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Abstract 

The application of the LSS law and how the public organization (Municipality of Hudiksvall) later 

had to reform their organization to fit the new demands is the foundation to this master's thesis. An 

internal evaluation was performed due to this reorganisation process within the social care 

department (LSS unit). The aim was to investigate and evaluate if the reorganization resulted in a 

better working environment and if the work load (distribution of work) became more evenly divided 

between the different unit managing directors. The primary empirical information to this master's 

thesis is collected from that evaluation report. The main aim of this master’s thesis is to answer if 

the organisational choice between specialised or de-specialised working tasks has an effect 

(experienced and measured) on the level of stress among the unit managing directors. We have 

found that it is a question about moral stress rather than a question about stressed managing 

directors in general. In this thesis the definition of “moral stress” is the discrepancy between one 

persons ethical properties and the actions that person have to take due to appointed level of power 

and the responsibility that follows with this power. Our main recommendation is to find an 

organisational structure based on the premises of the LSS-law while at the same time attending to 

the problems of the more and more difficult working situation amongst the employees. This can be 

achieved by gaining approval for a new prioritizing order form the politicians, the clients, and the 

employees. Such a reformation process (Sw “omnormeringsprocess”) would imply less moral 

stress. If the managing directors have a basic employment as a generalist the working tasks will be 

more evenly divided amongst the employees. Teams of 5-7 employees that encompasses specially 

qualified generalist and that meets on a regular basis is essential to relieve pressure from colleagues. 

This is essential to be able to make the most out of the special knowledge of the directors. In the 

extension of this change the assistants should be included in the existing substitutes-pool and each 

assistant’s special competence should be clarified. 



 

 

Sammanfattning 

Från 60-talet fram till millennieskiftet har utvecklingen gått snabbt från fokus på byråkratisk 

uppbyggnad och formell organisering genom 80-talets demokratiseringsreformer och 90-talets 

nedskärningar till de senaste årens privatiseringar, reorganiseringar och konkurrensutsättning. 

Gemensamt för denna reformtid i vård- och omsorgssammanhang blev anammandet av en ny 

modell, den s.k. beställare/utförarmodellen. Syftet med modellen var att dra en skarp gräns mellan 

politik och produktion. Detta är en anledning till att Omsorgslagen som reglerade de 

utvecklingsstördas rättigheter skrevs om 1994 och ersattes av en ny lag gällande fler persongrupper 

med funktionshinder: LSS (1993:387) ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”. 1995 

fördes ansvaret för den verksamhet som föreskrivs i LSS-lagstiftningen över på kommunen från att 

tidigare ha legat på landstinget. I Hudiksvalls kommun fördelades ansvaret för de nya LSS-

uppgifterna mellan fyra kommundelsförvaltningar och en särskild kommungemensam 

omsorgsförvaltning. Relativt snart insåg man att uppdelningen mellan kommundelarna inte 

fungerade tillfredställande. Vilket år 1997 resulterade i att kommundelarnas uppgifter lades på en ny 

kommungemensam LSS-enhet. Volymen av den totala LSS-verksamheten ökade snabbt i 

kombination med en mer ansträngd ekonomi. År 2003 beslutade man slutligen att slå samman 

omsorgsförvaltningen och LSS-enheten till en större kommungemensam omsorgsförvaltning, vilket 

innebar en stor omstrukturering. Tillämpningen av LSS-lagen, och hur den offentliga organisationen 

anpassades för att uppfylla lagstiftarens krav, ligger till grund för den här uppsatsen.  

För att den nya förvaltningen i framtiden skall kunna utföra sina åtaganden på ett tillfredställande 

och effektivt sätt ansågs det som viktigt att relativt snart kunna få svar på frågan om 

omstruktureringen haft önskvärd effekt i relation till sina kortsiktiga mål. En intern utvärdering 

skulle genomföras för att genom återkoppling med berörda chefer kartlägga effekterna. Per Iversen 

genomförde utvärderingen under hösten 2003. Utvärderingen hade två huvudsyften, dels att 

undersöka om chefsområdenas omstrukturering resulterade i ett bättre samarbetsklimat och dels om 

man uppnådde en fördelning med jämnare arbetsbelastning (för enhetscheferna). Uppsatsens 

primära empiriska material har hämtats från denna utvärdering.  

Utöver denna genomgripande organisationsförändring upplevdes arbetsbelastningen som för hög 

samtidigt som samarbetsproblem fanns mellan olika enheter vilka hade ansvar för ett gemensamt 

verksamhetsområde. Frågan i Hudiksvalls kommun väcktes om chefsrollerna skulle specialiseras än 

mer eller avspecialiseras, samt om och i så fall hur organisationen i och med detta borde förändra 

sin struktur. Detta gav i sin tur upphov till en diskussion om ”chefens roll” inom organisationen. 



 

 

Huvudfrågan för denna uppsats är om det organisatoriska valet mellan specialisering eller 

avspecialisering (av arbetsuppgifter) har någon effekt på upplevd och uppmätt stressnivå bland 

enhetscheferna. Analyserna har resulterat i fyra viktiga delslutsatser och en central slutledning:  

1. Den höga, negativt upplevda arbetsbelastningen handlar i huvudsak om stressade 

enhetschefer.  

2. Det finns ingen uppenbar skillnad på stressnivån mellan de som har ett professionaliserat 

(läs specialist), geografisk uppdelat eller avspecialiserat uppdrag.  

3. Det som hade en tydlig effekt på stressnivån var förväntningarna inför och beslutet om 

omorganisationen och inte resultatet av densamma. I tillägg har vi konstaterat att stressnivån 

åter blivit högre en tid efter omorganisationen. 

4. Vi har funnit att negativ stress föds av resursbrist i kombination med bristande förmåga att 

prioritera rätt bland svåra moraliska beslut. Man tvingas till beslut och prioriteringar som 

man innerst inne inte kan stå för.  

Sammanfattningsvis handlar det inte om stressade enhetschefer i allmänhet utan om moralisk stress. 

Moralisk stress kan definieras som diskrepansen mellan mina etiska utgångspunkter och de 

handlingar jag måste utföra som resultat av den makt jag förfogar över och det ansvar jag har att 

leva upp till. 

Ett huvudmål med uppsatsen har varit att identifiera centrala problem samt presentera förslag till 

hur Omsorgsförvaltningen fortsättningsvis kan vidareutveckla sin organisation. Idag står 

Hudiksvalls kommun inför ytterligare en omorganisation då planen är att kommundelarna skall 

upplösas inom ett år. Vår rekommendation är att fortsätta på den inslagna vägen där enhetscheferna 

inte blir specialister på ett område, utan alla skall i princip ska vara generalister. Det övergripande 

målet bör vara att hitta en fungerande organisation baserad på LSS-uppdragets natur och få bukt 

med en allt svårare arbetssituation för de anställda. Vårt förslag är därför att man gemensamt arbetar 

fram en tydlig plan för omprioritering som sedan förankras hos politiker, brukare och personal. En 

sådan omnormeringsprocess skulle kunna innebära minskad moralisk stress. Man kan på så sätt 

undvika ytterligare en omorganisation för att i stället fokusera på att stärka det kollegiala 

samarbetet. För Omsorgsförvaltningen som helhet skulle detta kunna innebära en mycket starkare 

organisation. Problemen måste angripas ur fem olika perspektiv:  



 

 

Flytta fokus från det organisatoriska planet. Organisationen bör försöka kartlägga stressen skild från 

den funktionella organisationen (avspecialisering eller specialisering).  

Team med specialkompetenta generalister. En enhetschef bör i grunden ha ett generalistuppdrag 

med klart definierade arbetsuppgifter som kompletteras med individuella specialistområden som 

baseras på den enskildes erfarenheter och kompetens. Varje chef (och assistent) skall vara övriga 

organisationen tillgänglig med sin specialistkunskap. En jämn arbetsfördelning skall eftersträvas. 

Man bör upprätta team där mindre grupper om 5-7 personer regelbundet träffas för att kollektivt se 

hur man kan avlasta varandra.  

Inte bara en omorganisation. Vi anser att man bör mäta stressnivåer kontinuerligt med 

standardiserade mätverktyg, t.ex. psykosociala skyddsronder. Kontroller bör införas för att aktivt 

säkerställa att var och en är på rätt väg exempelvis genom regelbundna medarbetarsamtal.  

Att hantera en stressande vardag. Initialt ansåg vi att utbildning om stressorsaker samt utvecklandet 

av strategier för hur man kontinuerligt skall jobba med detta på daglig basis var att föredra. Tyvärr 

har det visat sig att resultaten efter genomförda etikutbildningar lyser med sin frånvaro. I och med 

detta står vi utan konkreta uppslag, men rekommenderar att ansträngningar görs för att diskutera 

ämnet vidare.  

Prioritera rätt. En vikariepool har redan instiftats som en viktig satsning på specialkompetens och 

intern avlastning. En fortsatt satsning (utöver team) är att inkludera de administrativa assistenterna 

och klargöra vilka spetskompetenser som bäst hör till denna stödfunktion. Enhetscheferna bör ha 

tillgång till handplockade assistenter på daglig basis som arbetsverktyg. 



 

 

Summary 

The fast development of the Swedish public organizations during the last 40 years has experienced 

an major shift in focal points. From focusing on the formal organization in the democratic sweeping 

reforms of the 80s, bureaucratic structures, and the budget cuts of the 90s. The emphasis today 

rather concerns the more recent years of privatizing, reorganization and exposure to competition. 

For all the public care organizations alike these years of reformation became the starting point for 

the development of the "client/performer model" (beställare/utförarmodellen). The goal was to draw 

a sharp line between politics and production. As a result, the former Swedish social care law that 

regulated the rights of the mentally disabled people was rewritten in 1994 and replaced with a more 

complete law called LSS (1993:387). "[The] law about support and service for persons with certain 

disabilities". The liability for the public operative workings changed. And was under the new law, 

effective of 1995, transferred from the County Administration to the municipal care department. 

The different tasks were divided between four municipal units (area specific) and one specialized 

and mutual care department. Two years later the four municipal units emerged into one LSS 

department since the former structure was proven not to function in a satisfactory way. In 2003 the 

overall workload volume increased rapidly while the budget restraints continued to diminish. 

Resulting in a municipal board decision to combine the municipal care department and the LSS 

department into one large LSS administration department. This structural change is hereafter 

referred to as the “reorganisation process”. The application of the LSS law and how the public 

organization (Municipality of Hudiksvall) later had to reform their organization to fit the new 

demands is the foundation to this master's thesis.  
 
In order for the municipal administration to guarantee their commitments to be efficient in the long 

run, it was considered of great importance to assure that the reorganization efforts made produced 

satisfactory results. The administration decided to perform an internal evaluation in cooperation 

with the affected unit managing directors. The main content of the evaluation consists of several 

half structured interviews, a description of the interview methodology, and a compilation of the 

respondents’ answers followed by a discussion of the results. All carried out by Per Iversen during 

the fall of 2003. The evaluation had two goals; to investigate if the reorganization resulted in a 

better working environment, and to see if the work load (distribution of work) became more evenly 

divided between the different managing unit directors. The primary empirical information to this 

master's thesis is collected from that evaluation report. 

  



 

 

The reorganization invoked many new problems. The workload was considered to be too high. And 

problems with the cooperation between, and the structural organizational changes of the different 

municipal units, mutually responsible for the same sphere of activities, were made evident. 

Questions also arouse whether or not the directors should be more or less specialized in their 

particular roles. And if so, would this require additional changes in the organization. The main 

objective of this master's thesis is to evaluate if the organizational choice between specialized or de-

specialized working tasks has any effects (experienced and measured) on the level of stress among 

the unit managing directors. The analysis made has resulted in four important conclusions and one 

essential deduction: 

1. The too high, hence negative, workload by is solely due to stressed unit managing directors. 

2. There is no obvious difference in level of stress between the unit managing directors with 

professionalized (read specialized), geographically divided, or de-specialized working 

tasks. 

3. It was shown that the expectations on, and the decisions about, the reorganization in and of 

itself proved to be the biggest stress reliving factor. Once the new structure was 

implemented and the reorganization process ended, the high levels of negative stress 

returned.  

4. Further more we have found that negative stress is a direct result of lack of financial 

resources in combination with insufficient ability to prioritise among morally difficult 

decisions. As a managing director you are forced to make decisions and to prioritise in a 

way that you normally would not agree upon. 

Consequently it is a question about moral stress rather than a question about stressed managing unit 

directors in general. In this thesis the definition of “moral stress” is the discrepancy between one 

persons ethical properties and the actions that person have to take due to appointed power and the 

responsibility that follows with the power.  

One of the objectives with this thesis was to identify essential issues within the organisation and to 

present proposals for solutions on those problems to the Social care department of the Municipality 

of Hudiksvall. At present there are plans for an additional reorganisation of the entire municipal 

organisation structure. The plan is to dissolve the municipal units within a year. As a result of our 

work we would recommend a continuous development of making the working tasks of the 

managing directors more de-specialized. Ideally; to make all the directors in to generalists. The 



 

 

overall goal should be to find an organisational structure based on the premises of the LSS-law 

while at the same time attending to the problems of the more and more difficult working situation 

amongst the employees. This can be achieved by gaining approval for a new prioritizing order form 

the politicians, the clients, and the employees. Such a reformation process (Sw. 

“omnormeringsprocess”) would imply less moral stress and at the same time avoiding another 

reorganisation process. The cooperation between the colleagues could also be strengthened through 

such a process. The issues at hand have to be approached out of five different perspectives.  

A change of focus from the organisational level; the organisation should try to chart the stress 

separated from the functional organisation (specialisation/de-specialisation).  

Teams that should encompass a specially qualified generalist. A managing director should have a 

basic employment as a generalist with clearly defined working tasks. The individual competence 

and experience should then be the foundation of an internal specialist role. Using these premises as 

a spring board, each director (and assistant) should then be made available for the rest of the 

organisation with their individual special knowledge. The formation of teams consisting of 5-7 

peoples that meets on a regular basis is essential to relieve pressure from colleagues, and to be able 

to make the most the special knowledge of the directors.  

A reorganisation is not enough. Our opinion is that the level of stress should be measured with a 

standard tool (i.e. psychosocial security rounds); for the control of the development and to ensure 

that each employee is heading in the right way, regular co-worker discussions are essential.  

Tools for handling a stressful weekday should be deployed. At first we considered an education on 

stress related issues and how to deal with such questions on a regular basis. Unfortunately the 

expected results of such ethical educations are disheartening. At present we have no other concrete 

solution to this issue but to recommend that special efforts are made to discuss the issues at hand 

internally.  

Prioritizing right is a key element. Just recently the LSS-department founded a substitutes-pool to 

provide the organisation with additional manpower resources along with special competence to 

relieve pressure of the employees. The next step (formation of teams excluded) should be to include 

the assistants to the substitutes-pool and clarify each assistants special competence. Further more 

each managing director should have the opportunity to handpick certain assistants when ever 

needed as a new powerful working tool. 
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Förord 

Dels är uppsatsen Du nu läser en analys av en tidigare omorganisation av Omsorgsförvaltningen i 

Hudiksvalls Kommun, dels ett vägledande dokument för framtida organisatoriskt arbete inom 

kommunen. Vi har valt att skriva det i form av ett examensarbete på D-nivå i företagsekonomi. Det 

pågår fortfarande utredningar om hur förändringsarbetet inom Omsorgsförvaltningen skall gå vidare 

för att förbättra organisationen. Vår studie är avsedd för beslutsfattande instanser som ansvarar för 

Omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls Kommun. Vår erfarenhet är att det ofta finns brist på 

vetenskapligt beslutsunderlag för dagens ledare i offentliga organisationer, inte minst på 

kommunernas operativa nivå. Förhoppningen är att studien blir ett relevant komplement till den 

forskning som finns om offentliga organisationer på detta område. 

Upprinnelsen till den här uppsatsen var att Per Iversen, ekonom och enhetschef på 

Omsorgsförvaltningen i Hudiksvall, 2002/2003 gick kursen ”Att reflektera över och utvärdera 

socialt arbete” på Högskolan i Gävle. Examensuppgiften bestod i upprättandet av en 

utvärderingsplan av omorganisationsprocessen på Omsorgsförvaltningen. Efter avslutad kurs 

genomfördes ”Utvärderingen” (se kapitel 4) för att ta fram mer beslutsunderlag för den fortsatta 

organisationsförändringen. Samtidigt stod Tobias Bunne, miljöekonom, i startgroparna för en D-

uppsats i företagsekonomi, också den vid Högskolan i Gävle. Bunne och Iversen har tillsammans 

den interna kunskap som behövdes för att få empirin rätt återgiven och de ekonomiska verktyg för 

teori och analys som denna uppsats krävt. Syftet formulerades i dialog med Lars Hjärne, samma 

handledare som tidigare handlett Iversen i arbetet med utvärderingsplanen. Tobias Bunne har 

studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och har bakgrund i organisatoriska frågor kring 

energiteknisk innovation och företagsledning. Idag är han verksam som Miljökonsult. Per Iversen 

har trettio års yrkeserfarenhet från den Svenska vårdsektorn, både i privat och i kommunal regi. 

Hans erfarenheter på sociala aspekter av företagsekonomi är essentiella för denna uppsats. 

 

Författarna 

Tobias Bunne & Per Iversen 

Delsbo, Stockholm, 2006-03-17 
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1 Hur Och Vad Vi Gör 

1.1 Inledning 

Sedan den första Omsorgslagen skrevs år 1960 har de Svenska offentliga 

verksamhetsorganisationerna reformerats kraftigt. Utvecklingen har karaktäriserats av byråkratisk 

uppbyggnad, formell organisering, olika demokratiseringsreformer, nedskärningar till de senaste 

årens privatiseringar, reorganiseringar och konkurrensutsättning. I vård- och omsorgssammanhang 

blev ett karaktärsdrag anammandet av en ny modell, den s.k. beställare/utförarmodellen. Syftet med 

modellen var att dra en skarp gräns mellan politik och produktion. I kölvattnet av denna 

verksamhetsmodell reglerades Omsorgslagen år 1994 och ersattes av en ny lag gällande fler 

persongrupper med funktionshinder: LSS (1993:387) ”Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade”. Bland annat fördes ansvaret för den, i LSS föreskrivna, verksamheten över på 

kommunen från att tidigare ha legat på landstinget. I Hudiksvalls kommun fördelades ansvaret 

mellan fyra kommundelsförvaltningar och en särskild kommungemensam omsorgsförvaltning. År 

1997 lade man om kommundelarnas uppgifter på en ny kommungemensam LSS-enhet. Samtidigt 

ökade volymen av den totala LSS-verksamheten snabbt i kombination med en mer ansträngd 

ekonomi. Hög arbetsbelastningen och samarbetsproblem mellan berörda enheter var vardag. År 

2003 beslutade man slutligen att slå samman omsorgsförvaltningen och LSS-enheten till en större 

kommungemensam omsorgsförvaltning, vilket innebar en stor omstrukturering. För att den nya 

förvaltningen i framtiden skall kunna utföra sina åtaganden på ett tillfredställande och effektivt sätt 

startades en intern utredning (se ”Utvärderingen” nedan) vilken sökte svar på frågan om 

omstruktureringen haft önskvärd effekt i relation till sina kortsiktiga mål. I och med detta väcktes 

frågan om chefsrollerna skulle specialiseras än mer eller avspecialiseras, samt om och i så fall hur 

organisationen i och med detta borde förändra sin struktur. Detta gav i sin tur upphov till en 

diskussion om ”chefens roll” inom organisationen. Ungefär här avslutas utvärderingen och vår 

uppsats tar vid. 

 



Bunne & Iversen - 2 (46) - Examensarbete 209-06 Fek, 2006-03-28
  

1.2 Syfte 

Vår uppsats baseras i huvudsak på en större omorganisation på enhetschefsnivå inom 

Omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls Kommun. Vi skall göra en analys som omfattar resultat och 

effekter på enhetschefernas arbetssituation till följd av denna omorganisation samt vilka problem 

den nya organisationen fört med sig. Vår analys tar initialt ansats i frågan om det organisatoriska 

valet mellan specialisering eller avspecialisering (av arbetsuppgifter) har effekt på upplevd och 

uppmätt stressnivå bland enhetscheferna. Målet är att identifiera de centrala problemen samt 

presentera förslag till hur Omsorgsförvaltningen fortsättningsvis kan vidareutveckla sin 

organisation.  

1.3 Avgränsningar 

Innan vi går in på våra metoder och vårt arbetssätt är det viktigt att klargöra vad vi i huvudsak anser 

relevant att ta upp i linje med vårt syfte, dvs. indirekt vad vi lämnar utanför detta arbete. Redan i 

initieringsskedet till denna uppsats avgränsade vi oss ämnesmässigt utifrån en genomförd 

utvärdering av omorganisationen av Omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls Kommun. Den tar upp ett 

flertal aspekter på arbetsmiljö, ledningsfrågor och organisation, områden som var och ett kan 

avhandlas i en egen uppsats. Därför har vi lyft ut några centrala delar med avseende på vårt syfte: 

• Grad av avspecialisering 

• Arbetsbelastning/stressfaktorer  

• Kompetens och ledarskap 

Valet av dessa teman har delvis naturliga förklaringar. Kommunen hade problem med att organisera 

sin LSS-verksamhet vilket bland annat budgetunderskotten vittnade om. Man visste helt enkelt inte 

hur man skulle ta sig an uppgiften, delvis övertagen från Landstinget men delvis också med nya 

krav från lagstiftarens sida. En (upplevt) hög arbetsbelastning bland cheferna förstärkte 

problematiken och gav upphov till att externa konsulter kopplades in för en analys. Frågan väcktes 

om chefsrollerna skulle specialiseras än mer eller avspecialiseras, samt om och i så fall hur 

organisationen borde förändra sin struktur. Detta gav i sin tur upphov till en diskussion om ”chefens 

roll” inom organisationen, dvs. ett ledarskapsresonemang. Avgränsningar och begränsningar 

sammanfattas uppdelat i tre kategorier – Praktiska omständigheter, Teori/litteratur och Empiri. 
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1.3.1 Praktiska omständigheter  

De mest omfattande avgränsningarna har gjorts p.g.a. pressat tidsschema och knappa resurser. 

Budgeten har i princip varit obefintlig med undantag för den tid Per Iversen hunnit genomarbeta 

empiriskt material under arbetstid. Det har snarare resulterat i koncist innehåll än knapphändiga 

analyser eller bristfälligt researcharbete. Relativt liten tid har lagts på extern hjälp och kontakt med 

vår handledare. Det dryga år vi skrivit på uppsatsen har delvis gjort att en tät kontakt med 

handledare inte varit aktuell eller ens möjlig. Vi känner ändå att vi fått den hjälp vi behövt. Detta är 

inget nytt fenomen i forskningssammanhang menar Halvorsen (1992). Konkret har inte jämförande 

studier med andra offentliga organisationer/kommuner eller relationer med näringslivet varit 

möjligt. Vi har heller inte haft möjlighet att beställa och gå igenom litteratur från andra bibliotek än 

från de orter vi bedrivit forskningsarbetet (Gävle, Stockholm och Hudiksvall).  

