskapet 
 
 
Gun-Britt Herremo 
2.2    Kommunens organisation   
2.2.1 Omorganisation  
2.4 Psykosocial arbetsmiljö 
2.6    Stress 
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