1.3.2 Teori/Litteratur   

Den litteratur vi behandlat fokuserar på tidsperioden från sent 60-tal fram till millennieskiftet. 

Huvudfokus i litteraturen ligger på mitten av 90-talet, undantaget är Paldanius (1999) som blickar 

ett par år framåt i tiden. Paldanius verk är centralt i vår teoretiska del. Vi har fått intrycket av att 

tillgången på forskningslitteratur gällande offentliga organisationer m.a.p. arbetsbelastning är starkt 

begränsad. Om organisationsteori, ledarskap och stress i allmänhet finns det dock en uppsjö av 

rapporter, avhandlingar och dokumentationer, både med förankring i näringslivet och som 

renodlade akademiska institutioner. På området kommunal sektor gäller det således att hitta 

litteratur som dessutom är adekvat för sammanhanget. När det gäller organisationsområdet gäller 

det dessutom att välja rätt infallsvinkel. Den litteratur vi i huvudsak använt är underlag till 

teoretiska analyser och vetenskaplig metodik för utvärdering och akademisk vetenskaplig metod. 

Övrig litteratur, skrifter och publikationer är referensmaterial för att underbygga och stärka vår 

empiri. Henning (2000) beskriver forskning på offentliga organisationer som ett relativt ungt och 

outforskat fält och att det inte finns något litterärt bibliotek av större format att tillgå. Henning har 

sammanställt den litteratur han hittat och menar delvis att: 

”Studier i ett feministiskt perspektiv av chefer och medarbetare fanns och kunde behandla offentligt 
ledarskap. Andra studier jämförde privat och offentlig sektor med avseende på 

kvinnorepresentation på chefsposter.” (Henning, 2000, s.2) 

Vi anser att dialogen med vår handledare, Stockholms Universitetsbibliotek, Karolinska Institutet, 

Gävle studentbibliotek, Karolina biblioteket i Uppsala och diverse andra institutioner resulterat i ett 

fullgott basmaterial för att uppsatsen skall få bra substans. Spännvidden av vårt material är stort 

eftersom vi varit tvungna att studera flera olika akademiska grenar (jmf Institution ovan) i relation 
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till vårt syfte. Vår frågeställning är till sin natur komplex och kräver tvärsektoriella 

forskningsmetoder. För att få en bra överblick över använd referenslitteratur krävs att referenslistan 

till Utvärderingen läses i tillägg till detta avsnitt.  

1.3.3 Empiri 

Eftersom vi skall analysera en fallstudie är vi empiriskt begränsade till den enskilda situationen - 

omorganisationen. Per Iversens utvärdering är vårt primära material och vi kommer fortsättningsvis 

att referera till denna som ”Utvärderingen”. Utvärderingen fokuserar på enhetscheferna inom 

Omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls Kommun och avstår således från att studera effekterna på 

andra yrkeskategorier. Fokus ligger på enhetschefernas bedömning av arbetssituationen före, under 

och efter organisationens förändring. Effekten på brukarna av enhetens tjänster, på övriga anställda 

eller på andra externt berörda parter har inte tagits med i bedömningarna eller varit objekt för 

utvärderingen. Denna avgränsning beror till stor del på att effekterna från enhetschefernas 

omorganisation först efter en längre tid kommer att bli synliga. Om några år bör en undersökning i 

dessa nivåer genomföras. Inte heller har politiska aspekter kring de specifika insatserna studerats. 

Däremot berörs förvaltningschefen indirekt genom intervjuresultaten och de diskussioner vi för 

kring ledarskap och chefens roll, liksom genom den politiska kontext som studerats.  

1.3.4 Källkritik 

Det finns det en rad studier av ledarskap inom hälso- och sjukvård som belyser ledarskapet men 

vissa elementära delar saknas. När man studerat lägre nivåer inom kommunorganisationen 

fokuseras det på ledaren eller chefen men inte alls på deras egenskaper eller individuella handlande. 

Problemet har förskjutits till den som genomför studien. Det växande antalet 

utbildningsinstitutioner, studenter och sjukvårdshögskolor skapar bättre förutsättningar för att fler 

avhandlingar skall komma till stånd. I kölvattnet av vårdpolitikens intåg i den akademiska världen 

kan man se hur kunskapen ökar samtidigt som kvaliteten försämras (Henning, 2002/02, s.12). 

1.4 Metod och analys  

Uppsatsen har fått karaktären av en indirekt explorativ studie. Med explorativ (ursprunglig 

betydelse: deltagande observation) menar vi att syftet varit att få en bred insikt och helhetsförståelse 

om situationen i fråga, t.ex. att hitta latenta beteende- och handlingsmönster (Halvorsen 1992, s.84). 

Med indirekt explorativ studie avses att Utvärdering är det primära material som skall ligga till 

grund för analysen. Där låg fokus bl.a. på att hitta latenta beteendemönster bland enhetscheferna 
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som påverkade arbetsbelastningen. Det har alltså inte ingått i förstudierna till den här uppsatsen att 

genomföra fältobservationer eller liknande. Uppsatsen är en helt teoretisk studie. 

Sammanfattningsvis kan uppsatsen beskrivas som en tematisk analys som är induktivt styrd 

(Psykologi Institutionen Stockholms Universitet). Vi har alltså försökt dra teoretiska slutsatser av en 

fallstudie. (Halvorsen, 1992, s.15, 45-47). Som huvudsaklig teoretiskt underlag har vi använt oss av 

tre avhandlingar som belyser vart sitt ämnesområde:  

1) Strukturförändring i förvaltningsorganisationer. Paldanius (1999): Delaktighet, demokrati 

och organisationsförändring i skilda verkligheter 

2) Arbetsvillkor i omsorgsverksamhet. Astvik och Aronsson (2000): Specialister eller 

generalister? Arbetsvillkor och omsorgskvalitet i hemtjänst- och boendestödsverksamhet  

3) Ledarskap i offentliga organisationer. Henning (2000): Ledarskap och ledning i offentlig 

sektor 

1.5 Angreppssätt 

Vi har närmat oss denna uppsats mot bakgrund av sociala och ekonomiska aspekter på de aktuella 

chefernas arbetssituation. För att sätta analyserna i dess rätta kontext har vi även studerat delar av 

den kommunala politiska utvecklingen sedan 60-talet. 

1.6 Datainsamling och värdering 

Det är alltid en utmaning att samla in relevant data för problemställningen. Mätningar och 

undersökningar måste därtill vara pålitliga och helst vara oberoende så att en liknande framtida 

analys kommer fram till nästintill identiskt resultat. Om så är fallet råder hög reliabilitet. Eftersom 

analyserna är kvalitativa är det svårt att mäta reliabiliteten. Det har ställt höga krav på validiteten av 

våra sekundära källor (Halvorsen, 1992, s.41-43). Eftersom ett delsyfte med denna uppsats har varit 

att redovisa ett beslutsunderlag riktat till kommunens beslutsfattare bör underlaget vara pålitligt, 

jämförbart och så vetenskapligt objektivt som möjligt. 

1.7 Extern kommunikation 

Det fanns från början ingen uttalad beställare eller användare av uppsatsen. Utvärderingen 

genomfördes internt, men utan att en analys av utvärderingsresultatet kom till stånd. Denna studie 

har vi som författare själva tagit initiativet till i samarbete med Institutionen för Ekonomi vid 

Högskolan i Gävle. Det är ändå möjligt att definiera studiens tilltänkta användare. De direkta 

användarna bör rimligtvis bli förvaltningschefen och enhetscheferna på Omsorgsförvaltningen i 
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Hudiksvalls Kommun vilka fungerat som intervjuobjekt i Utvärderingen. Indirekt kan studien även 

vara ett arbetsmaterial för övriga delar av kommunen inför olika omorganisationsproblem. 

1.8 Allmän disposition 

I kapitel 2, ”Teoretiskt ansatspunkt” tar vår uppsats sin början med en kort genomgång av 

utvecklingen av den offentliga organisationen de senaste 30-40 åren, liksom förändringen av den 

svenska politiska kontexten och kommunala arbetet. Vår ambition har här varit att sätta våra 

frågeställningar i ett större samhälleligt perspektiv. Hur vi arbetat med att analysera det primära 

materialet och hur vi sedan valt att sammanställa det presenterar vi i kapitel 1, ”Hur och vad vi gör”. 

Vi går igenom den formella uppbyggnaden med syften, frågeställningar och vårt val av 

arbetsmetod. 

I kapitel 3, ”Och så kom LSS-lagen” lyfter vi fram centrala områden från Utvärderingen (se Empiri 

nedan), som vi valt att analysera i vår uppsats. Det är viktigt att Du som läsare känner till 

grunddragen i Utvärderingen för att skapa dig en förståelse för vårt syfte och de analyser vi gör. 

Därför har vi bilagt delar av Utvärderingen som bilaga 1. Materialet har noggrant utarbetats, 

kontrollerats och följt metodiken kring gällande utvärderingsteori. Vi har en lite annorlunda 

angreppsmetod i det vi sammanväver empiriska iakttagelser, teoretiska modeller och delvis löpande 

förflyttar fokus från vårt ursprungliga syfte i takt med att vi formulerar delslutsatser. Vi redovisar 

våra centrala slutsatser i kapitel 4, ”Slutsatser” och i kapitel 5, ”Förslag till ny angreppspunkt” 

blickar vi framåt. Uppsatsens avrundas i kapitel 6, ”Diskussion”, med några avslutande reflektioner. 

Trevlig läsning!  

1.9 Frågeställningar 

Vi har under arbetets gång jobbat utifrån ett antal frågeställningar (se Tabell 1) som vi tagit fram i 

anslutning till syftet. Frågorna har fungerat som delmål genom analysprocessen och hjälpt oss att 

arbeta konsekvent. Uppsatsen presenterar inte svar på samtliga av dessa frågor då dessa fungerat 

som stödstruktur vid analysarbetet. Alla frågor har dock beaktats på ett eller annat sätt. 
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Tabell 1.  Frågeställningar 

Område Frågeställning 

Finns det ett behov av att göra en analys av Utvärderingen? 

Vem är i så fall mottagare/användare av denna analys? 

Vilken nytta har vi av att göra denna analys? 

Vilket fokus bör analysen ha/vilka områden är centrala och för användarna 
viktiga? 

Nya behov 

Vilket syfte har uppsatsen? 

Hur ser den politiska kontexten ut m.a.p. utvalda teman? 

Vilken nivå inom organisationen ska vi studera? 

Vad är bakgrunden till de organisatoriska problemen? 

Vilket vetenskapligt referensmaterial finns att tillgå? 

Vad säger befintlig teori och andra avhandlingar på området? 

Vilka problem är centrala? 

Kan vi/bör vi bortse från vissa resultatpåverkande  faktorer? 

Analysen 

Finns det ”irrelevanta” problem? 

Har vårt fokus förändrats under arbetets gång? 

Har några nya aspekter framkommit som vi bör beakta? 

Vilka slutsatser kan vi dra? 

Vad bör diskuteras? 

Kan vi teoretisera och/eller generalisera våra slutsatser? 

Hur kommer informationen att användas av organisationen? 

Vilka förslag kan vi ge? 

Vilka lärdomar är viktiga att ta till sig? 

Resultat 

Var väljer vi att sluta vår analys och varför? 
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2 Teoretisk Ansatspunkt 

2.1 Offentliga organisationer 

Politiskt sett är en kommun en områdesbunden samhällsbildning inom ett land (en stat) med uppgift 

att så självständigt som möjligt sköta sina egna uppgifter och genom detta fylla de statliga 

funktioner som är ålagda den. Kommunens verksamhet kan kallas offentlig produktion och 

definieras som ett serviceorgan för medborgarnas bästa. (Paldanius, 1999, s.11-12). Den offentliga 

organisationen uppfyller demokratiska syften genom att vara politiskt styrd och lokalt förankrad. 

Brukarna är således i centrum – vi, alla och en var. Abrahamsson (1989) påvisar att 

kommunorganisationen både kan beskrivas utifrån systemperspektiv och rationalistiska perspektiv. 

Normalt sett anses företrädare för dessa perspektiv stå i ideologisk motsättning till varandra.  

Framförallt skiljer sig uppfattningen om varför politiska organisationer existerar, men Paldanius 

(1999) studier visar att perspektiven snarare kompletterar än står i motsättning till varandra. Fast 

bara när vi talar om offentliga organisationer.  

Systemperspektivet utgår från att organisationer utgör svar på olika behov hos det omgivande 

samhället (även kallat makrosystemet). Naturligt strävar organisationen efter att överleva och i 

grunden skapa och bibehålla någon sorts jämvikt mellan behov och resultat. Här kan organisationen 

bli sin egen beställare genom att de egna behoven ger uppkomst till nya mål. Detta gäller inte minst 

Landstingen som både är beställare och leverantör av vård Lammertz (1992). Det rationalistiska 

perspektivet utgår ifrån att organisationen enbart existerar på grund av dess uppgifter. 

Organisationen (och dess struktur) anses enbart bygga på målstyrning, inrättad av någon part, med 

det tydliga syftet att få ett arbete utfört. Alla delar i strukturen underordnas detta syfte medan 

jämvikt, som är centralt i systemperspektivet, blir här helt irrelevant.  

Sammantaget handlar det om att tillhandahålla service i enlighet med medborgarnas behov och 

önskemål som att fördela resurser och bistånd samt utöva tillsyn. I sin ytterlighet blir det 

myndighetsutövning för att skydda tredje man mot t.ex. miljöproblem och undermålig service.  
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2.2 Under gamla omsorgslagens tid 

De svenska offentliga organisationerna är förhållandevis mogna och mycket stabila. Karaktäristiskt 

är den inneboende tröghet som finns i systemen. Det beror till viss del på att den offentliga 

organisationen berör så många människor och deras vardag samt har krav på att förändra den. På en 

rak tidslinje har den kommunala utvecklingen sett ut ungefär så här:  

• 1960 Byråkratisk uppbyggnad,  

• 1970 Formell organisering,  

• 1980 Demokratiseringsreformer,  

• 1990 Företagisering samt nedskärningar,  

• 2000 Privatisering, konkurrensutsättning och reorganisering. 

När industrialismen tog fart på 60-talet förändrades kraven på stat kommun. Stor fokus lades på 

politikens grundläggande samhällsuppgifter, dvs. på konstitutionen och det rättsliga styrande 

systemet. Under 70-talet kom den formella organisationen under luppen. Henning (2002) kallar 

detta för ett demokratiseringssträvande. Under 80-talet tonades detta ned och en 

marknadsorientering tog fart i och med ökad fokus på nyttjarnas behov. Ett grundläggande 

förvaltningspolitiskt tänkande var utbrett och genomsyrade hela den statliga sektorn. Många 

ifrågasatte dessa tankebanor i och med att luften gick ur de statliga finanserna i slutet av 80-talet. På 

bred front slog en ”företagiseringen” genom. Henning, som myntade begreppet, har beskrivit 

”denna successiva övergång från lagar och regelstyrd förvaltning till marknadsorientering” med 

begreppen avreglering, målstyrning, effektivitet och marknadstänkande. Paldanius beskriver samma 

historiska scenario, men kallar det decentralisering, delegering och privatisering. Denna 

företagisering har pågått sedan 90-talet med näringslivet som förebild. Den offentliga 

organisationen har blivit mer företagslik genom att de ersätter eller kompletterar element från 

idealtypen förvaltning med element som karaktäriserar idealtypen företag. På mitten av 90-talet 

hade offentliga sektorns re-organiseringsstrategier nått till rötterna. Verksamheterna skulle bli så 

rationella och effektiviserade som möjligt. I kölvattnet startades en omfattande bolagisering (och 

privatisering) av de offentliga verksamheterna, organisationerna delades upp i resultatenheter som 

helst skulle konkurrensutsättas till 50 %. Det blev en form av allmänt accepterad marknadslösning 

med kontrakt, resultatorientering, individuell lönesättning mm. (Henning, 2002/2, s.6-8). På statlig 

nivå är en ständig fråga vilka mål och strategier den kommunala verksamheten skall ha för sitt 

förändringsarbete. En offentlig utredning (SOU 1993:73) slog inte så oväntat fast att 

”formuleringarna om kommunala organisationers reformbehov har förändrats under de senaste 15 

åren”.  
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2.3 Nya tider och LSS-lagen 

Gemensamt för denna reformtid i vård-, och omsorgssammanhang blev anammandet av en ny 

modell, den s.k. beställare/utförarmodellen. Syftet med modellen var att dra en skarp gräns mellan 

politik och produktion. Beställarens (kundens) behov skulle bli helt styrande för vad som 

producerades, inte styrd av politiska beslut som förut (SOU 1993:73). Man menade att problemen 

skulle försöka lösas genom rationell samordning av individers handlande. Det kallas ofta att följa 

”Torgets Principer”. Det innebär i grunden att beställaren alltid har rätt och är på så sätt suverän 

framför kollektivet och avgörande för en god välfärd. Politiskt sett blir det en spänning mellan två 

viktiga demokratiska faktorer; individens valfrihet och kollektiv rättvisa. Detta är en anledning till 

att Omsorgslagen skrevs om 1994. 

En successiv förskjutning av de kommunala och regionala verksamheterna skedde parallellt och 

idag produceras större delen av den offentliga välfärden regionalt och kommunalt. För Sveriges del 

har det konkret inneburit bildandet av kommundelsnämnder (Sannerstedt & Jerneck, 1994). 

Beslutsprocesserna har mångfaldigats, dvs. många fler måste fatta besluten än tidigare. Det medför 

att makten upphör på central (statlig) nivå medan ansvaret består och problem har uppstått med att 

skjuta ansvaret neråt i hierarkierna. Staten har som konsekvens fått en ökad roll som 

myndighetsutövare och övervakare för att säkerställa att de lokala nivåerna sköter sina åtaganden. 

Det positiva är att decentraliseringsprocesserna ökat delaktigheten för brukarna eftersom makten 

förflyttats neråt. (Paldanius, 1999, s.41-42). Denna decentraliseringsprocess har pågått under en 

längre tid och skett på liknade sätt i hela norden.  

Den offentliga sektorn anses av vissa vara en dålig och ineffektiv lösning på medborgarnas 

önskemål. Dock finns det en opinion som vill ta ytterligare ett steg i företagiseringsprocessen och 

öka privata och individuella intressena. Statens traditionellt starka samhällsroll bör alltså tonas ner 

ytterligare. Avreglering och privatisering påstås främja ett individcentrerat demokratiperspektiv 

(Sannerstedt & Jerneck, 1994). Idag ser vi konsekvenserna av denna strävan, som prisökningar över 

prisindex på de avreglerade marknaderna och dålig kvalitet på leveranser 

(telekommunikationssektorn är enda undantaget där prisnivåerna minskat). Flertalet kommuner i 

Sverige har idag avskaffat sina kommundelsnämnder. Paldanius (1999) menar som tillägg till denna 

debatt att ”emellertid så framstår det också som demokrati inte enbart är problematisk utan snarare 

mycket problematisk”.  
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2.4 Kompetens och ledarskap 

Arbetsbelastning och grad av arbetsspecialisering är intimt förknippat med begreppet kompetens. 

Eftersom arbetsbörda till stor del är subjektivt upplevd kräver det en skärskådning av individuell 

kompetens. Ericson et. al. (1996, s.11) definierar kompetens som en fråga om kunskaper och 

färdigheter. Synen på kompetens varierar mellan vilken betraktare som avses (t.ex. utomstående 

bedömare, aktören själv eller mottagaren) och uppfattningen kan generellt avvika stort. Kompetens 

är således intimt förknippat med begreppet kvalitet. Vi ser samma resonemang i Nordstedts Ordbok 

(1998) där begreppet kompetens förklaras som; ”tillräckligt god förmåga (skicklighet, duglighet) 

för viss verksamhet”. Kvalitetsantydelsen ligger här i ordet ”tillräckligt god” förmåga. I fortsatt 

analys har vi slagit fast att de studerade enhetscheferna står skapligt nära varandra i kompetensnivå 

och framförallt har den kognitiva, kommunikativa, administrativa och strategiska kompetens (se 

nedan) som arbetsuppgifterna kräver. Självklart avviker individerna från varandra på viss områden 

men detta kommer till uttryck som positiv mångfasettering och en kollektiv förmåga att lösa 

problem samt att fungera som en grupp (Iversen, 2003). Kompetens kategoriseras som: 

• Kognitiv: Teoretiska och praktiska specialförkunskaper 

• Affektiv: Har med vilja, uthållighet, riskbenägenhet och stress att göra. Dvs. individens 

åsikter, attityder och känsla för uppgiften. 

• Social: Förmåga att samverka med andra människor. 

• Kreativ: Förmåga att se det som inte är uppenbart eller synligt och att använda sin fantasi 

och visioner. 

• Kommunikativ: Forma, förmedla och motta information. Förmåga att tolka budskap. 

• Administrativ: Förmåga att strukturera, planera och organisera. Anses vara motsats till 

kreativ kompetens. 

• Strategisk: Här avses förmågan att differentiera, definiera och prioritera inriktning, åtgärder 

och beslut. 

Vi hade från början intentionen att göra en djupdykning i ledarskapsfrågor som framkommit under 

omorganisationsprocessen. Av flera skäl (se avsnitt 1.3.4) har vi avgränsat oss från detta, bl.a. 

eftersom litteraturtillgången varit undermålig. Vi har dock dragit några intressanta slutsatser av det 

teoretiska underlag vi haft tillgång till. Den typiske ledaren i en offentlig organisation karaktäriseras 

som svensk man i övre medelåldern utan vare sig akademisk utbildning eller erfarenhet från det 

privata näringslivet som sällan läser ledarskapsrelaterad litteratur (Henning, 2000).  

Edlund (2002, s.32-33) redovisar att det finns ett signifikant samband mellan ålder och preferens för 

arbetssätt. Gruppen över 50 år tenderar i högre utsträckning att arbeta enskilt framför att arbeta i 
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grupp relaterat till de yngre åldersgrupperna. Vidare har det framkommit när ledarskapsfrågor 

diskuterats inom offentliga organisationer att man feltolkar de vetenskapliga rönen som 

organisationsfrågor (Paldanius, 1999).  

2.4.1 Kommunal verksamhet 

Problemen med för hög arbetsbelastning för förste linjens chefer är ett återkommande 

diskussionsämne inom kommunala verksamheter. Socialstyrelsen (Höjgård, 2003) har genomfört en 

studie där enhetschefers arbetsuppgifter inom vård och omsorg har kartlagts. Sedan har man genom 

enkäter arbetat fram hur mycket tid man i snitt lägger ned på de olika arbetsuppgifterna. Resultatet 

har blivit att de definierar ett gränsvärde i antal underställda om man skall kunna sköta sitt jobb på 

ett tillfredsställande sätt. 

2.4.2 Kvalitet 

Socialstyrelsens rapport (Höjgård, 2003) diskuterar vad som ingår i enhetschefernas uppgifter. 

Denna diskussion är allmänt hållen inom området vård och omsorg. Den största volymen inom 

kommunernas vård och omsorgsansvar gäller äldreomsorg. När det gäller den del av 

handikappomsorgen som regleras av LSS är volymen mindre, men samtidigt är de kvalitativa 

kraven mer specificerade i relation till den enskildes rättigheter att själv välja hur han vill ha sitt 

stöd och sin service utformad. Resultatet har blivit en mycket komplex verksamhet med stora krav 

på att personalen skall kunna behärska många kompetensområden. 

2.4.3 Kvantitet 

Socialstyrelsen kommer vidare fram till att det inom äldreomsorgen går en gräns vid ungefär trettio 

underställda. Överskrids denna gräns försämras kvaliteten i alla hänseenden. Handikappomsorgens 

särart gör att endast mätning av antal underställda blir ett allt för trubbigt mätverktyg. LSS-

lagstiftningens olika insatser ställer mycket olika krav på personalen. I vissa insatser som t ex 

personlig assistans har kommunen endast ett arbetsledningsansvar för de personliga assistenterna 

och inget ansvar för den funktionshindrades utveckling. Däremot när det gäller 

habiliteringspersonal i t.ex. gruppbostäder är ansvaret för den funktionshindrades personliga 

utveckling omfattande. 
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2.5 Arbetsbelastning 

En grundläggande strukturell företeelse för kommunal organisation är den högre graden av 

komplexitet jämfört med företag i näringslivet. Framförallt kräver styrelsearbetet och 

kombinationen politisk styrning och tjänstemannaverksamhet mer arbete. Förvaltningar har ofta en 

större professionell mångfald och tydligare hierarkier än andra företag. Politiskt styrda 

organisationer har ofta till uppgift att jobba med konflikthantering, vilket anses som 

problemområden inom näringslivet. Ett av demokratins klassiska problem kallas oligarkins järnlag 

(Michels, 1983). Sammanslutningar av en stats medborgare fungerar inte alltid efter de teoretiska 

demokratiska principerna. Demokratins försvarare inom större organisationer tenderar till oligarki, 

ett styrelsesätt där makten utövas av ett fåtal personer (Nordesteds Ordbok, 1998). Denna 

utveckling anses som lagbunden och kallas oligarkins järnlag (Paldanius, 1999, s.44-46). Henning 

konstaterar att enigheten är bred om synen på skillnaderna mellan offentligt och privat ledarskap. 

Detta faktum kan vara en anledning till ökad stress och tyngre arbetsbelastning inom offentliga 

verksamheter om vi jämför med andra marknadsanpassade organisationer (Henning, 2002/2, s.20).  

2.5.1 En subjektiv upplevelse? 

Arbetsbelastning är starkt förknippat med stress. Hög arbetsbelastning får ofta konsekvensen av en 

stressad arbetssituation och utbredd trötthet bland medarbetarna, dessutom påverkas hälsa på sikt 

(Edlund, 2002). Negativ stress har flera orsaker och innefattar även människans helhetssituation i 

samhället. Faktorer i arbetslivet är bara en del vilket gör det svårt att isolera och mäta på 

individnivå. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA har gjort följande betraktelse:  

”Generellt gäller att det är viktigt att beakta dels hur vi har det, dels hur vi tar det”  

Det är också värt att lägga IVA: s konstaterande på minnet; att den psykosociala arbetsmiljön allt 

mer lyfts fram som förklaring till den ökande ohälsan. Hög ohälsosam arbetsbelastning är ofta ett 

tecken på att kopplingen mellan människa och arbetet inte stämmer. Ett vanligt förekommande 

fenomen inom offentliga organisationer är slimmade verksamheter till följd av nedskärningar och 

strama budgetar. Det blir helt enkelt för mycket att göra på för kort tid med alldeles för knappa 

resurser. Färre medarbetare måste utföra samma (och ofta ökande) mängd arbete på kortare tid. 

Kostnaderna är kvalitetsförsämring och ohälsa bland medarbetarna och resultatet av flera års 

omorganisering men problemen uppstår tidigare. Edlund har granskat forskning som tyder på att 

själva omorganisationen i sig ofta har en negativ effekt på de anställda och hon konstaterar att 

lösningen till största del ligger i hur detta arbete organiseras och leds. Det finns flera allmänt 

accepterade faktorer till individuell negativ stress på en arbetsplats vilka presenteras i vänster 
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kolumn. I höger kolumn redovisas motsvarande organisatorisk lösning för att skapa en god 

psykosocial arbetsmiljö (Edlund samt IVA, 2000. Författarens sammanställning): 

Figur 1. Stressfaktorer och organisatoriska lösningar 

 (Individuell) negativ 

stressfaktor 

Organisatorisk lösning 

Stora krav men bristande befogenheter 

och stöd. 

Balans i förhållandet mellan uppgifter och 

krav, egna kontrollmöjligheter och 

befogenheter samt stöd från ledning och 

arbetskamrater.  

Oklarhet om mål och mening med 

verksamheten. 

Mål för, och klara beskrivningar av 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 

Meningsfullt och utvecklande arbete med 

möjligheter till 

lärande/kompetensutveckling.  

För stor arbetsbörda i förhållande till 

egna förutsättningar./Brist på tid för att 

kunna utföra ett bra jobb. 

Rimlig arbetsbelastning anpassad till 

individuella förutsättningar.  

Oklara roller och arbetsinstruktioner. Ett utvecklat "medarbetarskap" med bl.a. 

tydlig ansvarsfördelning mellan ledning och 

medarbetare på olika nivåer, d.v.s. 

medarbetarnas ansvar för arbetsmiljon 

Ingen eller dålig belöning för väl utfört 

arbete i förhållande till insatsen. 

Återkoppling och belöning som motsvarar 

ansträngning 

Underutnyttjande av kapacitet och 

kompetens. 

En viss övervakning för att upptäcka och 

förebygga tendenser till överambition hos 

medarbetare. 

Risk för att mista jobbet  Trygghet, tillit, rättvisa och respekt för 

individer. Lagom inflytande och 

medbestämmande ("vardagsmakt"). 

Dålig fysisk arbetsmiljö med risk för 

omedelbara och långsiktiga skador. 

- 

Denna sammanställning ger oss ett bra underlag för vilka faktorer som skall mätas när man studerar 

individens upplevelse av arbetsbelastning. Sammanställningen visar också att vi mäter flera av 

dessa faktorer och att stress inte är lika med hög arbetsbelastning utan ett resultat av att flera 

negativa faktorer samspelar. Stress är rättare sagt hur individen reagerar på sin arbetssituation. Inom 

Omsorgsförvaltningen har det gjorts både kvalitativa och numeriska stressmätningar, något som vi 

kommer in på längre fram.  
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2.6 Specialisering och Avspecialisering 

Astvik och Aronsson har i sin studie ”Specialister eller generalister” (2000) sammanfattat sitt 

empiriska resultat i modellform. Deras ansats var att studera hur goda arbetsvillkor och bra omsorg 

kan förenas. Fokus har legat på omsorgsvård, speciellt i hemtjänsten. Studien förser oss med bra 

jämförelsematerial från den praktiska delen av omsorgen i Sverige. Astvik och Aronsson 

konstaterar att den bästa balansen mellan flexibilitet, kontinuitet och fördjupad kompetens ges i s.k. 

klientgruppspecialisering med generalistkompetens i uppgifter. Dvs. att man arbetar i team som 

generalister men fokuserar istället på en speciell grupp av vårdtagare. Vidare pekar deras resultat på 

en tendens till ökad professionalisering inom vårdsektorn var specialisering, utbildning och 

professionellt stöd alltmer blir centrala delar.  

Det är viktigt att skilja på specialisering och rutinisering (Berglind och Pettersson, 1980). 

Grundsynen på rutinisering utgår från ett industriellt perspektiv, stordrift är ett exempel. En 

funktionsindelning av en hel verksamhet är mer en rutinisering än en specialisering eftersom det 

bygger på processeffektivisering snarare än kunskapsfördjupning inom ett visst område. Inom 

omsorgsforskningen används begreppet specialisering utan uttalad definition och gärna i samband 

med begreppet professionalisering. Då är vi för långt ut på skalans andra kant mot en ny 

yrkesgrupp. Största kritiken mot specialisering har utgått från att tayloristisk rutinisering är negativ. 

Det är både teoretiskt begripligt och empiriskt visat att den kritiken är befogad. Framförallt medför 

det en statisk arbetsmiljö, ger upphov till arbetsskador som förslitning samt sänker 

omsorgskvaliteten (kontakten med individen). Astvik & Aronsson (2000, s.6-7) menar slutligen att 

det saknas empiriska studier av omsorgsarbete där istället en kunskapsfördjupande process mot 

specialisering ägt rum.  

Astvik & Aronsson har studerat några olika verksamheter inom en vårdbiträdesgrupp och en 

boendestödsgrupp. De har sammanställt alla arbetsuppgifter i en modell som fokuserar på 

specialiseringstyp. Modellen är ett exempel på hur kunskapsspecialisering kan skiljas från 

rutinisering genom avspecialisering eller omspecialisering (likn. arbetsrotation). Fyra 

organisatoriska modeller åskådliggörs från ursprungliga tio arbetsområden och författarnas egna 

kommentarer till modellen redovisas i anslutning till Figur 2. 
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Figur 2. Kategorisering av arbetsgrupperna som specialiserade eller icke-specialiserade på 
klientgrupp respektive uppgifter1 

Specialisering JA NEJ 
JA Arbetsgrupper som är specialiserade 

på psykiskt funktionshindrade och har 
avgränsade ansvarsområden. 
Fem boendestödsgrupper 

Arbetsgrupper som är specialiserade på 
psykiskt funktionshindrade och har 
breda ansvarsområden. 
En vårdbiträdesgrupp 

Specialisering klientgrupp   
NEJ Arbetsgrupper som arbetar med olika 

klientgrupper och har avgränsade 
ansvarsområden. En vårdbiträdesgrupp. 

Arbetsgrupper som arbetar med olika 
klientgrupper och har breda 
ansvarsområden. Tre 
vårdbiträdesgrupper. 

1)  Källa: Astvik och Aronsson, 2000, s.14. 

 

”En jämförelse mellan grupperna // visar att // kompetensutveckling var vanligare hos de 
specialiserade. Orsakerna till detta var // den särskilda uppmärksamhet och ekonomiska 

extraresurser som klientspecialiserade arbetsgrupper fick //. Det innehållsmässiga behovet av 
utbildning och handledning blir mer varierat i en arbetsgrupp som arbetar med en heterogen 

klientgrupp.” 

”De tre vårdbiträdesgrupper som arbetade som generalister (förf.: avspecialiserad grupp) // hade 
ett lågt professionellt stöd, samtidigt som både kvantitativa och kvalitativa krav var höga. Det var 

alltså vanligare i dessa grupper att den egna kompetensen upplevdes otillräcklig i relation till 
klienternas behov.”  

”Att arbeta med en heterogen klientgrupp kan medföra att vårdbiträdena blir tvungna att lära sig 
lite om mycket och inte får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Om vårdbiträdena dessutom 

lämnas ensamma utan professionellt stod finns risk for att vårdbiträdena tvingas till 
bemästringsstrategier som har negativa konsekvenser både vad gäller omsorgskvalitet och 

arbetsmiljö.” 

Liknande tankegångar kan spåras inom Socialtjänsten. År 1982 när SoL (Socialtjänstlagen 1 

980:620, SFS 2001:453) infördes i Sverige skrotades den sektorsindelade socialvården till förmån 

för en mer integrerad Socialtjänst. Resultatet blev att mycket av specialkompetensen försvann då 

helhetssyn var det viktiga, dvs. en total avspecialiseringsprocess ägde rum. Själva organisationen 

decentraliserades till distriktsnämnder och kommundelsnämnder vilket medförde ytterligare 

avspecialisering av arbetet. På individnivå blev det svårare att få del av specialfunktioner och 

situationen för de psykiskt sköra försämrades avsevärt. Socialtjänsten kom att helt sakna sin 

speciella kompetens, vilken krävs för att arbeta med denna målgrupp. Lösningen hittades genom att 

införa grupper av medarbetare som enbart fokuserade på en viss kundgrupp, vuxna, barn, psykiskt 

handikappade m.fl. likt de iakttagelser Astvik och Aronsson gjort för Hemtjänsten. (Mykkänen, 

1997, s.15). Astvik och Aronsson (2000, s.46) konstaterar att ökad professionalisering hos 

omsorgspersonal, ett väl utvecklat stödnätverk och en organisation som tillåter bredd liksom djup i 
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kompetensen förbättrar möjligheterna till att skapa en god arbetsmiljö och hög omsorgskvalitet. 

Avspecialisering anses således inte som en alternativ väg att gå.  

2.6.1 Avspecialisering i chefsleden 

När vi talar om chefer och deras arbetsuppgifter kan vi karakterisera specialisten som motsatsen till 

generalisten. Specialisten har fördjupad specialkunskap inom vissa områden, medan generalisten 

har en ytligare och samtidigt bredare kunskap om ett större område. Vissa chefer har större kunskap 

och även förmågan att anpassa sitt ledarskap efter behov, och kan därmed pendla mellan de båda 

ytterligheterna. Det vanliga är tydliga verksamhetsstrukturer där man som chef antingen förväntas 

fokusera sin arbetsinsats (kompetens) till ett visst område eller så förväntas man ha förmågan att se 

helheter och agera inom alla ansvarsområden. I daglig operativ verksamhet leder detta till olika 

arbetsdelningsprinciper som varierar med företagets kultur och typ av verksamhet.  

Inom offentlig organisation har sedan gammalt de allmänt vedertagna arbetsdelningsprinciperna 

inneburit specialisering och uppstyckning. Kritikerna (Gardell & Gustafsson et.al. 1979) av denna 

princip har i stället talat varmt om arbetsintegrering och helhetssyn, speciellt inom vård och omsorg. 

Ett typiskt fall av generalisering, är den traditionella hemtjänsten, där man jobbar med en 

funktionell bredd i arbetet. Varje vårdbiträde utför alla de uppgifter som hennes omsorgstagare 

behöver hjälp med. Inom den svenska äldre- och handikappvården har integreringen av 

arbetsuppgifter fått ett uppsving i och med utbyggnaden av servicehus och de 

rationaliseringsåtgärder som på senare år krävts. De flesta servicefunktioner är idag 

kollektiviserade.  

Paldanius (1999, s.14) skärskådar några perspektiv eller som han själv kallar det ”retoriska drag” i 

debatten om förändringspolicy inom kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet för att nå 

ekonomisk balans, personalperspektivet som syftar till att tillvarata personalens kompetens och 

förändra en gammaldags hierarki till en platt organisation och slutligen medborgarperspektivet som 

vill åstadkomma ökad demokrati. Paldanius slutsats är att personalperspektivet i kombination med 

ekonomiska perspektivet ger motiv till avspecialisering. Retoriskt en direkt logisk och rationell följd 

av kommunens egna strategier, men som inte har uppmärksammats nämndvärd i debatten. 
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3 Och Så Kom LSS-lagen… 

1994 ersattes den gamla Omsorgslagen som reglerade de utvecklingsstördas rättigheter av en ny lag 

gällande fler persongrupper med funktionshinder. Detta var resultatet av en omfattande reform inom 

den svenska handikappolitiken och helt i linje med de demokratiseringsreformer som ägt rum på 80-

talet. Lagen tillämpas i huvudsak för personer ”med omfattande och varaktiga funktionshinder” 

enligt Socialstyrelsens definition, 1993. LSS (1 993:387) Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade ligger till grund för den här studien, eller rättare sagt tillämpningen av lagen och 

hur den offentliga organisationen måste anpassas för att uppfylla lagstiftarens krav. Studiens 

primära material har hämtats från en tidigare gjord utvärdering (Iversen, 2003) av enhetschefernas 

arbetssituation inom omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls Kommun. 

3.1 Från landsting till kommunal förvaltning 

Hudiksvalls Kommun är en av de få kommuner i Sverige som ännu är uppdelad i 

kommundelsnämnder med egna ansvarsområden, samt vissa facknämnder som sköter 

kommunövergripande. Utvecklingen har således kommit av sig i Hudiksvalls Kommun jämfört med 

andra svenska kommuner, vilket kan vara en bidragande faktor till de problem vi beskriver nedan. 

1995 fördes ansvaret för den verksamhet som föreskrivs i LSS-lagstiftningen över på kommunen 

från att tidigare ha legat på landstinget. I samband med detta inrättade Hudiksvalls kommun en 

särskild kommungemensam omsorgsförvaltning, som fick ansvaret för de LSS-uppgifter som 

tidigare föreskrivits av den gamla Omsorgslagen. Ansvaret för de nytillkomna LSS-uppgifterna 

fördelades mellan de fyra kommundelsförvaltningarna. Den största volymen arbete inom LSS 

ramen utgörs av personliga assistenter som ska bistå personer med omfattande funktionshinder. 

Relativt snart insåg man att uppdelningen mellan kommundelar inte fungerade tillfredställande 

vilket år 1997 resulterade i en ny kommungemensam LSS-enhet, som lades under den mista av de 

fyra kommundelarna. Denna enhet fick ansvaret för all handläggning av LSS-insatser, samt 

verkställighet av de nya LSS-uppgifterna. Omsorgsförvaltningens personal hade till största del varit 

landstingsanställda och deras arbetsuppgifter förändrades inte i någon större utsträckning av bytet 

av huvudman till Kommunen. Den nyinrättade LSS-enheten byggdes däremot upp av personal från 

olika verksamhetsområden och deras uppgifter var i stor utsträckning nya i och med LSS-lagens 

ikraftträdande. (Iversen, 2003) 

Relationen mellan Omsorgsförvaltningen och LSS-enheten var tidvis ansträngd. LSS-enheten var 

delvis tänkt som beställare i kraft av ansvaret för handläggningen av LSS-ansökningar. 
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Omsorgsförvaltningens personal upplevde däremot att det var inom deras verksamhet den större 

kompetensen fanns. Pga. av en snabbt ökande volym av den totala LSS-verksamheten, i 

kombination med en allt mer ansträngd ekonomi beställde kommunledningen en extern utvärdering 

(Odin & Uhlin, 2001). Denna resulterade i beslut om sammanslagning av dessa båda enheter till en 

ny kommungemensam förvaltning. Ytterligare en extern utredning (Lindström, 2002) tillsattes året 

efter, denna gång med uppgiften att föreslå formerna för den nya organisationen.  

Inför sammanslagningen bestod Omsorgsförvaltningens ledning av en förvaltningschef och fem 

enhetschefer. LSS-enheten som låg under en av de fyra kommundelscheferna, hade dessutom en 

egen mellanchef, tre handläggare och fem arbetsledare. Arbetet som arbetsledare på LSS-enheten 

motsvarade i huvudsak uppgiften som enhetschef inom Omsorgsförvaltningen. LSS-enheten och 

Omsorgsförvaltningen sammanslogs formellt den första januari 2003. Det är utvärderingen av 

arbetet med omorganisationen i samband med sammanslagningen som utgör huvudmaterialet i 

denna studie (Iversen, 2003). 

3.2 Ökande kostnader och ökande arbetsbörda 

I Hudiksvalls Kommun, liksom i flertalet svenska kommuner, har man kunnat konstatera att 

kostnaderna för den pålagda LSS-verksamheten ökat mer än tilldelningen av offentliga resurser. 

Underskotten var ett faktum men på grund av den uppdelade verksamheten var det svårt att 

överblicka bakomliggande faktorer. Odin och Uhlin (2001) konstaterade som externa utvärderare att 

organisationen måste förändras funktionellt för att bli mer kostnadseffektiv helt i linje med den 

övergripande utvecklingen av offentliga organisationer (se företagiseringsprocesser ovan). 

Åke Lindströms uppdrag formulerades utifrån Odin och Uhlins (2001) konstaterande att 

organisationens främsta uppgift är att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning i syfte att lösa den 

samlade arbetsuppgiften och nå verksamhetens mål. Lindström anlitades konkret för att föreslå en 

omstruktureringsprocess: att föreslå en ny kommungemensam organisation för all LSS-verksamhet 

och lämna förslag till framtida resursfördelning. Lindström såg den ansträngda relationen mellan de 

båda enheterna som ett huvudproblem inför sammanslagningen. För att komma tillrätta med detta 

föreslog han att innehållet i alla chefsområden skulle omprövas, och dessutom att alla chefer och 

handläggare som ville följa till den nya organisationen skulle söka om sina tjänster. Mot denna 

bakgrund arbetade Lindström tillsammans med en arbetsledare från LSS-enheten och en enhetschef 

från Omsorgsförvaltningen fram ett gemensamt förslag på hur chefsområdena skulle kunna 

omfördelas. Ett mål var att alla de nya chefsområdena skulle innehålla delar från båda de gamla 

organisationerna.  Detta var ett kontroversiellt förslag då detta innebar en avspecialisering, som 

 



Bunne & Iversen - 20 (46) - Examensarbete 209-06 Fek, 2006-03-28
  

sällan förekommer i kommunal verksamhet (Lindström, 2002). Lindström fokuserade även på 

frågan om arbetsbelastningen då många, både chefer och handläggare, yttrat åsikten att deras 

arbetsbelastning var oacceptabel hög. Odin och Uhlin (2001) till trots ansåg Lindström att cheferna 

borde arbeta mer avspecialiserade, i motsats till traditionell funktions- eller specialistindelning. 

Målet var delvis att omstrukturera chefsområdena så att alla chefer skulle få lika stor 

arbetsbelastning. Med denna strategi hoppades Lindström samtidigt lätta på spänningarna som 

tidigare identifierats mellan LSS-enheten och Omsorgsförvaltningen, samt att förhindra vidare 

jämförelser av arbetsbörda mellan enheterna. (Lindström, 2002). 

3.3 Från problem till gemensam strategi 

Enhetschefer och arbetsledare träffades och diskuterade planerna för omorganisationen. Syftet var 

att hitta en gemensam strategi, samt att lyfta fram viktiga aspekterna som måste vägas in. Dessa 

träffar resulterade i följande sex principiella kriterier för omorganisationen: 

1) I alla chefsområden bör de ingå minst en gruppbostad eller liknande. 

2) I alla chefsområden ska ingå personal från de båda gamla förvaltningarna. 

3) Till alla chefsområden bör det knytas minst ett ”tungt” assistansärende. 10 sådana ärenden 

har identifierats. 

4) Habiliteringspersonal och assistenter som delvis arbetar i samma grupp bör tillhöra samma 

chefsområde. 

5) Grupper där samordningsvinster kan göras utifrån geografisk närhet eller utifrån andra 

aspekter bör ingå i samma chefsområde. 

6) Den nya organisationen ska underlätta skapandet av heltidstjänster och därmed även 

förbättra framtida rekryteringsmöjligheter. 

Medan förändringarna genomfördes fortsatte diskussionerna och ytterligare kriterier och rutiner för 

den framtida organisationen fastlades. Punkterna 1-4, nedan, är kriterier för hur innehållet i varje 

chefsområde bör omfördelas och punkterna 5-7 är rutiner för hur nya ärenden skall fördelas: 

1) Den chef som skall lämna över något ärende till annan chef arbetar tillsammans med 

mottagande chef fram en tidplan för varje aktuellt ärende. Dessa tidplaner överlämnas 

snarast möjligt till förvaltningschefen. Målsättningen är att överlämnandet skall vara 

genomfört till 1/4-2003. 

2) Kontaktpersoner och ledsagare som arbetar med brukare i gruppbostad eller brukare med 

personliga assistenter skall överföras till samma chefområde som brukarens övriga personal. 

3) Övriga kontaktpersoner tas över successivt över av fritidskonsulenten med början 1/9-2003. 
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4) Ledsagare, avlösare och avlastningsfamiljer kan överlämnas efter hand. Den chef som vill 

överlämna ärenden tar själv ställning till vilka ärenden hon vill lämna från sig. Dessa 

överlämnanden hanteras enl. samma rutiner som nya ärenden. 

5) Nya kontaktpersoner lämnas direkt till fritidskonsulenten, utom för brukare i gruppbostad 

och brukare med personlig assistent som skall lämnas till samma chefområde som brukarens 

övriga personal. 

6) Alla övriga ärenden lämnas till förvaltningschefen. Dessa fördelas sedan vid 

enhetschefsträffar som ska äga rum var fjortonde dag. 

7) Akuta ärenden fördelas snarast möjligt av förvaltningschefen. 

3.4 Behov av att ytterligare utvärderingar 

I samband med att Åke Lindströms (2002) arbete stod klart rekryterades en ny förvaltningschef. 

Han fick som första uppgift att genomföra de föreslagna organisationsförändringarna. Per Iversen 

var vid tillfället enhetschef på Omsorgsförvaltningen och således direkt berörd av de förestående 

omstruktureringarna.  För att den nya förvaltningen i framtiden skall kunna utföra sina åtaganden på 

ett tillfredställande och effektivt sätt ansågs det som viktigt att relativt snart kunna få svar på frågan 

om omstruktureringen haft önskvärd effekt i relation till sina kortsiktiga mål. 

3.5 Organisationsförändringen 2003 

Iversen föreslog för förvaltningschefen att en intern utvärdering skulle genomföras, för att genom 

återkoppling med berörda chefer kartlägga de första effekterna av omorganisationen som påbörjades 

vid årsskiften 2002/2003. Iversen genomförde utvärderingen under hösten 2003. Delar av 

utvärderingen, framförallt intervjumaterialet, återfinns i bilaga 1. Viktiga frågeställningar var, för 

det första, att identifiera omstruktureringens positiva och negativa effekter i relation till hur 

organisationens samarbetsklimat har utvecklats. Särskilt intresse ägnas åt frågeställningen om det 

går att urskilja effekter av att chefsområdena avspecialiserats. 

En andra frågeställning var att undersöka om arbetsbelastningen blivit jämnare. Hur uppfattar de 

olika enhetscheferna vad som ingår i deras arbetsuppgifter? Hur mäter man sin och andras 

arbetsbelastning? Dock konstaterade Iversen tidigt att i sin utvärdering att det kommer att ta tid 

innan den nya organisationen hittar sin identitet. Därför kommer det knappast inom de närmaste 

åren gå att göra en utvärdering av organisationsförändringens inverkan på kvaliteten i kommunens 

LSS-verksamhet. Denna centrala fråga har därför utelämnats även i denna studie. 
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Utvärderingens intervjuer var tänkta att uppföljas av en grupprocess där enhetscheferna tillsammans 

skulle arbeta fram ett viktningsverktyg för kvalitet och arbetsbelastning. Detta var tänkt som en 

viktig del i utvärderingsarbetet för att i analyser kunna ha bra referenspunkter till diskussioner om 

arbetsbelastning och verksamhetens kvalitet. Av tidsbrist blev denna uppföljning aldrig genomförd. 

Problemen med för hög arbetsbelastning för förste linjens chefer är ett återkommande 

diskussionsämne inom kommunala verksamheter. I Socialstyrelsens studie av Höjgård (2003) 

definieras ett gränsvärde för arbetsbelastning i antal underställda. I Hudiksvall hade man en än mer 

komplex problematik. Arbetsbelastningen upplevdes som för hög, samarbetsproblem fanns mellan 

olika enheter som hade ansvar för ett gemensamt verksamhetsområde och nu även en 

genomgripande organisationsförändring. Erfarenheter från tidigare organisationsförändringar visar 

att dessa måste genomföras på ett medvetet sätt för att få alla inblandade med i processen. Risken är 

annars att det positiva syftet med förändringen kommer i skymundan. I stället för en förbättring kan 

det leda till nya konflikter och en än mer försämrad arbetsmiljö. 

Inför sammanslagningen lyckades man från ledningens sida bygga upp en positiv förväntan på att 

resultatet skulle bli en effektiv verksamhet präglad av samsyn. Dessutom fanns en förhoppning från 

dem som under en längre tid mått dåligt bl.a. pga. för hög arbetsbelastning att de skulle avlastas i 

den nya organisationen. Lindströms (2002) huvudstrategi för en lyckad sammanslagning och 

jämnare arbetsbelastning var avspecialisering. 

3.5.1 Kvalitet  

För att höja kvaliteten på Omsorgsförvaltningens verksamhet gjordes en omorganisation där 

enhetschefernas arbetsbelastning fördelades så jämt som möjligt. Tanken var delvis att motverka de 

negativa effekter Höjgård (2003) tar upp i sin studie. Frågan är vilken effekt avspecialiseringen haft 

på kvaliteten. Kvalitet kan här delas upp i  

a) omsorgskvalitet för vårdtagarna,  

b) arbetsledningskvalitet för de anställda och slutligen  

c) arbetsmiljökvalitet för enhetscheferna själva. En aspekt på kvalitetsbegreppet är dessutom graden 

av kostnadseffektivitet. Avsikten i Hudiksvalls Kommun var att cheferna själva skulle utveckla ett 

mätinstrument där även arbetsinsatsens kvalitet skulle mätas, men detta arbete har ännu ingen tagit 

tag i. 
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3.5.2 Kvantitet  

Höjgård (2003) kommer fram till att det går en gräns på chefskapet vid ungefär trettio underställda, 

och om denna gräns överskrids så försämras kvaliteten i alla hänseenden. Handikappomsorgens 

särart gör dock att endast mätning av antal underställda blir ett allt för trubbigt mätverktyg. 

Ansvarsstyrningen kompliceras ytterligare med många olika kvantitativa indelningar. LSS- 

insatserna är uppdelad i tio olika insatsområden som skiljer sig åt nämnvärt.  

Många brukare har fler än en insats, vilket omöjliggör att en brukare kan få alla insatser 

tillgodosedda av en och samma chef. Dessutom är storleken på de olika arbetsenheterna mycket 

mindre än inom äldreomsorgen. Antalet arbetsenheter blir därför högt. Resultatet är att det finns 

omfattande svårigheter med att göra en rättvis fördelning av arbetsbelastningen baserad enbart på 

kvantitativa mätningar. Denna insikt till trots har man efter sammanslagningen valt att göra en 

arbetsbelastningsfördelning utifrån kvantitativa mått. Detta har gjorts i avsaknad av bättre 

fördelningskriterier. 

3.5.3 Mätverktyg 

Iversen (2003) fann i sin utredning att det upplevs som mycket viktigt att fördelning av nya ärenden 

sker så att arbetsbelastningen fördelas jämt mellan de olika enhetscheferna. Förvaltningschefen har 

tagit fram ett viktningsinstrument, baserat på de ovan beskrivna kvantitativa måtten, som sedan 

hösten 2003 ligger till grund när nya ärenden fördelas. Alla enhetschefer har accepterat detta 

system, då det upplevs skapa ett objektivitet, där den enskilde inte behöver känna sig orättvist 

behandlad. Tidigare fanns ett visst inslag av misstänksamhet och avundsjuka mellan cheferna som 

undergrävde det kollegiala stödet. En viktig förutsättning för att få mätningsverktyget att fungera 

var att alla inblandade var införstådda med att det var ett mycket trubbigt instrument.  

Ett antal kvantitativa variabler valdes och olika tyngdmått kopplades till varje måttenhet. Resultatet 

blev en viktning där varje enhetschefs arbetsbelastning fick ett mätvärde. För att kompensera för 

mätningarnas trubbighet beslöts att de enhetschefer som i någon av sina uppgifter hade någon extra 

betungade faktor, kunde be förvaltningschefen att få sitt slutliga mätvärde uppgraderat ytterligare. 

Detta kan t ex göras om man har till uppgift att leda personal hos en vårdtagare med stora sociala 

problem så att de anställda endast orkar stanna kvar en kortare period. 

Vid värdering av de olika enhetschefernas arbetsbelastning i relation till varandra är alla överens om 

att det finns problem i hur det skall göras. Alla har sin subjektiva värdering och det är svårt att 

bestämma vems värdering som är rätt. En volym som känns hög för en chef behöver inte vara det 
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för en annan, men i brist på annat används förvaltningschefens viktningsverktyg som ett stöd i 

denna uppgift. Några menar att den numerära viktningen starkare måste justeras i relation till mer 

subjektiva faktorer, medan majoriteten menar att huvudkriteriet för fördelning av nya ärenden bör 

vara att de fördelas utifrån det kvantitativa viktningsinstrumentet. (Iversen 2003) 

3.5.4 Positionering, före och efter sammanslagningen 

Mätverktyget är ett försök på mätning av arbetsbelastning. De två centrala mätfaktorer som tagits 

med är  

a) antal underställda och  

b) antal brukare dessa underställda ansvarar för.  

När nya ärenden skall fördelas ut får den som ligger lägst i vikning detta nya ärende. Effekten blir 

en relativt liten skillnad i belastning enligt mätningsverktyget. Ingen mätning gjordes före 

sammanslagningen, men en grov uppskattning visar att skillnaderna i arbetsbelastning enligt 

mätningsverktyget metod var större tidigare. Hur den enskilde enhetschefen upplevde sin 

arbetsbelastning före sammanslagningen varierar mycket, från ”katastrofal” till ”ok”. Cheferna som 

kom från gamla Omsorgsförvaltningen upplevde generellt att deras arbetsbelastning var acceptabel, 

medan de som kom från LSS-enheten var mer kritiska. Reflektionen är att arbetsbelastningen i 

relation till den tid arbetet kräver var ok, men att det var andra faktorer som gjorde att belastningen 

upplevdes som för hög. De flesta verkar vara överens om att det är svårt att diskutera om 

arbetsbelastningen är för hög, eftersom man är olika i sin chefsroll. Jämn belastning kan innebära att 

den är för hög för någon men ok för en annan. 

Flera upplevde att arbetsbelastningen var ojämnt fördelat, men man refererade till olika orsaker. 

Några såg brister i kollegialiteten, där de som skrek högst slapp nya ärenden lättast. Andra såg 

orättvisor i fördelningssystemet på LSS-enheten som i grunden eftersträvade geografisk fördelning. 

Åter andra förutsatte att det måste bli ojämnt då verksamheterna är mycket olika. Vidare lyftes det 

fram att den ojämna belastningen varierade i olika perioder, medan slutligen några såg att 

olikheterna i belastningen till stor del beror på hur högt man själv lägger ribban gällande 

ambitionsnivå. Generellt sett lyfte många fram svårigheterna med att jämföra, då var och en har sitt 

subjektiva sätt att mäta arbetsbelastningen. 

I stort sett alla var överens om att arbetsbelastningen var högre på LSS-enheten än på gamla 

Omsorgsförvaltningen. Däremot lyfter man fram olika aspekter för att förklara olikheterna. En 
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belastande faktor som lyfts fram är att LSS-enheten präglades av många olika mindre ärenden. Å 

andra sidan ser man en positiv faktor i det att gruppbostädernas personal, som låg under gamla 

Omsorgsförvaltningen, är mer självgående. Vidare ser man brister i LSS-enhetens struktur och 

därmed även chefernas otrygghet i sina uppgifter som viktiga aspekter som skiljer de båda gamla 

enheterna åt. Större personalgrupper skapar i regel större trygghet och gör det lättare att arbetsleda 

gruppen. Vi har därmed funnit ett antal faktorer som inte utan vidare fångas in i en kvantitativ 

ärendeviktning som visar på att arbetsbelastningen på LSS-enheten var högre än på gamla 

Omsorgsförvaltningen. 

I Figur 3 nedan återges en sammanställning av viktning av ärendebelastning under perioden 2003-

10-06 - 2005-03-03. Som första mätvärde i sammanställningen återfinns fiktiva värden för våren 

2003, dvs. tiden just före sammanslagningen. Volymen har hämtats från mättillfället 2003-10-06, 

och en rekonstruktion utifrån kända faktorer har gjorts. Resultatet är att cheferna 6-10 som alla 

tillhörde LSS-enheten ligger över medel, medan endast chef 5 från gamla Omsorgsförvaltningen 

ligger över medel. Även här framgår det tydligt av den kvantitativa mätningen att 

arbetsbelastningen var högst på LSS-enheten. 

Figur 3. Ärendebelastning på chefsnivå 
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2003-10-06, kort efter sammanslagningen, upplevde de flesta en ökad arbetsbörda. Försämringen 

uppfattades av de flesta som förbigående effekter av sammanslagningens förändringsarbete, medan 

några var mer pessimistiska. Någon lyfte fram att jobbet tidigare bestod i att hinna ta hand om de 
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löpande uppgifterna, medan ambitionsnivån senare ökade till att alla skulle vara delaktiga i 

övergripande frågor. Skillnaden i kulturer kunde skapa panikkänsla och ge mindervärdeskomplex. 

Flera lyfte slutligen fram risken för allvarliga konsekvenser, om det inte snabbt skulle bli bättre 

struktur på assistentstödet (Iversen, 2003). 

Vi kan alltså konstatera att i tillägg till de kvantitativa viktningsfaktorerna som ligger till grund för 

mätningarna av arbetsbelastningen upplever cheferna ett antal andra viktiga belastningsfaktorer. Av 

dessa verkar följande faktorer gälla för i stort sätt alla cheferna: 

• Enhetschefens arbetsuppgifter är mycket komplex vilket gör det när sagt omöjligt att ha bra 

koll på alla detaljer. Effekten av denna komplexitet är inte entydig eftersom de enskilda 

cheferna har mycket olik ambitionsnivå där var och en gör sina egna prioriteringar. 

• Arbetsuppgiftens volym verkar stiga både gällande antal brukare och framför allt gällande 

uppgifter cheferna förväntas ta ansvar för. 

• Frustrationen över den egna arbetsbelastningen skapar irritation i relation till de 

administrativa assistenterna i fråga om vilka uppgifter som skall lämnas över till dessa. 

Dessa känner sig i sin tur överbelastade vilket gör situationen än mer komplicerad. 

Komplexiteten beror på det faktum att stöd och service enligt LSS har till mål att verkställas på 

individens villkor. Följden blir att varje nytt beslut som ska verkställas måste anpassas till just den 

brukarens behov. Resultatet är att berörd enhetschef ansvarar för många mindre enheter som var och 

en måste hanteras som en egen arbetsplats. Varje chef blir därmed närmaste chef för tio till femton 

arbetsplatser. 

Sammanställningen i Figur 3 visar att den genomsnittliga kvantitativa ärendevolymen per 

enhetschef inte ökat nämnvärt under de ett och ett halvt år mätningarna genomförts. Fram till 2004-

04-20 kan vi se en viss ökning, men i samband med att chef 5 fick delvis nya arbetsuppgifter 

innebar detta även en utökning av chefsgruppen med en elfte chef på 20 %. Redan innan dess hade 

ett antal åtgärder genomförts för att underlätta enhetschefernas arbetssituation. Hösten 2003 

överfördes insatsen kontaktpersoner från chefsnivå till fritidskonsulenten. Samtidigt inrättades en 

utredartjänst på 50 % delvis för att avlasta enhetscheferna från arbetet med övergripande frågor. 

Slutligen har en vikariepool inrättats som tar hand om all vikarieanskaffning, vilket tidigare 

utgjorde en stor arbetsbörda för enhetscheferna på vissa arbetsplatser. Dessa åtgärder bör 

sammantaget innebära en avlastning av enhetschefernas genomsnittliga arbetsbelastning. 
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3.5.5 Avspecialisering inom Omsorgsförvaltningen 

Fram till 1994 gällde omsorgslagen som reglerade den utvecklingsstördes rätt till hjälp. När sedan 

LSS-lagen kom utökades fokusgruppen avsevärt till att omfatta alla personer med omfattande och 

bestående funktionshinder. Samtidigt överfördes ansvaret från landstig till kommun. I de flesta 

kommuner inrättades det nya chefsområden med uppgift att utveckla stöd och service till de nya 

persongrupperna. Detta innebar en viss specialisering både på chefsnivå och hos personalen ute i 

verksamheterna. Efter sammanslagningen har denna specialisering frångåtts, framför allt på 

chefsnivå. 

Inför sammanslagningen av LSS-enheten och den gamla Omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls 

Kommun framgår det tydligt att den omfattade personalen var djupt splittrad i frågan om vad som är 

bra eller önskvärt, mer specialisering än förut, eller mer avspecialisering. Frågan var om man skulle 

satsa på starkare professionalisering med uppdelning i olika arbetsområden, eller avspecialisering 

med större förväntan på att alla skall kunna hantera alla uppgifter. Det handlade inte i första hand 

om blandning av arbetsuppgifter utan mer om likriktning av hela verksamheten.  

Utgångspunkten var att LSS-enheten som var specialiserade på personlig assistans, samtidigt vilade 

på en geografisk uppdelning. Den gamla Omsorgsförvaltningen var även den uppdelat så att de 

olika cheferna var specialiserade på olika verksamhetsformer. Dessa verksamhetsformer var mer 

traditionella inom omsorgsarbetet och till stor del annorlunda organiserad än den nyare insatsen, 

personlig assistans. Problemet var upplevelsen av ojämn arbetsbelastning i kombination med gamla 

samarbetssvårigheter. Den svåra frågan var här i första hand om nya ärenden som förvaltningen tar 

emot skulle fördelas jämt mellan cheferna eller delas ut beroende på specialistkunskaper. Att bilden 

var splittrad framgår tydligt i Iversens (2003) sammanställning av respondenternas intervjusvar: 

”Några var mycket nöjda med den nya ordningen (blandning), delvis för att den underlättar en 
rättvis jämn arbetsbelastning och delvis för det är stimulerande att ha varierade arbetsuppgifter.” 

”Andra var mer splittrade och såg både för- och nackdelar. En återkommande synpunkt var att en 
viss blandning även borde finnas fortsättningsvis, för att på så sätt kunna prioritera en jämnare 
arbetsbelastning.” 

”Åter andra förespråkar återgång till en starkare specialisering. Särskilt viktigt med specialisering 
är det för gruppen personliga assistenter då dessa utgör en relativt ny yrkeskategori. Även andra 
möjliga specialiseringsområden lyftes fram som ärenden med missbruk, med psykiatriska problem, 
med vissa funktionshinder, med särskilda beteendestörningar eller t ex att ta hand om alla 
rehabiliteringsärenden och omplaceringsfall.” 

Som slutsats kan vi se i refererad text att majoriteten var försiktigt positiv till en avspecialisering 

och att man i varje fall inte ville hålla kvar vid gamla rutiner. Några ville däremot gå åt andra hållet 
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och skapa en starkare specialisering. Det positiva i att blanda olika arbetsuppgifter anses generellt 

vara att det är utvecklande och minskar arbetsbelastningen. Det talas även om samordningsvinster 

och att skapa generella personalteam (avspecialisering även på nivån under cheferna). De som vill 

se en starkare specialisering talar i stället om att inventera verksamheten och tillsätta ”proffs” 

(Iversen, 2003, s.29). När samma frågor tas upp efter omorganisationen, dvs. om hur väl det fallit 

ut, ser bilden annorlunda ut. De flesta upplever att avspecialiseringen varit bra för 

samarbetsklimatet. Man har lärt sig av varandras uppgifter och specialområden, revirtänkandet har 

minskat och strävan efter bra lösningar är tydligare (Iversen, 2003, s.28):  

”Genom att de flesta tvingats lära sig nya uppgifter har man även på ett naturligt sätt sökt stöd av 
varandra och därmed fått ett bättre samarbete som bieffekt. Flera menar även att detta spridits ut i 
flera av personalgrupperna. Dessutom har omfördelningen inneburit förbättringar för flera av 
brukarna som därmed får flera av sina insatser verkställda av samma chef. Även om inte alla är 
lika positiva till hur samarbetsklimatet har förbättrats så är det markant att ingen tycker det blivit 
sämre av omfördelningen.”  

Sammantaget är situationen klassisk. Inför en förändring är motståndarna fler och hörs mer. När 

sedan effekterna studeras är flertalet positiva till genomförd omorganisation. Ericsson & Lindholm 

(1996) har studerat resultatenhetschefer i förändring och sammanfattar sina slutsatser med att chefer 

som flyttat till ett, för dem nytt område (motsvarande avspecialisering ovan), uttrycker 

tillfredsställelse med sin personliga utveckling, medan de som stannat kvar och känt sig nöjda med 

det (inte genomgått förändring) i efterhand önskat att man tagit över en annan resultatenhet 

(genomfört en förändring). Vi tolkar det, för Omsorgsförvaltningens del, som om att själva 

avspecialiseringsmomentet i omorganisationen fallit väl ut och att de nya arbetsmetoderna fungerar 

bra i den nya organisationen. Det bör dock tilläggas att det gäller direkt efter att omorganisationen 

ägt rum, och att det egentligen inte säger någonting om eventuella långtidseffekter.  

3.5.6 Långtidseffekter 

Sommaren 2003 gjordes en psykosocial skyddsrond (Arbetsmiljöverket, 2005), som visade på 

alarmerande värden, framför allt gällande enhetschefernas upplevda stress. Sedan dess har ett antal 

arbetsmoment lyfts över på andra varför man skulle förvänta sig att situationen blivit bättre. När 

man ett år senare genomförde en ny psykosocial skyddsrond var resultatet däremot än mer 

alarmerande gällande enhetschefernas arbetssituation. För att undersöka vad orsakerna kunde vara 

anlitades än en gång Lindström som extern utvärderare för att undersöka effekterna av 

sammanslagningen. 

Lindströms (2004) senaste undersökning visar på att de flesta cheferna fortfarande 1,5 år efter 

sammanslagningen upplever att de har för hög arbetsbelastning. Även om avspecialiseringen 
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innebar en jämnare arbetsbelastning är spridningen relativt stor i hur belastande arbetet upplevs. 

Dessutom framträder en upplevelse av stigande arbetsbelastning, vilket inte blir synligt i de 

regelbundet genomförda mätningarna (Figur 3). Något förvånande är det då kanske att nästintill 

ingen upplever att lösningen på problemet är att utöka chefsgruppen med ytterligare en chef. Detta 

faktum är intressant och leder oss vidare i vår sökning efter vilka faktorer som styr upplevelsen av 

stress och för hög arbetsbelastningen. 

3.6 En första uppdelning 

En aspekt Lindström (2004) lyfter fram är att diskussionen om framtida inriktning i chefsområdenas 

fördelning ännu inte är avslutat. Innan sammanslagningen arbetade en grupp med 

professionalisering, medan den andra gruppen även arbetade utifrån geografisk indelning. 

Huvudsyftet med övergång till avspecialisering var att överbrygga gamla motsättningar mellan 

dessa båda grupper. Detta syfte är nu uppnådd, men sedan dess har återkommande diskussion om 

ytterligare omstrukturering kommit på tal. Att frågan ännu två år efter sammanslagningen inte 

besvarats utgör i sig en stressfaktor. 

Den fråga vi nu bör söka svar på är hur de tre alternativa fördelningsprinciperna professionalisering, 

geografisk uppdelning och avspecialisering påverkar graden av stress. I den av Iversen (2003) 

genomförda utredningen framgår det tydligt att mängden arbete och mängden stress inte följer ett 

linjärt förhållande. De beror av varandra men ytterligare faktorer måste tas med för att skapa en 

bättre förklaringsmodell. 

3.6.1 Mängd arbete är inte lika med stress 

Sammanslagningen blev föreslagen att genomföras utifrån fördelningsprincipen avspecialisering, 

men blev slutligen resultatet en form av kompromisslösning då de enskilda cheferna fick möjlighet 

avstå en rad nya funktioner. Genom de kriterier man tagit fram hoppades man kunna avspecialisera 

tillräckligt till att få de önskade effekterna och samtidigt tillvarata samordningsvinster. Framförallt 

hoppades man på att effekten skulle bli en minskad stress bland enhetscheferna (Lindström, 2002). 

Detta blev även fallet, framför allt för de chefer som tidigare känt sig mest stressade. Hur själva 

omorganisationen genomfördes anses i många stycken som bristfällig, men effekten på stressnivån 

var ändå (kortsiktigt) god, även om den sammantaget var marginell. Huvudorsaken kan antas vara 

att berörd personal var positiva till att förändringar ägt rum (Iversen, 2003). 

Vi kan konstatera att det inte går att utläsa ett direkt samband mellan graden av avspecialisering och 

den individuellt upplevda stressnivån (Iversen, 2003, Lindström, 2004). Av Figur 3 ovan ser vi 
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tydligare vad som hänt i och med omorganisationen: under förutsättning av att viktningen något så 

när speglar arbetsbördan kan vi se att denna blivit jämnare. Samtidigt upplevs arbetsbördan av flera 

som generellt för hög. Vår första uppgift blir att undersöka om och vilken effekt avspecialisering 

jämfört med specialisering har haft på den upplevda stressen; 

 Fall 1: Stor mängd/Specialiserad är ursprungssituationen innan sammanslagningen. 

 Fall 2: Stor mängd/Avspecialisering (delvis dagens organisation).  

 Fall 3: Liten mängd/Specialisering är inte möjligt på grund av att antalet olika ärenden 

varierar för starkt.  

 Fall 4: Liten mängd/Avspecialisering vore den önskvärda situationen.  

Mycket pekar mycket på att det kommer att bli en gradvis förändring mot en mer specialiserad 

organisation (fall 1 eller 3), men inte som förut då den även innehöll en stark geografisk 

uppdelning, utan nu specialisering beroende på kompetensbehovet. 

3.6.2 Stress bör graderas 

Diskussionen tidigare svarar inte på frågan exakt hur graden av stress förändrats över tiden och 

direkt vad det beror på. Även en marginell förändring är ändå att betrakta som viktig. Det har gjorts 

numeriska analyser på stressnivån vid två psykosociala skyddsronder inom Omsorgsförvaltningen. 

Dessa skall vi nu använda oss av i följande analyser. Redan nu kan vi konstatera att relationen 

mellan stress och arbetsbelastning likväl som typ av arbetsorganisation (specialisering eller 

avspecialisering) är indirekt och inte på något sätt avgörande. Vi bör alltså analysera 

stressituationen på arbetsplatsen och vilka faktorer som är direkt påverkande på nivån. Vi bör gå in i 

en ren kvalitativ analys av stress eftersom stressnivån inte korrelerar organisationens utformning 

eller arbetsbelastningen utan enbart är tillfälligt lägre under förändringstider. 

3.6.3 Förändring i stress 

Det är svårt att göra någon säker bedömning av förändring av stress under de år 

Omsorgsförvaltningens omorganisation har pågått, men vi har ändå några tydliga indikatorer. Innan 

sammanslagningen var fyra av LSS-enhetens enhetschefer sjukskrivna, alla med stressrelaterade 

orsaker. Inför sammanslagningen växte en positiv stämning fram hos de flesta inblandade och alla 

mådde relativt bra även om själva sammanslagningen medförde många förändringar och därmed en 
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belastning i att lära sig nya uppgifter. Denna tillkommande belastning upplevdes av de flesta 

inblandade som fullt acceptabel och var av förbigående karaktär. 

Vid tidpunkten för sammanslagningen gjordes en psykosocial skyddsrond av vilken det framkom en 

alarmerande hög stressnivå bland enhetscheferna. Ett år senare har vi en situation med relativt jämn 

arbetsbelastning och alla har kommit in i sina nya arbetsuppgifter. Man borde då förvänta sig att de 

genomförda åtgärderna skulle ha medfört en bättre arbetsmiljö, men när en förnyad psykosocial 

skyddsrond genomfördes visade denna på ytterligare försämring i chefernas stressnivå. Något som 

även våra tidigare analyser visat. 

Det finns ett antal möjliga felkällor i hur dessa undersökningar genomfördes. Första gången följdes 

undersökningen upp av en intervju genomförd av den sjuksköterska som sammanställde resultatet. 

Andra undersökningen gjordes inte med identiskt samma frågeformulär, det förekom ingen intervju 

och dessutom gjordes sammanställningen av en annan sjuksköterska. Med hänvisning till sekretess 

offentliggjordes inga exakta siffror, men med ledning av staplarnas höjd fanns det även grund att 

misstänka att felräkning fanns med som felkälla. 

Möjliga felkällor gör att vi inte kan dra helt säkra slutsatser av dessa två undersökningar. Om 

periodens sjukskrivningar läggs bredvid resultaten från de psykosociala undersökningarna kan vi 

dock dra slutsatsen att enhetscheferna på den förra LSS-enheten var svårt pressade innan 

sammanslagningen. Vidare var stressnivån direkt efter sammanslagningen hög, men inga chefer var 

sjukskrivna. Undersökningen ett år senare visar på ökad stress och åter hittar vi stressrelaterade 

sjukskrivningar. 

Om vi ser till arbetsbelastningen borde risken för överbelastning direkt efter sammanslagningen ha 

varit rätt hög. Alla hade fått delvis nya uppgifter och många hade svårt att bli trygg med detta. Att 

sjukskrivningar ändå inte ökade kan bero på att stressrelaterade sjukdomar framträder efter en 

längre tids stress. Viktigt i sammanhanget är sannolikt även de positiva förväntningarna på 

omorganisationens som gav tillfälligt positiva reaktioner. Tror man att det kommer att bli bättre står 

man lättare ut med sin arbetssituation. 
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3.7 Stress som en avgörande faktor 

Här måste vi angripa problemet med negativ stress från grunden. Vi skall kartlägga grundorsaken 

till stress relaterat till arbetet, således vilka komponenter vi använder oss av för att utföra ett visst 

arbete. 

Varje människa har en egen uppfattning om rätt och orätt vilket styr värdering av handling. Så 

definierar de svenska ordböcker vi konsulterat begreppet Moral. Att försöka förstå sig på 

moralbegreppet kallas för etik. (Nordstedts Ordbok, 1998) Moral kan ses som en individs praktiska 

handlande och etik är reflektioner kring handlandet. (Ahltorp, 1998, s.107). Vidare måste man 

kunna, eller ha kunnandet att utföra uppgifter, dvs. behärska utförandet av uppgiften. Det räcker inte 

för att nå resultat eftersom vi även måste ha viljan och makten över vad vi gör. Vilja definieras som 

målsättning på grund av inre drivkrafter och personliga mål och makt som position och resurser att 

styra handlandet.(Nordstedts Ordbok, 1998). 

I en arbetssituation har man uppgifter att utföra och situationer (problem) att lösa, tjänsten medför 

alltså vissa krav och tilldelar individen makt och befogenheter att utföra arbetsuppgifterna. I en bra 

arbetssituation, där rätt man är på rätt plats, stämmer arbetsuppgifterna med individens 

moraluppfattning, kunnande och vilja (målsättningar), samtidigt som den tilldelade makten (resurser 

och position) är tillräcklig för att nå resultat. 

Nu till den motsatta situationen, en vardag i obalans som resulterar i en negativ stress och ångest i 

arbetet. Vi har nu fyra komponenter som var för sig eller tillsammans kan orsaka stress. Negativ 

stress som leder till sjukdom uppkommer när flera av dessa fyra områden är i obalans. 

1. otillräcklig makt eller organisationsfel och bristande maktmedel. 

2. dåligt kunnande eller helt enkelt inkompetens och bristande utbildning.  

3. bristande vilja vilket kan tolkas som fel person för arbetsuppgiften där 

målsättningarna (organisationen kontra individen) går isär.  

4. moralisk motsättning. Det kommer till uttryck som att resultatet av arbetet strider 

mot den personliga eller kollektiva moralen. Man tvingas helt enkelt att göra saker 

man inte kan stå för.  
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3.7.1 Komplexitet 

Nu behandlar vår uppsats första linjens chefer inom kommunen. Situationen blir mer komplex när 

vi talar om chefer som inte primärt är i kontakt med brukarna utan i första hand har ett 

personalansvar. Ahltorp (1998, s.99-100) går på djupet i detta och menar att en chef i första hand 

återspeglar tidens tecken och att vi får de ledare vi förtjänar (!). En chef måste vidare kunna leva 

som man lär, dvs. vara ett gott moraliskt föredöme för sina medarbetare. Cheferna själva svarade i 

en omfattande enkät (i början av 90-talet) att till 95 % anser man att toppchefer och politiker tillåts 

ha annan moral än vanligt folk eftersom det ställs större krav på detta samhällsskikt. Alla verkade 

också överens om följande ekvation: Värde + personliga värderingar = moral, där själva värdet mer 

och mer ansågs vara människovärdet i organisationerna. 

Thylefors (1991) studerar samma ämne men har en annan inställning än Ahltorp. Thylefors (1991, 

s.37) definierar makt som ”en aktörs….uttryck för i vilken utsträckning vederbörande kan förändra 

förhållanden i riktning mot vad aktören strävar efter”. I Ahltorps mening produkten av moral, 

målsättningar och kunskap. Thylefors (1991, s.38) delar sedan maktbegreppet i olika delar och drar 

den något naiva slutsatsen att ”det centrala motivet, behovet för människan är…att förverkliga sig 

själv” och att ”en människa med makt kan i detta sammanhang ses som en människa som aktivt kan 

möta, hantera och göra sina val inför inre och yttre hinder för självförverkligande”. Något de stora 

pionjärerna som Maslow (1937), Allport (1922), Rogers (1961) m.fl. redan konstaterat och som får 

anses en aning omodernt eftersom en chef idag anses kunna skilja på privata och professionella 

målsättningar. En organisation kan sällan fungera utifrån chefens/chefernas personliga 

målsättningar eftersom kollektivet har en egen själ och kultur och således jobbar för andra syften. 

3.7.2 Några generella problemsituationer 

Negativ stress eller en arbetssituation i obalans bygger till stor del på ångestprovocerande uppgifter. 

Situationen bli mer påtaglig inom vårdsektorn eftersom arbetsuppgifterna är psykiskt belastande i 

jämförelse med övrigt näringsliv. Mycket eftersom det naturligt handlar om människor med 

bekymmer och problem. Kombinationen professionella överväganden och bristande resurser sätter 

personalen i icke-hjälp situationer där huvudprodukten är just att hjälpa menar Thylefors (1991, 

s.28-29). Detta föranleder svåra personliga ställningstaganden av den ansvarige som inte alltid 

stämmer överens med den egna moralen eller målsättningen. Detta leder oförkortat till ångest. 

Ett inneboende krav inom vårdsektorn är också att misstag inte får ske då man i slutändan handhar 

andras liv. Men misstag kan naturligtvis ske varpå organisationen som enhet eller byråkrati ofta blir 

sköld och slagpåse. Detta kan vara en bidragande orsak till stark hierarki och tröghet i den offentliga 
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sektorn tror Thylefors. Intressant här är att Thylefors (1991, s.30) presenterar några olika lösningar 

till dessa svåra problem. Det första kallar hon för kompensatoriska mekanismer. Det bygger på 

Ahltorps resonemang om att chefer måste leva som de lär. Ur ett chefsperspektiv måste alla 

medarbetare behandlas med samma respekt och omsorg som enligt lagar och policy skall vara 

vägledande i kontakten med brukarna. I klartext bör en vårdchef vårda sina medarbetare lika som 

vaktchefen övervakar sina väktare eller rektorn utövar ett pedagogiskt ledarskap. Det finns även 

några övergripande strategiska lösningar som t.ex. att medvetet skapa oklarhet i formell 

ansvarsfördelning samt införa gemensam dubbelkontroll av beslut ända ner på gräsrotsnivå. Inget 

arbete skall ske ensamt eller en chef ha totalansvar eftersom misstag ej får begås. Förhoppningen är 

att någon i vårdkedjan skall uppfatta ett begånget misstag i tid. 

3.7.3 Omsorgsförvaltningens problem  

Åke Lindström (2004) som varit huvudkonsult i omorganisationen har under tiden för vårt 

uppsatsskrivande gjort en utvärdering av effekter och mål för framtiden som han kallar 

”Genomlysning och förslag till åtgärder”. Som managementkonsult har han sin fokus på den 

funktionella organisationen och tar nästa steg i val av organisation efter omorganisationen utifrån 

(får vi anta) bästa tänkbara kunskapsunderlag. Men i hans rapport finns ingen direkt fokus på 

stressfaktorer eller avhjälpning av denna. Som vi redan kommit fram till finner även Lindström 

(2004, s.2) att stressnivån och ohälsan har blivit sämre under den tid som gått sedan 

sammanslagningen (dock under avsaknaden av självkritik). 

Lindström (2004, s.6-7) menar att det inte är en lösning att tillsätta fler chefstjänster för att minska 

arbetsbelastningen, något som tidigt konstaterades av bl.a. cheferna själva. Vidare konstaterar han 

att problemen i mycket få fall ser ut att bero på organisationen, verksamheten eller bemanningen. 

Således bör inte stressen och ohälsan vara av organisationsteknisk natur. Lindström anser att man 

visst bör ge konkreta förslag på hur organisationen skall se ut i framtiden. Men han vill att 

tyngdpunkten läggs vid att utreda samt ge konkreta förslag på hur stress skall angripas och pekar på 

ökat kunskapsutbyte. De komponenter som därför bör studeras är som konstaterat de fyra 

ickeorganisatoriska: Makt, Kompetens, Målsättning/vilja och Moral. 

Makten (läs resurser, inte position) för den enskilde chefen är i obalans sedan länge. Budgeten 

håller helt enkelt inte för att utföra sitt ålagda uppdrag till fullo. Det resulterar i känsla av 

maktlöshet, till skillnad från vanmakt som innebär oförmåga att använda resurserna (Thylefors, 

1991). Detta kommer fram tydligt om vi tittar på de förväntningar man hade inför 

omorganisationen. En önskan var att man skulle fastställa någon form av tak för hur mycket en chef 
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skall kunna hantera. Några kom med förslaget att utse en ansvarig personal ute på enheterna för att 

avlasta cheferna ytterligare, något som senare avstyrdes då kostnaderna för detta måste klaras 

genom andra besparingar. Oron var dessutom stor för att ytterligare arbetsuppgifter skulle läggas på 

den enskilde chefen och att maktlösheten då skulle förvärras. (Iversen, 2004). Kompetensen 

(kunnandet) eller kunskapen inom kontorets ansvarsområden anses av både Iversen och Lindström 

vara god, men inte tillräckligt rörlig. Kunskapsutbytet mellan cheferna är ostrukturerat och därför 

ofta ineffektivt. Förvaltningens mångfald av olika arbetsuppgifter är mycket stor, men en satsning 

på spetskompetens i särskilda frågor finns nästan inte. Resultatet är att många kan hantera de flesta 

uppgifter, men ofta med dålig effektivitet och även ibland med tveksam kvalitet. Viljan att utföra ett 

bra jobb, dvs. de individuella målsättningarna har påverkas negativt av den obalans i 

arbetssituationen som finns, då främst den upplevda maktlösheten. Någon konstaterar till och med 

att man måste ”gilla läget eller kliva av”. En allmän uppfattning är att ovissheten om morgondagen 

gör att man gärna skulle byta jobb om möjligheterna funnits.(Iversen, 2004).  

Vi behöver även problematisera begreppet stress som i hög grad påverkar den subjektiva 

upplevelsen av hur stor den egna arbetsbelastningen är. I arbetet med människor kan en central 

stressfaktor rubriceras som moralisk stress. Varje chef har fått sig tilldelat ett mer eller mindre 

avgränsat ansvarsområde. För att kunna hantera detta har vissa befogenheter givits. Befogenheterna 

kan även definieras som graden av makt. Makt i sig upplevs ofta som något negativt. Men om 

motsatsen till makt är vanmakt eller maktlöshet blir vår syn en annan. Vidare kan makt hanteras 

ansvarsfullt eller godtyckligt. Godtycklighet kan både bestå i maktmissbruk och i att låta bli att 

nyttja sin befogenhet där man borde. Vi har alltså ett ansvar och en därtill kopplad grad av makt.  

Till dessa båda måste vi foga individens egna personliga värderingar. Dessa kan definieras som 

personens etiska utgångspunkt. Moralisk stress kan slutligen definieras som diskrepansen mellan 

mina etiska utgångspunkter och de handlingar jag måste utföra som resultat av kombinationen makt 

och ansvar. Moralisk stress präglar i stor utsträckning cheferna inom Omsorgsförvaltningen. För att 

bättre kunna hantera detta bör man bli medveten om vilka olika sorters makt vi har till vårt 

förfogande. Vidare måste man försöka förstå hur de personliga etiska utgångspunkterna är ett 

resultat av andras och egna värderingar. Stress uppstår lätt där jag som individ utsätts för en mängd 

olika förväntningar och etiska krav (se Fig. 1). Nästa steg blir att medvetandegöra vilka strategier 

man nyttjar för att hantera den moraliska stressen. När man fått starkare självinsikt i hur den egna 

moraliska stressen uppstår och hur de egna reaktionerna är, ökar förutsättningarna för att lära sig 

hantera detta fenomen på ett bra sätt.  
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Figur I . KOMPONENTER BAKOM MORALISK STRESS 
 
         Offentlig etik       Familjens förväntningar  
    Förvaltningsetik                JAG                Vänners förväntningar 
               Yrkesetik             Personlig etik 
Arbetsgruppens etik  
 
Iversen, 2004 fritt efter Torsén 

 

Slutsatsen är att den negativa stressen för omsorgsförvaltningens chefer kan kategoriseras som 

moralisk stress. Detta stämmer väl in på Edlunds (2002) beskrivning av negativ stress beroende på 

stora krav i kombination med bristande befogenheter. Självklart finner vi även inslag av de andra 

negativa stressfaktorerna Edlund lyfter fram, men vår bedömning är att det är den moraliska 

stressen som hos enhetscheferna är det allvarligaste hotet mot en bra arbetsmiljö. Vi kommer därför 

fortsättningsvis koncentrera vår diskussion kring denna stressfaktor. 
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4 Slutsatser 

Vi började vår uppsats med funderingen om en fortsatt avspecialiseringsprocess eller en återgång 

till specialiserade chefsuppdrag var rekommendera för Omsorgsförvaltningen. Frågan var initialt 

om det organisatoriska valet mellan specialisering och avspecialisering kunde ge effekt på den 

upplevda och uppmätta stressnivån bland enhetscheferna. Vi har dragit fyra viktiga slutsatser av 

våra analyser. Problemen med upplevt hög negativ arbetsbelastning tycks i en första anblick röra 

organisationens uppbyggnad, gränsdragningarna mellan chefernas arbetsuppgifter och 

komplexiteten av förvaltningens uppdrag. Men efter lite djupare analyser hittar vi att den höga, 

negativt upplevda arbetsbelastningen i huvudsak handlar om stressade enhetschefer. 

Det finns inte någon uppenbar skillnad på stressnivån mellan professionalisering, geografisk 

uppdelning eller avspecialisering. (1) Vår första slutsats är att valet mellan specialisering och 

avspecialisering är ett val som inte har någon direkt effekt på stressnivån, utan istället riskerar att än 

mer komplicera situationen. Det finns alltså andra och mer komplexa faktorer som påverkar nivån 

av stress. 

(2) Det som verkligen hade effekt på stressnivån var att ledningen beslutade om en omorganisation 

och att en extern konsult kopplades in. Beslutet om, inte resultatet av omorganisationen var alltså 

katalysatorn. Men i tillägg har vi konstaterat att stressnivån åter blivit något högre en tid efter 

omorganisationen. 

(3) Omorganisationen löste inte problemen och trenden med ökad stress och försämrad hälsa bland 

medarbetarna har inte brutits. Genom att djupstudera fenomenet stress fann vi att viljan att göra rätt 

och utföra ett bra jobb finns och dessutom verkar den egna kompetensen och den formella makten 

oftast vara tillräckliga. Bristande resurser gör trots detta att maktlöshet och moraliska dilemman har 

blivit en vardag. Som chef tvingas man till beslut och prioriteringar som man innerst inne inte kan 

stå för. Enhetscheferna förväntade sig att detta skulle bättras i och med omorganisationen: Att som 

enhetschef känna förvaltningschefens stöd och veta att denna finns till hands är en efterfrågan av 

kompensatorisk mekanism i Thylefors termer. Man har slutat förvänta sig att arbetsbelastningen 

skall minska, men däremot förväntar man sig att alla skall kunna bidra till ett kollegialt stöd. 

(4) Av detta kan vi dra slutsatsen att negativ stress föds av resursbrist i kombination med bristande 

förmåga att prioritera rätt bland svåra moraliska beslut. Som central slutsats kan vi alltså slutligen 

konstatera att det framför allt handlar om moralisk stress. Moralisk stress kan definieras som 

diskrepansen mellan mina etiska utgångspunkter och de handlingar jag måste utföra som resultat av 

kombinationen av den makt jag förfogar över och det ansvar jag har att leva upp till. 
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5 Förslag till ny angreppspunkt 

Vi skall här försöka ställa våra slutsatser i ett större perspektiv och som avslutning på vår uppsats ge 

förslag på konkret användning av våra upptäckter. Det innebär förslag till hur man skall gå vidare 

och vilka faktorer som är viktigt att lyfta fram. Målet bör vara att dels hitta en fungerande 

organisation baserat på LSS-uppdragets natur och dels få bukt med en allt svårare arbetssituation för 

de anställda. Det viktiga är att klarhet skapas och att alla vet vad som gäller. Ovissheten om de 

riktlinjer som utgår från viktningsinstrumentet och bygger på avspecialisering skall fortsätta att 

gälla är i sig en källa till stress. Det är därför av stor vikt att denna ovisshet röjs undan genom ett 

beslut så att fördelning av nya ärenden kan ske utifrån klara, kända och accepterade riktlinjer.  

5.1 Med utgångspunkt i slutsatserna 

5.1.1 Flytta fokus från det organisatoriska planet 

Problemet som beskrivet ovan är att valet mellan specialisering och avspecialisering i sig visade sig 

utgöra ett val som inte har någon direkt effekt på stressnivån mer än att komplicera situationen än 

mer. Vi föreslår att organisationen bör försöka kartlägga stressen skild från den funktionella 

organisationen, med utgångspunkt i denna uppsats, rapporter från arbetsmiljöverket och resultat 

redovisade av Lindström. Ett fortsatt arbete med avspecialisering där många chefer arbetar som 

generalister möjliggör en jämnare arbetsbelastning, men kräver samtidigt komplettering genom 

inrättandet av tydliga specialistkompetenser. Antalet enhetschefer är minst tio, vilket är relativt 

högt, och därtill kommer minst lika många stödfunktioner på kontoret. För att skapa ett starkare stöd 

för individen ser vi inrättandet av team som positivt, där mindre grupper på 5-7 personer 

regelbundet träffas för att se vem som just då behöver någon form av stöd eller hjälp i sitt arbete.  

5.1.2 Inte bara en omorganisation 

Som vi konstaterat är det beslutet om, inte resultatet av en omorganisation som skapat ett avbräck i 

den höga stressnivån. Efter omorganisationen återgick man till lika och något högre värden av 

stress. Vi anser att man bör mäta stressnivåer kontinuerligt med standardiserade mätverktyg. Den 

huvudsakliga diskussionen i chefsgruppen har varit arbetsbelastning i form av volym, men detta 

anser vi inte vara ett bra mått för att få bukt med stressproblematiken. Som komplement till 

arbetsbelastning mätt i volym, bör kunskapsåterföringen bli bättre och kontroller bör införas för att 

aktivt säkerställa att var och en är på rätt väg. Ett förslag på lösning är att införa standardiserade 
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psykosociala skyddsronder och regelbundna medarbetarsamtal med förvaltningschefen där graden 

av moralisk stress kan uppmärksammas i tid. 

5.1.3 Att hantera en stressande vardag 

Genom att djupstudera fenomenet stress fann vi att viljan att göra rätt och utföra ett bra jobb finns. 

Kompetens och formell makt är också (oftast) tillräcklig. Bristande resurser gör trots detta att 

maktlöshet och moraliska dilemman har blivit en del av vardagen. Enhetschefernas förväntning på 

omorganisationen var bland annat att känna förvaltningschefens stöd och veta att denna finns till 

hands. Tyvärr har man sluta förvänta sig att arbetsbelastningen skall minska, men däremot förväntar 

man att alla skall kunna uppleva ett kollegialt stöd. Detta vill vi ta fasta på och baserat på mätvärden 

och kartläggningar av situationen initiera utbildning om stressorsaker samt utveckla strategier hur 

man kontinuerligt skall jobba med detta på daglig basis. Vår tanke för det fortsatta arbetet var här att 

rekommendera avsättning av resurser för utbildning i vad som orsakar denna växande typ av stress 

och dessutom vilka strategier man kan utveckla för att motverka dess effekter. I vårt sökande efter 

uppslag på bra strategier hittade vi ett referat från en undersökning av Bengt Arnetz (2004) som 

genomförts vid Uppsala universitet. De har undersökt hur etikutbildning påverkar stress. Deras 

förväntan liksom vår var att kunna hitta positiva effekter, men resultatet var nedslående. I de 

personalgrupper som genomgått utbildningen kunde man inte hitta några skillnader i graden av 

moralisk stress. I och med detta står vi tyvärr utan konkreta uppslag men rekommenderar att 

ansträngningar görs för att diskutera detta ämne på daglig basis och med rätt agenda. 

5.1.4 Prioritera rätt 

Problem negativ stress föds, har vi sett, bland annat av resursbrist och främst i kombination med 

bristande förmåga att prioritera rätt bland svåra moraliska beslut. För att får bukt på detta har redan 

en vikariepool instiftats, vilket är en viktig satsning på specialkompetens som inneburit avsevärd 

avlastning. T.ex. har detta inneburit att man avstått från ett extra chefsled. Ett mycket klokt beslut 

vilket även Lindström rekommenderat. När det gäller den fortsatta satsningen på 

specialkompetenser anser vi det centralt att man även inkluderar de administrativa assistenterna och 

klargör vilka spetskompetenser som bäst hör till denna stödfunktion. Enligt vår mening bör alltså en 

enhetschef arbeta med ett generalistuppdrag med klart definierade arbetsuppgifter, något som även 

skall gälla för assistenterna. Målet är att göra en tydlig uppdelning av rollerna. Varje enhetschef 

skall vidare ha individuella specialistområden som baseras på den enskildes erfarenheter och 

kompetens. Uppdrag skall tilldelas generellt efter aktuell mängd uppdrag för tidpunkten. En jämn 

fördelning skall eftersträvas. Varje chef och assisten skall förväntas ha en individuell 
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specialkompetens som man är expert på vilket även kräver att man skall vara övriga organisationen 

tillgänglig med denna kunskap (avsatt tid). Vidare skall varje chef ha tilldelade (handplockade) 

assistenter att tillgå på daglig basis som ett arbetsverktyg. Team grupperingar skall eftersträvas samt 

eventuellt arbete i projektgrupper när detta behövs.  

5.1.5 Framtiden 

Hudiksvalls kommun står inför ytterligare en omorganisation, då planen är att kommundelarna skall 

upplösas inom ett år. Ingen vet exakt vilka följder detta kommer att få för Omsorgsförvaltningen. 

Vår rekommendation är att fortsätta på den inslagna vägen där enhetscheferna inte blir specialister 

på ett område utan alla skall i princip är generalister, öppna för alla olika sorters uppdrag. Vinsten 

blir då att man undviker ytterligare en omorganisation och i stället kan fokusera på att stärka det 

kollegiala samarbetet. För att underlätta att alla skall vara beredd att kunna ta vilka uppdrag som 

helst kan spetskompetenser byggas upp i de områden detta behövs. Flera av cheferna kan åta sig ett 

område där man å allas räkning bedriver extra omvärldsspaning för att gruppen ska kunna inneha en 

större kunskap. För Omsorgsförvaltningen som helhet skulle detta kunna innebära en mycket 

starkare organisation, där det ömsesidiga stödet mellan cheferna skulle bli mer strukturerad och 

därmed utgöra ett starkare stöd för var och en. 

Ett stort problem är att antalet uppgifter som förväntas ingå i enhetschefens uppdrag ständigt ökar 

både i komplexitet och i mängd. Följden blir en ohållbar arbetsbelastning då man inte kan förvänta 

sig att få tillskott på mer resurser i samma omfattning som arbetsbelastningen ökar. Inom många 

offentliga områden har lösningen på detta inneburit en förnyad normeringsprocess (s.k. 

omnormeringsprocess) där man tvingats till omprioriteringar. Uppgifter som tidigare med en 

självklarhet ingått i enhetschefernas arbete, måste man nu prioritera bort. Om denna omprioritering 

läggs som något varje enskild enhetschef själv måste göra, blir följden snabbt ökad moralisk stress. 

Vårt förslag är därför att man gemensamt arbetar fram en tydlig omprioritering som sedan förankras 

hos politiker, brukare och personal. Denna sorts omnormeringsprocess skulle kunna innebära ett 

viktigt bidrag till att sänka faran för ökad moralisk stress. 

En viktig aspekt att bevaka blir hur kvaliteten på stöd och service för brukarna kommer att utvecklas 

i den fortsatta organisationsförändringen. Mot bakgrund av det empiriska material vi har studerat är 

vår övertygelse om att enhetschefer med bättre fungerande arbetsmiljö, leder till bättre stöd för 

underställt personal, och därmed även i förlängningen bättre kvalitet för brukarna. Vår bedömning 

är att det fortfarande är för tidigt att kunna mäta effekterna av den införda avspecialiseringen, då det 

är så många faktorer som är verksamma i en organisationsförändring. 
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6 Diskussion 

Vårt syfte har bland annat varit att presentera förslag till hur Omsorgsförvaltningen fortsatt kan och 

bör utveckla sin organisation. Vi kan konstatera att ämnet är mycket komplicerat och att det är svårt 

att dra entydiga slutsatser. Vår utgångspunkt i specialisering kontra avspecialisering i relation till 

arbetsbelastning förde oss vidare till en analys av moralisk stress. 

När vi sedan ville förankra ett av våra förslag till lösning på denna stressproblematik i den 

tillgängliga teoretiska forskningen visade sig förslaget tveksamt med avseende på avspecialiserings 

problematiken. Vårt förslag var att ge cheferna bättre utbildning för att de bättre skulle kunna 

hantera den moraliska stressen, men nyare forskning pekar på mycket dålig effekt på denna typ av 

insatser. Vi ställer oss fortfarande frågan om utbildning inte vore en framkomlig väg. Det planeras 

just nu att cheferna ska få grupphandledning, och denna kommer till viss del att ges i form av 

utbildning för att bli bättre på att stödja varandra, ta emot stöd av varandra och få en djupare insikt i 

sin egen roll som chef. Vår förhoppning är att det ska ges tillfälle att undersöka vilken effekt detta 

kommer att ha på känslan av överbelastning och känslan av för hög stress. 

Lindström har kartlagt det arbete som ägt rum inom Omsorgen med fokus på hur cheferna mår. 

Arbetsledningen kallade alla chefer till en stresskurs efter flera varningar om onormal stress på 

arbetet, men effekter av denna specialutformade kurs uteblev. Lindström konstaterar efter 

kartläggningen att både grupp, organisation och individ bör vara objekt för åtgärder. Baserat på vår 

tidigare analys menar vi att stakare fokus bör sättas på individen. Cheferna är de mest utsatta och 

bör vara objekt för djupare analys. 

Offentlig verksamhet har under ett antal år kämpat med sämre ekonomi och därmed tvingats till 

hårda nedskärningar. Följden menar vi har bland annat blivit ökad belastning på den enskilde och 

framför allt har graden av moralisk stress ökat. Det är av stor vikt att vi kommer tillrätta med detta 

problem då detta utgör ett stort hot mot vår välfärd. Stress med efterföljande utbrändhet gör att 

kvalitetssäkringen av hälso- och sjukvård försvåras. Nya vägar måste hittas. Vår förhoppning och 

ambition, var att diskussionen om specialisering och avspecialisering skulle ge ett bidrag i denna 

riktning. Vi har inte hittat lösningarna, men upplever att vi på ett överskådligt sett lyckats hitta 

samband som tydliggör de problem som måste lösas. 
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6.1.1 Det sjuka Sverige 

Dagens Nyheter har publicerat en artikelserie i fem delar kallad ”Du gamla, du sjuka” av Maciej 

Zaremba ungefär samtidigt som vi sammanställde underlaget till denna uppsats. Reportaget belyser, 

om än något kritiskt och populistiskt, sjukskrivningarnas och vårdköernas Sverige som vi menar är 

ett resultat av moralisk stress och resursbrist. Vi har här valt att använda oss av dessa artiklar för att 

väcka en diskussion i relation till våra slutsatser. 

”Ju rikare Sverige blivit, ju mer svenskar betalar för sin sjukvård, desto längre blir det till 

doktorn.” I juli 2004 erhöll 255 000 personer ersättning från försäkringskassan för sjukskrivning, av 

dessa var hela 86 % var långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar). De flesta hade en psykiatrisk 

diagnos eller sjukdomar i skelett och rörelseorgan. Dvs. inte en vanlig förkylning som man 

associerar med normal sjukskrivning. ”Det är det svenska problemet, inte Per och Anki, som 

stannar hemma på onsdag för att stå ut med torsdag”, menar M. Zaremba. En statlig 

Ansvarsutredning misstänker till och med att ”sjuktalen kan bero på någon brist i statsskicket”!  

Nu hör det även till saken att sjuktalen ökar och har så gjort de senaste 30 åren. Redan på 70-talet 

kunde man konstatera att det inte var ”fiffel eller influensor som gjorde svenskarna så höggradigt 

opassliga”. Verksamma läkare inom TCO och LO förklarade att ökningen berodde på något helt 

annat: psykiska konflikter, dåliga arbetsförhållanden och övriga sociala förhållanden. Eller som 

Zaremba sammanfattar det, ”..alltså stressen, vantrivseln, löneläget, bossiga chefer, stämpelklockor 

och trista kolleger som fick folka att ringa in förkylningar och halsont”. Vi, liksom Zaremba, anser 

detta vara en riktig analys som är empirisk understödd. 

Zaremba refererar vidare till Olle Hellström som startade sin karriär som läkare inom industrin på 

70-talet. Enligt Hellström är hälften av hans patienter idag omöjliga att diagnostisera utan de bara 

mår dåligt. Dessa patienter vill bli sjukskrivna för utmattningsdepression, utbrändhet, obestämd 

värk, kronisk trötthet eller elöverkänslighet, diagnoser som utgör merparten av alla 

långtidssjukskrivna. Likt vår diskussion om Moralisk stress menar Olle Hellström och Maciej 

Zaremba att åkomman egentligen beror på att det patienten vill och det man förmår inte längre 

stämmer överens. Man känner vanmakt över livsambitionen, familjen eller moralen. Livet har helt 

enkelt förlorat sin balans. Men i brist på annat vill man att läkaren skall ställa en diagnos. Varför 

inte fibromyalgi? Det är ju modernt nu när utbrändhetens ansikte fått ett skamfilat rykte! Även 

arbetsmiljön är studieobjekt för att hitta källan till ohälsan i Sverige. Det kan ju inte vara bra med 

”79 cm istället för 80 mellan toalettstol och vägg…” på vårdcentralen i Jämtland.  
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Nog med sarkasm. Flera medicinska författare liksom läkare som Zaremba talat med talar om 

samma scenario. Grunden ligger i den svenska kulturen ”där jämlikhet och samhörighet betonas, 

upplevs meningsskiljaktigheter och konflikter ofta som starkt obehagliga”. ”Konflikthanteringen i 

Sverige kännetecknas av stor försiktighet och strävan efter samförstånd. Hållningen kallas ibland 

konfliktundvikande eller konflikträdsla”.  

Zaremba tar upp fallet med chefen för psykiatrin i Jämtland, Solveig Nilsen, som anmälde sig själv 

till Socialstyrelsen efter att tre av hennes patienter begått självmord. Detta mot bakgrund av att hon 

har tio vakanser att tillsätta men inte en krona i budget och tvingas anlita stafettläkare. Nu börjar vi 

komma till sak. Vår ståndpunkt, eller misstanke, som vi haft från början framträder allt tydligare. 

Inom den offentliga sektorn går inte ekonomin längre ihop, det har den inte gjort på flera år. I 

kölvattnet av kommunernas ”företagiseringsprocesser” runt om i landet leder effektiviseringarna till 

att allt färre personal gör ett större jobb, och inga nya tjänster kan längre tillsättas när vårdbehovet 

ökar eftersom budgetramarna är allt för snäva. Personalen ställs förr eller senare inför omöjliga och 

inhumana val i arbetet som individen själv inte moraliskt kan stå för. 

Solveig Nilsen blev alltså tvungen att ta beslut om att inte anställa fler för att inte spränga budgeten, 

själv klarar hon inte de patienter hon redan har vilket resulterar i att några begår självmord. Ett helt 

normalt chefsbeslut som resulterar i döda kunder. Den chef som klarar en sådan arbetssituation bör 

skriva en bok. Till dess spelar det ingen roll hur mycket man omorganiserar, effektiviserar, 

avspecialiserar eller företagiserar kommunens förvaltningar. Personalen klarar inte sina 

arbetsuppgifter eftersom de inte är möjliga eller ens rimliga att klara av. Detta genomsyrar såväl 

vården som psykiatrin och socialtjänstens verksamheter. Och kanske har Maciej Zaremba rätt när 

han konstaterar att det i slutändan handlar om varje medmänniskas inställning: Oansvar eftersom 

Staten och Landstinget skall ansvara. Det är alltså inte tillräckligt att en omnormeringsprocess 

genomförs på Omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun, utan mer och mer tyder på att hela vårt 

moderna samhälle måste genomgå en omnormeringsprocess om vi skall kunna hantera framtidens 

utmaningar. 
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Sammanfattning av utvärderingen 

Denna utredning har som syfte att undersöka hur den nyss genomförda omorganisationen 
av omsorgsförvaltningen i Hudiksvall påverkade enhetschefernas samarbetsklimat och 
arbetsbelastning. Innan utredningen påbörjades gjordes en noggrann utvärderingsplan som 
till stora delar har medtagits i den slutliga utvärderingen. Utvärderingsmaterialet är samlat 
genom intervjuer med omsorgsförvaltningens enhetschefer. 
 
Utvärderingsmaterialet har organiserats i fem rubriker. Först gjordes en återblick på 
sammanslagningsprocessen. Därefter diskuterades arbetsbelastning och samarbetsklimat. 
Dessa två frågor utgjorde viktiga aspekter i de tidigare genomförda utredningarna. En 
särskild diskussion gjordes sedan kring den ovanliga åtgärden att frångå specialisering och i 
stället blanda innehållet i de olika chefsområdena. Den sista rubriken fokuserar på 
framtidsfrågor. 
 
Resultatet av utvärderingen visar på att sammanslagningen i huvudsak varit en positiv 
åtgärd. Alla har inte fått så mycket lägre arbetsbörda, men stämningen är god och det finns 
en förståelse för att sammanslagningen var en nödvändig åtgärd. När det gäller frågan om 
det var bra att blanda innehållet i chefsområdena fanns även för denna åtgärd förståelse för 
att det var nödvändigt. Effekten var överbryggning av kulturskillnader samt utjämning av 
arbetsbelastningen. 
 
Inför framtiden framstår några områden som särskilt viktiga att skapa klarhet kring. 
Åsikterna går starkt isär om man åter skall arbeta för specialisering eller om blandning av 
uppgifter varit så bra att det skall fortsätta. Likaså finns olika åsikter om hur man skall tolka 
LSS-lagen när det gäller skillnader på insatserna personlig assistans och särskilt boende. 
 
Ett annat område som engagerar är hur man mäter arbetsbelastningen. De flesta är positiva 
till det viktningsverktyg förvaltningschefen tagit fram, men det finns många önskemål om 
att det skall utvecklas vidare. Enhetschefernas stöd eller brist på sådant är ett annat tema 
som alla har haft många åsikter om. Slutligen finns en förväntan om att det i den nya 
förvaltningen skall utarbetas en tydlig policy som underlättar arbetet för enhetscheferna i 
deras kontakter med, personal, brukare och anhöriga. 
 

Sammanställning av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes under perioden 2003-09-24 – 2003-10-10. Alla nio enhetschefer 
ställde upp och lät sig intervjuas. Intervjuerna gjordes med stöd av intervjumallen, men utan 
att slavisk följa denna. Jag lät samtalet löpa fritt, för att sedan mot slutet av intervjun kolla 
om vi berört alla punkter på mallen. Intervjumaterialet är mycket omfattande och fler frågor 
skulle kunna lyfta fram för att diskuteras. 
 
När alla uttalanden grupperats lyfte jag ut några centrala meningar under varje punkt. Dessa 
är så noggrant återgivna som möjligt. Ofta är vissa delar av meningen borttagen för att 
ställa fokus på den delen av meningen jag funnit viktig. Därefter har jag i löpande text 
under varje rubrik sammanfattat vad som framkommit i de nio olika intervjuerna. 
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Syftet med sammanslagningen 

• Att åstadkomma ett bättre samarbete, snabba beslutsprocesser. 
• Att göra det bättre för brukarna. 
• Att få en starkare, tydligare förvaltning med bättre ekonomi. 
• Att få slut på det ekonomiska bollandet mellan förvaltningarna. 
 
De flesta hade uppfattat att det viktigaste bakomliggande syftet med sammanslagningen var 
att uppnå bättre ekonomi. För att nå detta syfte var bättre samarbete en förutsättning, vilket 
i stort sett alla satte ord på. Ett vidare syfte var att effektivare kunna utnyttja resurserna för 
att åstadkomma besparingar samtidigt som det skulle bli bättre för brukarna. 
 

Omfördelningen 

• Processen med omfördelning av ärenden var OK, då alla fick tycka till. 
• Bra att man fick välja i vilken utsträckning man ville blanda nya och gamla uppgifter.  
• Överlämnandet vid omfördelningen av uppdrag gick för snabbt. 
• Sammanslagningsprocessen blev jobbig genom att den innebar ändrade arbetsuppgifter. 
 
I stort sett alla verkade överens om att omfördelningen av uppgifter var bra för att stärka 
sammanslagningsprocessen. Omfördelningen innebar att de flesta fick uppgifter man 
tidigare inte hade erfarenheter av. Detta upplevdes av några som belastande, men av andra 
som positivt då man var nyfiken på att få lära sig nya uppgifter. Denna avspecialisering 
upplevdes av de flesta som nödvändig, men flera uttrycker en tveksamhet om det är bra i 
längden. Det flesta var även positiva till hur omfördelningen av uppgifter genomfördes, 
även om några ifrågasatte beslutet att det genomfördes innan vi fått gemensamma lokaler. 
Det hade inte varit bra om någon blivit tvingad att omfördela fler ärenden än man själv 
tyckte var bra. 
 

Assistentstödet 

• Assistenternas oklara roll är ett stort irritationsmoment. 
• Assistenterna skulle haft förstärkning i sammanslagningen. 
 
Oklarheterna i arbetsfördelningen mellan assistenterna och enhetscheferna har varit upphov 
till mycket irritation. Vem skall ge vem stöd och vilket stöd kan förväntas? Att dessa 
oklarheter fått bestå så länge har varit negativt för hela sammanslagningsprocessen. Om fler 
och fler uppgifter läggs på cheferna, blir följden en tilltagande splittring. Risken blir 
därmed att det på sikt kommer att behövas ännu fler chefer. Om målet i stället är färre 
chefer, måste specialiseringen ökas, även i uppdelningen mellan chefer och assistenter. 
 

Din arbetsbelastning före sammanslagningen 

• Arbetsbelastningen var katastrofal vilket ledde till sjukskrivning. 
• Arbetsbelastningen var betydligt större innan sammanslagningen. 
• Arbetsbelastningen innan vi blev fem chefer var mycket hård, men sen blev den OK.  
• Arbetsbelastningen var hög tidigare och är fortfarande hög. Det är ett konstant tillstånd.  
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Hur den enskilde upplevde sin arbetsbelastning före sammanslagningen varierar mycket, 
från katastrofal till OK. Cheferna som kom från Nygatan upplevde generellt att deras 
arbetsbelastning var acceptabel, medan de som kom från Forsa var mer kritiska. En gör 
reflektionen att arbetsbelastningen vad gäller den tid arbetet kräver var OK, men att det var 
andra faktorer som gjorde att belastningen upplevdes som för hög. 
 

Din arbetsbelastning jämfört med cheferna på din enhet 

• Arbetsbelastningen var mycket ojämn på den gamla enheten.  
• Det är svårt att jämföra arbetsbelastning då vi är olika som chefer. 
 
Några upplevde att belastningen var ojämn, men man refererade till olika orsaker. Några 
såg brister i kollegialiteten, där de som skrek högst slapp nya ärenden lättast. Andra såg 
orättvisor i fördelningssystemet, medan åter andra förutsatta att det måste bli ojämnt då 
verksamheterna är mycket olika. Vidare lyftes det fram att den ojämna belastningen 
varierade i olika perioder, medan slutligen några såg att olikheterna i belastningen till stor 
del beror på hur högt man själv lägger ribban gällande ambitionsnivå. Generellt sett lyfte 
många fram svårigheterna med att jämföra, då var och en har sitt subjektiva sätt att mäta 
arbetsbelastningen. 
 

Din arbetsbelastning jämfört med cheferna på andra enheten 

• Trodde belastningen var lägre på Nygatan, vilket även besannats. 
• Upplevelsen var att arbetsbelastningen i Forsa var högre. 
 
I stort sett alla var överens om att arbetsbelastningen var högre i Forsa än på Nygatan. 
Däremot lyfter man fram olika aspekter för att förklara olikheterna. Mängden olika små 
ärenden, liksom det faktum att gruppbostädernas personal är mer självgående är två 
återkommande aspekter som lyfts fram. Vidare ser man brister i den ena enhetens struktur 
och chefernas otrygghet i sina uppgifter som viktiga aspekter som skiljer de båda gamla 
enheterna åt. Större personalgrupper skapar i regel större trygghet och gör det lättare att 
arbetsleda gruppen. 
 

Din arbetsbelastning efter sammanslagningen 

• Arbetsbelastningen är nu OK. 
• Sammanslagningen medförde inga ändringar på den egna arbetsbelastningen. 
• Det är svårt att säga hur jämn arbetsbelastningen är i dag. 
• Arbetsbelastningen nu är hanterbar, men så hög att det är svårt att göra ett proffsigt 

jobb. 
• Direkt i samband med omstruktureringen vart arbetsbelastningen på tok för hög. 
• För egen del ligger belastningen på en övre gräns. 
• Hjälpen från assistenterna är fortfarande en katastrof. 
 
Upplevelsen av arbetsbelastningen efter sammanslagningen är mycket olika från person till 
person. För några har det blivit bättre, medan andra upplever att det blivit sämre. Det har 
inneburit en avlastning att få lämna över flera småärenden, och vidare har ”En ingång” 
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medfört en stor avlastning. Försämringen upplevs av några som förbigående effekter av 
sammanslagningen, medan andra är mer pessimistiska. Någon lyfter fram att jobbet tidigare 
bestod i att hinna ta hand om de löpande uppgifterna, medan ambitionsnivån nu har ökat till 
att alla skall vara delaktiga i övergripande frågor. Skillnaden i kulturer kan skapa 
panikkänsla och ge mindrevärdighetskomplex. Flera lyfter slutligen fram risken för 
allvarliga konsekvenser, om det inte snart blir bättre struktur på assistentstödet. 
 

Förväntningar på ändrad arbetsbelastning i framtiden 

• Att fastställa någon form av tak för hur mycket en chef skall kunna hantera. 
• Viktningsverktyget verkar användbart för att undvika orättvisor. 
• Att som enhetschef känna förvaltningschefens stöd och veta att denna finns till hands 
• Att alla pratar på mötena och att skitprat efter mötena upphör. 
• Bättre fördelning av assistentstöd. 
• Införande av ansvarig ute på enheterna bör kunna avlasta cheferna ytterligare. 
• Tror inte att arbetsbelastningen kommer att kunna sänkas. 
 
Förväntningarna inför framtiden präglas av förhoppningen att vi i den nya förvaltningen 
skall lyckas hitta ett samarbetsklimat där ingen skall behöva bli lidande av överbelastning. 
Flera lyfter fram förvaltningschefens roll som förväntas finnas till hands när det stormar 
och dessutom gripa in innan nya sjukskrivningar behöver komma. Vidare lyfter flera fram 
vikten att få rätt administrativt stöd även från andra enheter som t.ex. löner och personal. 
Man förväntar sig inte att arbetsbelastningen skall minska, men däremot att alla skall kunna 
uppleva ett kollegialt stöd. En viktig förutsättning för att uppnå en jämnare arbetsbelastning 
är att alla måste vara ärliga. Någon konstaterar slutligen att man måste gilla läget eller kliva 
av. 
 

Farhågor för ändrad arbetsbelastning i framtiden 

• Att ytterligare arbetsbörda skall läggas på den enskilde. 
• Slumpen avgör ofta vilka ärenden man får och vilken belastning dessa innefattar. 
 
Farhågorna inför framtiden gäller i huvudsak hur den förväntade ökningen av arbetsbördan 
skall hanteras. Detta gäller båda ökningen vad gäller volym och innehåll, men även oron för 
fortsatta orättvisor om det inte blir någon klar fördelningsprincip av nya ärenden 
Ovissheten om morgondagen gör att man gärna skulle byta jobb. 
 

Viktiga faktorer som påverkar arbetsbelastningen 
Även under denna rubrik framkom mängder med synpunkter, varför jag har valt att dela 
upp rubriken i följande sex underrubriker: 
• Tunga ärenden 
• Ärendenas omfattning 
• Arbetsuppgifterna innehåll 
• Chefsstöd och spelregler 
• Kvalitet och ekonomi 
• Ambitionsnivå och individuella egenskaper 
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Tunga ärenden 

• Vad som gör arbetet tungt skiftar från grupp till grupp och dessutom över tid. 
• Särskilt betungande är grupper där det är svårt att bygga upp fungerande arbetsrutiner. 
 
Faktorer som gör att ett ärende upplevs som tungt kan vara att brukare, anhöriga och/eller 
personal är speciellt krävande. Svårigheten kan bestå i olika relationer mellan dessa tre 
grupper eller direkt i relation till chefen. Ibland kan det vara fråga om dålig personkemi. 
Tjafs i en grupp gör att ärendet i regel är mycket tyngre än om man har fler personal vars 
arbete fungera skapligt. Oavsett orsak kan den psykiska belastningen tidvis vara mycket 
svår. ”Tunga” ärenden gör att man tar med arbetet hem och man blir dränerad på kraft. När 
arbetsbelastningen ökar pga. att ett ärende av någon orsak är tungt, kan detta till viss del 
avhjälpas med att handledare anlitas. 
 
Ärendenas omfattning 

• Volymen är en viktig faktor vad gäller hur arbetsbelastningen upplevs. 
• Administrationen kring personalen är mycket tidskrävande. 
• Personal med arbete dygnet runt är mer krävande en dagpersonal. 
• Personal som arbetar i brukarens hem behöver mer stöttning. 
 
På frågan om vilka viktiga faktorer som påverkar arbetsbelastningen, var svaren antalet 
ärenden, antalet personal och antalet grupper. Någon framhåller att den främsta 
arbetsbördan består i att hinna med alla åtaganden kring personalen. Belastningen kan även 
öka genom stor geografisk spridning och resvägar som gör att mycket tid går åt när man 
skall ta sig ut i periferin. Flera upplever att det är mindre belastning att kunna koncentrera 
sig på några tunga ärenden än att behöva splittra sig på många mindre grupper. 
Viktningsverktyget fångar in mycket, men det saknar fler av faktorerna. 
 

Arbetsuppgifterna innehåll 

• Mängden administrativa uppgifter som läggs på cheferna utgör en starkt belastande 
faktor. 

• En del chefer åtar sig extra uppdrag och andra inte.  
• Förändringsprocesser ute i enheterna gör att arbetsbelastningen tillfälligt ökar avsevärt. 
 
Flera framhäver vikten av att klargöra vad som skall ingå i chefens arbetsuppgifter. Risken 
är att det blir för mycket jobb vid datorn. Önskvärt att cheferna inte får göra det 
assistenterna likaväl kan göra. Om chefen förlorar kontakten med brukaren och även med 
personalen kan detta kan föra till onödiga felbedömningar och förmågan att upparbeta den 
egna intuitionen försvagas. Någon lyfter även fram att det råder olika syn på om 
övergripande extrauppgifter skall räknas in i den totala arbetsbelastningen eller inte. 
Slutligen kommenteras att förändringsprocesser, liksom att köra i gång nya ärenden, 
tillfälligt kan ta mycket extra kraft. 
 
Chefsstöd och spelregler 

• Avsaknaden av stöd är en viktig faktor som ökar känslan av för hög arbetsbelastning.  
• Att vi tolkar lagen olika är frustrerande, vilket tar psykiskt kraft från arbetet. 
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• Viktigt är att vi får en stabil fördelningsprincip som följer en klar linje. 
• Orättvisor i fördelningen av nya ärenden skapar känsla av för hög arbetsbelastning. 
• Olika fördelat administrativt stöd utgör en orättvisa. 
• Det borde finnes ett övre tak på hur mycket en enhetschef skall kunna klara.  
• Viktningsverktyget var bra. Kontrollen av underlaget bör ligga på förvaltningschefen. 
 
Flera påpekar vikten av att ha tillgång till chefen och känna stöd när man behöver hjälp. 
Om ingen griper in när man själv håller på att gå under, ökar känslan av maktlöshet. Några 
lyfte även fram problemet att det finns olika åsikter om vad som ingår i uppdraget som 
enhetschef för en gruppbostad respektive för personliga assistenter. Dessa 
tolkningsproblem kan växa till motsättningar som i onödan ökar den psykiska belastningen. 
 
I stort sett alla är positiva till det framtagna viktningsverktyget, även om det behövs vissa 
justeringar. Man är överens om att man aldrig kan ha ambitionen att fördelningen skall bli 
helt rättvis, men man måste sträva efter rättvisa. En viktig förutsättning är att alla måste 
vara ärliga, samtidigt som flera lyfter fram förväntningen på att förvaltningschefen griper in 
om någon manipulerar verktyget. Det är mycket känsligt om kriterierna för fördelning av 
ärenden ändras utan att alla är införstådda med ändringarna. Någon säger till och med att 
starkaste faktorn som påverkar känslan av för hög arbetsbelastning är frustrationen över 
orättvis fördelning. 
 

Kvalitet och ekonomi 

• Sparkraven i kombination med krav på kvalitet är en svår belastning. 
• Lägre arbetsbelastning skulle medföra att man kunde göra ett bättre arbete.  
 
Sparkraven är belastande då man som chef tvingas hålla igen på utgifterna. Följden blir ofta 
att kvaliteten blir lidande. Detta ger i sin tur en känsla av lägre arbetslivskvalitet både för 
personalen och för enhetschefen. I regel är det personalgrupper som fungerar relativt bra 
som blir mest lidande och endast får en sporadisk kontakt med chefen. 
 

Ambitionsnivå och individuella egenskaper 

• Ambitionsnivån påverkar arbetsbelastningen och vi har olika hög ambitionsnivå. 
• Känslan är att arbetsbelastningen är för hög då man aldrig kan känna att man hinner 

klart. 
• Olika personer har olik kapacitet och dessutom spelar dagsformen in. 
• Min upplevelse av min arbetsbelastning påverkas av hur mina kollegor mår. 
• Min egen trygghet och kompetens är viktig för vad som upplevs som belastning. 
• Det är viktigt att sträva efter ballans i vardagen och att kunna prioritera rätt. 
• Hur belastningen känns beror på hur man är som chef. 
 
Ambitionen att hinna både vardagsjobbet och att engagera sig i övergripande frågor kan 
göra det svårare att hinna med allt. Följden kan bli för lite tid för planering och eftertanke. 
Det är belastande när arbetsuppgifter blir liggande och måste arbetas in i efterhand. Saker 
som är ogjort ligger och gnager och det är tärande. Om man själv mår dåligt är denna 
påverkansfaktor än starkare.  
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Den individuella stresstoleransen varierar och även detta påverkar hur man upplever sin 
arbetsbelastning. Vi är olika som personer och agerar olika. Vissa är tydliga och vissa velar 
mer och vill gärna undvika obekväma beslut. Detta får följder för hur deras arbetsbelastning 
utvecklas. Någon uttalar hur det egna förhållningssättet kan leda in i kaos, vilket kan 
upplevas som en ohanterlig arbetsbörda, även om orsaken är den egna bristen på ordning. 
 

Samarbetet inom den egna enheten 

• Samarbetsklimatet i den egna gruppen var mycket bra före sammanslagningen. 
• Samarbetsklimat var ytligt. Alla såg till sitt, och samarbetet blev lidande. 
 
Beskrivningen av arbetsklimatet inom den egna enheten före sammanslagningen är mycket 
enhetligt hos de båda grupperna. Samarbetet inom ena gruppen beskrivs genomgående som 
bra. Samarbetet inom andra gruppen däremot beskrivs på olika sätt med ord som konflikter, 
grupperingar, oordning, orättvisor och att alla så till sitt. Viljan att stödja varandra fanns 
även här, men effekten av alla problem blev att man stängde av för att skydda sig. 
 

Samarbetet mellan de båda enheterna 

• Konflikten mellan enheterna är ej självupplevda utan består i huvudsak av hörsägner. 
• Det lilla samarbetet som fanns rullade på utan problem. 
• Det florerade negativa åsikter om hur de andra utförde sitt arbete. 
• Konflikten var starkast mellan handläggare och chefer 
 
De flesta beskrev sin relation till den andra enheten som att det inte fanns några egna 
problem. I de fall där konflikter beskrevs gällde det i huvudsak konflikter mellan LSS-
enhetens handläggare och gamla omsorgens enhetschefer. Däremot fanns en samstämmig 
bild av att det varit slitningar mellan de båda enheterna, även om det fanns få egna 
upplevelser av detta problem. 
 

Samarbetets påverkan på arbetet 

• Samarbetsklimatet var bra och det var enklare med kommunikationen. 
• Känner sig trygg i sin yrkesroll, och tillåter inte att arbetsklimatet påverkar arbetet. 
• Relationen till kamraterna är viktig. Oklara relationer blir lätt en stor energitjuv. 
• Mådde man dåligt själv blev den negativa effekten av dåligt samarbete ännu starkare. 
 
De som upplevde brister i samarbetet satte även ord på hur detta påverkade deras förmåga 
att göra ett bra arbete. Dessutom lyfter några fram hur denna effekt förstärks när man själv 
inte mår bra. Om man däremot mår bra och är trygg i sig själv är det lättare att inte 
påverkas av samarbetsklimatet. Vidare lyfter flera fram hur ett bra samarbete ger kraft och 
upplevs som ett stöd i arbetet. 
 
Samarbetsklimatet efter sammanslagningen 

• Samarbetet på den nya enheten fungerar rätt bra. 
• Samarbetsklimatet har blivit bättre, men det mesta går att göra ännu bättre. 
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• Svårt att säga hur klimatet är hos oss nu. 
• Det finns mycket onödigt småtjafs även här, t.ex. kring fikat. 
 
När samarbetsklimatet inom den nya chefsgruppen beskrivs, präglas detta av en avvaktande 
hållning. De flesta har en positiv förväntan att det successivt skall lyckas att skapa ett bra 
samarbetsklimat, medan andra är mer oroade av negativa tendenser som blir synliga. Delar 
av detta är gammalt tjafs som borde tillhöra det förflutna. En aspekt som lyfts fram som en 
störande faktor är att det finns store orättvisor i hur man hanterar redovisningen av 
arbetstiden och framför allt övertid. 
 
Flera kommenterar rasten och konstaterar att stämningen har blivit opersonligare och att 
man inte längtar till fikat på samma sätt förr. Å andra sidan konstaterar någon att 
stämningen är bra och det är kul att lära känna nya personer, medan någon annan 
konstaterar att den nya förvaltningen har blivit så stor att tryggheten som tidigare fanns har 
gått förlorad och sannolikt inte går att återskapa fullt ut. 
 

”Vi” eller ”ni och vi” 

• I den nya förvaltningen är känslan av vi förhärskande. 
• Det har varit ett lyft att få nya kollegor och det finns inte mycket kvar av ni och vi. 
• Vi har inte hittat varandra i de två grupperna efter sammanslagningen. 
• Ni och vi poppar upp starkare ibland, men det är inte bundet till två fasta läger. 
• I stället har ett antal mindre grupperingar blivit mer eller mindre synliga. 
• Känslan av ni och vi är inte stark utom kanske i attityd från assistenterna. 
• Grupperingarna handläggare – chefer tenderar att bli ni och vi. 
• Samarbetsklimatet har alltid varit bra i relation till handläggarna 
• Många tycker att det fortfarande är ni och vi och dessa underblåser denna känsla. 
 
De flesta är överens om att känslan av ni och vi bundet till de gamla enheterna i stort sätt 
försvunnit. Däremot lyfter många fram olika aspekter på gruppbildningar. Vissa av dessa är 
tillfälliga, medan andra är funktionsbundna. Flera upplever känslan av ni och vi i relation 
till handläggarna. Någon upplever t o m att enhetscheferna inte tas på allvar av 
handläggarna. I relationen mellan enhetschef och assistenter anser någon att det är mycket 
tjafs om vem som skall göra vad. 
 
Någon konstaterar att hon inte känner sig avvisad av någon eller tycker det är svårt att ta 
kontakt med någon. Det är mer uppgifterna och fördelningen av dessa som styr vem man 
har kontakt med. I praktiska smågrejor blir ni och vi tydligt, genom vanor man tycker att 
alla borde ha för så har det alltid varit hos oss. Om förvaltningen bytt namn hade det 
sannolikt bidraget positivt till sammanslagningsprocessen. 
 

Andra aspekter på samarbetsklimatet 
Liksom i de två föregående kapitlen framkom mängder med synpunkter under den 
avslutande rubriken. Även här har jag valt att dela upp rubriken i underrubriker: 
• Orsaker till ett förändrat samarbetsklimat 
• Kommunikation som påverkansfaktor 
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• Lokalens betydning 
• Förvaltningschefens ansvar 
 

Orsaker till ett förändrat samarbetsklimat 

• Förvaltningschefen diplomatiska sätt har varit viktigt i det att han behandlar alla lika. 
• Planeringsdagarna har varit viktiga. Det viktiga var pratet, processen, och inte beslut. 
• Speciellt bra med handläggarna nära så att vi kan prata om frågor innan beslut fattas.  
• Viktigt för samarbetsklimatet är att odla respekten för varandra och varandras olikheter. 
• Att det är lätt att ta upp diskussioner utan att det leder till personliga konflikter. 
 
Flera lyfter fram förvaltningschefens diplomatiska förmåga som en viktig orsak till att den 
nya förvaltningen fått så bra samarbetsklimat. Han beskrivs dessutom som sympatisk, lätt 
tillgänglig och lätt att prata med Samtidigt yttrycks även en viss oro för att han är för 
diplomatisk. Planeringsdagarna är en annan faktor som flera lyfter fram som särskilt viktig 
för den positiva utveckling som ägt rum. Flera pekar även på vikten av att alla verkar ha 
tagit ett gemensamt ansvar för att det skulle bli bra i den nya förvaltningen. 
 

Kommunikation som påverkansfaktor 

• Ärlighet och rak kommunikation är bra för att undanröja prat bakom ryggen. 
• Alla bör försöka vara mer generösa och dela med sig av sina erfarenheter. 
• Vissa borde prata mer och vissa borde vara tystare. 
• Det är lätt att falla in i andras negativitet om det i onödan lyfts fram negativa saker. 
• Vi bär med oss olika värderingar vilket kan leda till väldiga meningsutbyten. 
• Vi borde lära känna varandra bättre, men det är svårt att se hur det skall gå till. 
• Upplever att det ofta pågår ett spel som är svårt att genomskåda. 
• Det finns idag en osäkerhet och en känsla att man inte vet vem man kan lita på. 
 
Många lyfter fram olika aspekter på kommunikationen som den centrala påverkansfaktorn 
för hur samarbetsklimatet utvecklas. Rak kommunikation kan vara känslig, men blir mindre 
hotfull om vi får ett öppnare mer tillåtande klimat. Flera lyfter fram problemet med att 
några är rädda eller av andra skäl låter bli att uttala sig stora gruppen, och i stället pratar 
först efteråt i mindre grupper. Det är avgörande att alla kan lyssna och vara tyst när den 
andra pratar. På detta sätt kan vi bättre ta lärdom av varandra. Attityden bör förmedla att 
var och ens erfarenhet har ett värde och inte att den egna åsikten är den enda rätta. Motsatt 
attityd blir en källa till frustration. Kritik skall fram när det är viktigt men om man väljer att 
hänga upp sig i småsaker bidrar det till att hindra en positiv utveckling. Brister 
kommunikationen mellan cheferna får vi snart en dominoeffekt som sprids ut på enheterna. 
 

Lokalens betydning 

• En viktig faktor för bättre samarbetsklimatet är de gemensamma lokalerna.  
• Att var och en är hänvisade till sin lilla cell är inte bra för en starkare av gemenskap.  
• Man umgås mest med de som finns i ens egen korridor. 
• Korridoren är en medverkande orsak till att samhörigheten är relativt svag. 
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De flesta ser att flytten till nya lokaler har varit viktig för att skapa ett positivare 
samarbetsklimat. Härigenom ökar förståelsen för varandra, och dessutom kan man inte spy 
galla över någon man tvingas se i ögonen varje dag. Däremot påpekar flera att den långa 
korridoren inte är bra för att skapa bättre samarbete. Man hinner inte prata med alla då man 
är så utspridda. 
 
Förvaltningschefens ansvar 

• Chefen borde ge mötena mer struktur. 
• Förvaltningschefen borde gripa in starkare när oklarheter uppstår. 
• Betungande när det inte går att få fram klara beslut och riktlinjer. 
• Viktigt att klargöra vad en chef skall göra och vad som skall lämnas över till andra. 
• Det är viktigt att arbeta vidare på att överbrygga tolkningskonflikter. 
• Känslan av att var och en har för mycket kan lätt leda till öppen kamp. 
• Hotfullt med besparningarna som ligger på lut, och hur detta påverkar våra uppdrag. 
 
De flesta ser att ett stort ansvar vilar på förvaltningschefen när det gäller att upparbeta ett 
bra samarbetsklimat. Beslut bör markeras tydligare så att alla inser vikten av att respektera 
det som avtalas. Det är inte bra att lägga för mycket på enskilda att besluta som skall gälla 
alla. Förvaltningschefen bör tillse att rätt prioriteringar görs med vardagsjobbet i centrum. 
Det är långt kvar tills vi upparbetat en gemensam syn på alla frågor. Förvaltningschefen 
måste vara mer chef, och ta tydliga, om möjligt snabba beslut. Konflikter i sak som inte 
lyfts upp har en tendens att utvecklas till personliga konflikter. Besparingar och höga 
prestationskrav ses som de två stora hoten, och här förväntas förvaltningschefen ta ett 
tydligt arbetsmiljöansvar. Svårt att se vart förvaltningen är på väg. Nu känns det som ett 
gungfly, och vad händer när smekmånaden snart är över. 
 
Förväntningar 

• Omfördelningen var bra för kontakten och samarbetet. 
• Habiliteringspersonal kan lära från personliga assistenter och visa versa. 
• Såg inga fördelar med omfördelning. 
• Förväntningen var att fördelningen skulle göras utifrån mer geografisk struktur. 
 
Omfördelningen av ärenden mellan chefsområdena var det mest kontroversiella inslaget i 
omstruktureringsprocessen. De flesta hade förväntningen att effekterna av omfördelningen 
skulle underlätta sammanslagningsprocessen. Vidare lyfte någon fram förväntningen att 
omfördelningen skulle underlätta ett erfarenhetsutbyte mellan personalgrupperna. De 
personliga assistenterna har jobbat mycket med frågor kring respekten för individen, medan 
habiliteringspersonalen i gruppbostäderna har större erfarenhet av hur man blir självständig 
i sin yrkesroll. Slutligen lyfte ett par chefer fram att de hade förväntat sig en omfördelning, 
huvudsakligen baserat på geografiska områden, för att underlätta samverkan mellan 
gruppbostäder och personliga assistenter. 
 

Farhågor 

• Det är tryggt för personalen att chefen kan sitt jobb och detta talar för mer 
specialisering. 
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• Ju mer man blandar olika uppgifter, ju svårare blir det att inte splittras i sin yrkesroll. 
• Olikt agerande inom samma kategori av uppgifter kan lätt sprida missnöje i grupperna. 
• Var undrande hur det skulle lyckas att komma överens i omfördelningen av ärenden. 
 
Farhågorna gällande omfördelningen av olika ärenden gällde i stor utsträckning att det 
skulle skapa oro ute i verksamheterna, och i värsta fall skulle detta få negativa ekonomiska 
konsekvenser. Några lyfter fram problemet att behovet av samordning ökar om alla 
förväntas behärska alla områden. Resultatet kan i stället lätt bli att onödiga misstag görs och 
att arbetet blir mer tungrott. Det fanns även en oro för att chefsgruppen inte skulle komma 
överens om hur omfördelningen skulle genomföras. 
 

Syften 

• Omfördelningsprocessen syftade till att röra om för att skapa en ny gemensam 
förvaltning. 

• Syftet med omfördelningen var att skapa likartade områden och jämnare 
arbetsbelastning. 

 
Även om omstruktureringsprocessen jobbig, så var processen viktig för att ge den nya 
förvaltningen en bra start. Syftet var att överbrygga kulturskillnaderna som fanns mellan de 
båda enheterna, genom att alla fick lära sig nya uppgifter. Det andra primära syftet som 
flera lyfter fram, var att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning.  
 

Påverkan på arbetsbelastningen 

• Arbetsbelastningen blir lättare i den mån erfarenhetsutbytet mellan cheferna fungerar. 
• Omfördelningen av innehållet medförde en högre arbetsbelastning. 
• Arbetsbelastningen sjönk genom färre enheter, men steg då man måste lära något nytt. 
 
De flesta tycker att det har varit positivt att blanda olika arbetsuppgifter för att lättare få en 
jämnare arbetsbelastning. Detta har även långtgående lyckats, men samtidigt går 
upplevelsen stark isär vad detta innebär för den egna arbetsbelastningen. Omfördelningen 
innebar att de flesta fick ta nya ärenden samtidigt som de lämnade ifrån sig gamla ärenden. 
Nya ärenden innebär alltid en högre arbetsbelastning, men de flesta förväntar sig att detta är 
förbigående. 
 

Gruppbostad och personlig assistans 

• Det är liten skillnad att vara chef för en gruppbostad eller en grupp personliga 
assistenter. 

• Det är stor skillnad mellan uppdraget personlig assistent och uppdraget gruppbostad. 
• Uppdraget som personlig assistent är egentligen ett helt omöjligt uppdrag. 
• Fördelningen av assistenternas uppgifter måste klargöras.  
 
Synen på vad det innebär att vara chef för en gruppbostad och för en grupp personliga 
assistenter går starkt isär. Några upplever att skillnaden är liten, medan andra lyfter fram 
vikten av att ständigt påminna om att det rör sig om två vitt skilda personalgrupper. Vidare 

 



Bunne & Iversen Bilaga 1         Examensarbete 209-06 Fek, 2005-12-20 
Utdrag ur ”Utvärderingen”   
 

- 12 -

lyfte en chef fram aspekten att de flesta har en klar uppfattning om vad rollen 
habiliteringspersonal innebär. Rollen som personlig assistent däremot måste vara en annan, 
samtidigt som denna andra roll egentligen är omöjlig. Att omfördelningen av ärenden ägde 
rum utan att fördelningen av assistenternas uppgifter klargjordes, är helt förkastligt. 
 

Mätning av arbetsbelastningen 

• Mår själv inte bra om man ser att det finns kollegor som jobbar ihjäl sig. 
• Vid fördelning av nya ärenden är det viktigaste att fördelningen mellan cheferna blir 

jämn. 
• Viktningsinstrumentet får ej undergrävas och måttet bör regelbundet justeras. 
 
När det gäller att värdera de olika chefernas arbetsbelastning i relation till varandra är alla 
överens om att det finns ett stort problem i hur det skall värderas. Alla har sin subjektiva 
värdering och det är svårt att bestämma vems värdering som är rätt. Alla välkomnar 
förvaltningschefens viktningsverktyg som ett stöd i denna uppgift, men flera varnar även 
för bristerna. Några menar att den numerära viktningen regelbundet måste justeras i relation 
till mer subjektiva faktorer. Andra menar att huvudkriteriet för fördelning av nya ärenden 
bör vara att de fördelas utifrån viktningsinstrumentet. 
 

Påverkan på samarbetsklimatet 

• Resultatet blev bra och det har visat sig fruktbart att ta del av nya områden. 
• Vi lärde oss mycket om varandras arbete och för även detta vidare ut till vår personal. 
• Revirtänkandet har minskat och en gemensam strävan efter bra lösningar har ökat. 
• Genom att de flesta blandade sina uppgifter, fick omstruktureringen önskad effekt. 
• Kan ej se om samarbetsklimat blivit bättre. 
 
Nästan alla upplever att omfördelningen av ärenden varit bra för samarbetsklimatet. Genom 
att de flesta tvingats lära sig nya uppgifter har man även på ett naturligt sätt sökt stöd av 
varandra och därmed fått ett bättre samarbete som bieffekt. Flera menar även att detta 
spridits ut i flera av personalgrupperna. Dessutom har omfördelningen inneburit 
förbättringar för flera av brukarna som därmed får flera av sina insatser verkställda av 
samma chef. Även om inte alla är lika positiva till hur samarbetsklimatet har förbättrats så 
är det markant att ingen tycker det blivit sämre av omfördelningen. 
 

Framtiden 
Följande slutfråga fick alla de intervjuade, vilket ledde till ett stort antal synpunkter: 
Du har nu erfarenheter av den nya strukturen där chefsområdena formats utifrån att de 
skulle bli så lika som möjligt i stället för den vanliga uppdelningen i områden där 
enhetscheferna specialiserats på olika uppgifter. Bör vi hålla fast vid den nya strukturen, 
eller tycker du vi skall sträva efter att återgå till den gamla? Om du vill återgå till den gamla 
uppdelningen, har du då förslag till justeringar. Motivera ditt svar. 
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Specialisering eller blandning 

• Det står helt klart att vi inte skall återgå till den gamla fördelningen. 
• Att blanda olika uppgifter är utvecklande, liksom det ofta är positivt med förändringar. 
• För att arbetsbelastningen skall bli jämn är en viss blandning av olika områden OK. 
• Ser inget behov av ytterligare specialisering utöver det som redan finns. 
• Tveksamt om det är viktigt att all DC-verksamhet ligger på en chef. 
• Mer specialisering vore önskvärt i framtiden. 
• Det bör göras en inventering på områden där särskilda proffs behövs. 
• Ett trapphus vore en alternativ modell för mindre grupper av personliga assistenter. 
 
När det kom till frågan om den blandade fördelningen av ärenden skulle kvarstå som 
princip eller om man åter skulle arbeta mot specialiserade enhetschefer, gick meningarna 
starkt isär. Några var mycket nöjda med den nya ordningen, delvis för att den underlättar en 
rättvis jämn arbetsbelastning och delvis för det är stimulerande att ha varierade 
arbetsuppgifter. 
 
Någon menade att avspecialiseringen borde inkludera även DC, vilket skulle underlätta 
samordning av olika verksamheter och ge nya samordningsvinster. En bra ide kan vara att 
skapa personalteam som alla kan arbeta i fler grupper som ingår i ett chefsområde. Andra 
var mer splittrade och såg både för- och nackdelar. En återkommande synpunkt var att en 
viss blandning borde även finnas fortsättningsvis, för att på så sätt kunna prioritera en 
jämnare arbetsbelastning. 
 
Åter andra förespråkar återgång till en starkare specialisering. Särskilt viktigt med 
specialisering är det för gruppen personliga assistenter då dessa utgör en relativt ny 
yrkeskategori. Även andra möjliga specialiseringsområden lyftes fram som ärenden med 
missbruk, med psykiatriska problem, med vissa funktionshinder, med särskilda 
beteendestörningar eller t ex att ta hand om alla rehabärenden och omplaceringsfall. Ett 
alternativ är ett rehabproffs på personalkontoret, vars uppgift skulle vara att tillsammans 
med oss genomföra den nödvändiga processen. 
 

Geografisk fördelning 

• En fördelning efter geografiska områden håller inte i längden. 
• Viss geografisk indelning är bra för att kunna samordna personal. 
• Mer geografisk uppdelning är önskvärd för att kunna göra samordningsvinster. 
 
Liksom när det gäller graden av samordning går meningarna stark isär när det gäller att ha 
geografiska områden som fördelningsprincip. Några förkastar den geografiska 
uppdelningen då detta system inte tar hänsyn till om rättvis arbetsbelastning föreligger. 
Andra förordar en fördelning utifrån tydliga geografiska områden, så att det inte kan bli 
någon diskussion om att slippa nya ärenden. Vidare förordas geografisk fördelning för att 
stärka samarbetet med de enskilda handläggarna, medan andra åter ser detta som oviktigt, 
utan tycker det viktiga är att handläggarna lätt får veta vem som står i tur till att ta nästa 
ärende. Någon konstaterar att denna problematik inte har någon betydning i stan, utan 
samordningen är endast viktig i ytterområdena. 
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Fördelningskriterier 

• Det är mycket viktigt att klargöra enligt vilka kriterier nya ärenden skall fördelas. 
• Fördelning av nya ärenden bör föregås av frågan om någon tar det utifrån övriga 

ärenden. 
• Viktningen bör utvecklas och fördelning av nya ärenden skall fortsätta utifrån detta. 
• Två revisorer bör väljas för att värdera om viktningen av den enskilde hamnat rätt. 
• Det bör undvikas att samma person får flera nya ärendet för tätt inpå varandra. 
 
Alla har synpunkter på hur nya ärenden skall fördelas. De flesta ser förvaltningschefens 
viktningsinstrument som ett bra hjälpmedel att uppnå en rättvis fördelning av 
arbetsbelastningen. Flera lyfter fram att värdet måste justeras i relation till faktorer som 
instrumentet inte tar hänsyn till. Någon menar att det är svårt att gå till förvaltningschefen 
och klaga om man upplever orättvisor, utan i stället föreslås det att två chefer skall utses 
som revisorer med uppgift att fortlöpande uppdatera de olika chefernas viktning. 
 

Policyfrågor 

• Inför det fortsatta arbetet är det viktigt att vi skapar en tydlig policy och klara riktlinjer. 
• Det saknas ofta en bredare utblick över vad som händer i länet och i övriga landet. 
• Det oroväckande att förvaltningschefen verkar ha för stor arbetsbelastning. 
• En utredare behövs som stöd inom förvaltningen. 
• Ledningsgruppen är på tok för stor! 
• Det kan underlätta att införa ett uppdrag som huvudansvarig ute i de olika grupperna. 
• Avgörande för det framtida arbetet är att vi arbetar fram en gemensam värdegrund. 
 
Ständiga ändringar minskar förtroendet. Står vi mer enade, gör det oss starka Vi behöver 
tala mer om mål, riktlinjer, policy, specialisering samt skapa tydliga gränser, så att vi får 
enhetligare arbetssätt. Likaså är det viktigt att ha en aktiv utblick över vad som sker utanför 
kommunen. Förvaltningen bör sträva efter snabba beslutsvägar och undvika att 
arbetsgrupper upprättas i onödan för att bereda olika frågor. 
 
Sammanslagningsprocessen har skapat många oklarheter. Många tycker, men en klar 
beslutsprocess saknas. Ledningsgruppen blev för stor. Förvaltningen måste kunna agera 
tydligt mot tredje part, t ex mot psykiatrin, när oklarheter uppstår där brukarna blir lidande. 
Någon lyfter även fram politikernas ansvar i att besluta om tydliga mål som cheferna sedan 
kan sprida till all personal. 
 
Samarbetsklimatet 

• Vi bör sträva efter att det är naturligt att vi hjälper varandra. 
• Viktigt nu att bygga upp relationerna mellan kontorets anställda. 
• Cheferna bör få handledning. 
• Det är farligt om misstro till kollegorna som t ex: ”Gör den så?”, inte arbetas bort. 
Många talar om att var och en måste vara medveten om sitt ansvar för att den nya 
förvaltningen får en lyckad organisation med ett bra samarbetsklimat. Det är viktigt att alla 
kan känna trygghet för att kunna göra ett bra arbete. Vi bör få göra saker tillsammans för att 
bygga upp ett starkare förtroende till varandra. För ofta har man synpunkter på varandras 
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områden utan att det lyfts upp till ytan. Var och en måste bjuda på sig själv och avstå från 
att prata om bakom ryggen. Här bär även den som lyssnar ett ansvar både i att inte låna ut 
sitt öra och i att säga till om att man bör avstå från att prata skit. 
 

Tjänster 

• Tydliggöra vilken assistenthjälp man skall få, och se till att det är lika för alla chefer. 
• En tydlig specialisering med färre chefer och bättre administrativt stöd vore önskvärt. 
• Antalet handläggare verkar ligga rätt bra. 
• Samarbetet mellan LSS- och färdtjänsthandläggare bör stärkas. 
• Handikappansvarig är en viktig funktion som från början var tänkt som heltid. 
• Den tilltänkte utredartjänsten bör tillsättas och inte som halvtid utan som heltid. 
 
Många påpekar hur viktigt det är inför framtiden att samarbetet med assistenterna fungerar. 
Det gäller både tydlighet i arbetsfördelning och i rättviseaspekten mellan enskilde chefer. 
Om vardagsgöromålen flyter enklare blir allt roligare. Införandet av PAX tas upp som ett 
exempel som hade motsatt effekt. Tendensen att mer och mer skall kommuniceras via 
datorn är tveksam. Den mänskliga kontakten är viktig. Någon lyfter även fram förslaget att 
göra en genomlysning av fördelningen av uppgifter mellan chefer och assistenter, för att på 
sikt spara in på personalkostnaderna. Färre chefer med bättre assistentstöd bör kunna sköta 
verksamheten mer effektivt. 
 
Slutligen konstateras det att antalet handläggare verkar vara rätt, men att samarbetet mellan 
olika sorters handläggare borde utvecklas. Någon menar att tjänsten som handikappansvarig 
borde utökas, liksom flera sätter ord på att förvaltningen borde ha tillgång till en utredare 
som stödresurs för cheferna. Utredaren bör göra en stor analys av hela organisationen 
inklusive assistenternas uppdrag. Detta bör kunna leda till en effektivare struktur och 
därmed besparningar. Detta brådskar, annars rinner situationen oss ur händerna. Det är 
tveksamt om ”en ingång” skall införlivas i förvaltningen mitt i denna process. Analysen 
kanske leder till att vi skall ta hand om detta själva. 
 

Sammanslagningen 
Genomgående finns en mycket positiv inställning till hur sammanslagningsprocessen ägde 
rum. Den var väl förberedd genom de utredningar som gjorts och det sätt utredningarna 
hade förmedlats ut till de anställda. Vidare var det bra att den nya förvaltningen fick en ny 
chef i samband med sammanslagningen. Greppet att omfördela chefsområdenas innehåll 
föll även bra ut, och bidrog till att överbrygga skillnader mellan de båda chefsgrupperna. 
 
Tre negativa aspekter framkom särskilt tydligt genom intervjuerna. Rekryteringen av ny 
chef påbörjades för sent, med följd att den nya chefen för snabbt fick kasta sig in i 
uppgiften. Likaså var det en stor nackdel att de nya lokalerna inte var inflyttningsklara när 
sammanslagningen påbörjades. Den tredje faktorn som verkar skapat mest frustration, är att 
fördelningen av arbetsuppgifter mellan chefer och assistenter var oklar så länge. Likaså tog 
det allt för lång tid innan cheferna fick klarhet i vilken assistent man skulle få stöd ifrån. 
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Arbetsbelastningen 
Av intervjuerna framkom tydligt att arbetsbelastningen upplevdes mycket tyngre av den ena 
chefsgruppen. Efter sammanslagningen finns en genomgående upplevelse av att 
arbetsbelastningen blivit jämnare fördelad. Omfördelningen av innehållet i chefsområdena 
medförde nya uppgifter, och därmed även en högre arbetsbelastning för många. Tack vare 
att var och en fick vara med och påverka vilka nya uppgifter man skulle ta, finns en bra 
acceptans för att ändringen i arbetsbelastning är rättvis. 
 
Införandet av ett viktningsverktyg har varit ett bra hjälpmedel i fördelning av nya ärenden 
efter sammanslagningen. Detta fyller en viktig funktion då upplevelse av orättvisor är en 
faktor som ofta omtalas som något som bidrar negativt till hur arbetsbelastningen upplevs. 
Önskemålet är att viktningsverktyget skall utvecklas vidare och förfinas så att flera faktorer 
kan fångas upp i viktningsprocessen. Grunden för viktningen är en mätning efter volym, 
men därtill bör ärendenas tyngd även kunna framgå. 
 
Vidare är det av stor vikt att den process som påbörjats i tillskapandet av en gemensam 
förvaltningskultur fortgår. Här har alla ett ansvar för utvecklandet av en gemensam 
värdegrund och spelregler i vardagsarbetet. Förvaltningschefen har en framträdande roll i 
detta arbete som just nu är inne i en känslig fas. Toleransen för olika brister har varit hög 
under sammanslagningsprocessen, men denna tolerans avtar ju mer tiden går. 
 

Samarbetsklimatet 
Samarbetsklimatet inom den nya förvaltningen har utvecklats på ett positivt sätt. Den 
befarande uppdelningen i ”ni och vi” har i stort sätt uteblivit. Samtidigt konstateras att 
mycket ännu kan bli bättre. Att odla en förvaltningskultur som präglas av en ärlig och rak 
kommunikation är en aspekt som ofta kommer upp. Här har förvaltningschefen ett stort 
ansvar för hur detta skall utvecklas vidare. Hittills har hans diplomatiska förmåga 
tillskrivits en stor del av äran för den positiva utveckling som ägt rum. Nu förväntas vidare 
både att han föregår med gott exempel och dessutom ett tydligt agerande där han griper in 
när oklarheter uppstår. 
 

Omfördelningen 
Omfördelningen av ärenden mellan enhetscheferna har säkerligen fyllt en viktig funktion i 
att överbrygga gruppbildning i sammanslagningsprocessen. Nya ärenden framtvingade täta 
kontakter med nya kollegor, vilket varit bra båda för samarbetsklimatet och 
kunskapsutbytet. Dessutom möjliggjorde omfördelningen ett relativt smidigt sätt att skapa 
jämnare arbetsbelastning.  
 
En aspekt vid omfördelningen är förhållningssättet till gruppen personliga assistenter 
respektive gruppen habiliteringspersonal i gruppbostäderna. Här skiljer sig åsikterna tydligt 
åt, och här är det av stor vikt att skapa klarhet och besluta vilken hållning den nya 
omsorgsförvaltningen skall ha. Centralt i denna frågeställning står personalens relation till 
den enskilde omsorgstagaren. Frågan som måste besvaras kan formuleras på följande sätt: 
Vad ingår i uppdraget personlig assistent och på vilket sätt skiljer detta uppdrag sig från 
uppdraget habiliteringspersonal i särskilt boende? 
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Specialisering eller blandning 
Alla verkar vara överens om att blandningen av ärenden var ett bra inslag i 
sammanslagningsprocessen, men när det gäller frågan om specialisering i framtiden går 
meningarna starkt isär. För att klargöra frågeställningen följer ett försök att samla argument 
för och emot blandade chefsområden: 
 
Blandade chefsområden är bra för: 
att det är lättare att hålla en jämn arbetsbelastning mellan chefsområdena. 
att det är utvecklande att ha blandade arbetsuppgifter. 
att det öppnar för nya samverkansformer. 
 
Specialiserade chefsområden är bra för: 
att cheferna lättare kan bli professionella på sina respektive områden. 
att mer professionella chefer blir effektivare och skapar en större trygghet. 
att skapa spetskompetens för sällan förekommande typer av ärenden. 
att underlätta handläggningen om ärenden fördelas utifrån typ av ärende. 
 
Omsorgsförvaltningen bör inom en nära framtid välja i vilken riktning man skall sträva. 
Valet står inte enbart mellan att blanda eller att specialisera, utan däremellan finns 
möjligheten till viss specialisering, inom vissa bestämda områden. I dag är dagcenter det 
enda fullt ut specialiserade område. Även detta har ifrågasatt då t ex kombinationstjänster 
mellan boende och daglig verksamhet skulle underlätta avsevärt för ansträngningarna med 
att erbjuda alla anställda heltidstjänster. 
 
Andra områden som föreslagits för specialisering är områden grundat på omsorgstagarnas 
speciella funktionshinder eller utifrån olika LSS-insatser. Dessutom har specialkompetens i 
vissa uppgifter som t ex rehabilitering av personal föreslagits som en särskild uppgift. En 
ytterligare aspekt på fördelningskriterier som diskuteras är att även eftersträva en 
geografisk indelning. 
 
Fördelningskriterier 
Oavsett om man väljer att arbeta mot mer specialisering eller om man väljer helt att bortse 
från specialisering, kommer behovet av ett viktningsverktyg för att kunna diskutera 
ojämnheter i arbetsbelastningen, att kvarstå. I samtal med Ove Källtorp påpekade han att 
man noga måste fundera på vad man mäter i viktningen. Som utgångspunkt har vi nyckeltal 
kopplat till olika insatser. Problemet är att siffror lätt skapar en illusion av exakthet som i 
verkligheten inte föreligger. Oavsett hur man väljer att gradera resultatet, måste man vara 
klar över att man inte får ett absolut resultat utan i stället har skapat ett bra 
diskussionsunderlag. 
 
Viktningsverktyget kan med fördel ses som ett instrument för att ta fram underlag för en 
strukturerad diskussion som syftar till att eliminera konflikter. Viktningen utgör ingen 
garanti för rättvisa då olikheterna är så svårbedömda. Vidare är det viktigt att beakta att vi 
är olika vad gäller vilken kapacitet var och en av oss har. Dessa aspekter gör att det blir än 
tydligare att det är orimligt att mäta kvalitet med enkla värden, även om det i vår kultur 
finns en överdriven tillit till det numeriska som en accepterad illusion. 
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Ett förslag som framlagts för att kompensera bristerna i viktningsverktyget är att det 
ständigt skall uppdateras av två valda revisorer. Var och en skulle därmed ha möjlighet att 
argumentera för orsaker till att värdet i deras viktningsresultat skall justeras. Förutom 
viktningsverktyget bör förvaltningen inom kort fastlägga i vilken utsträckning 
specialisering och/eller geografiskt område skall vara ett kriterium när nya ärenden 
fördelas. Likaså måste gången från handläggning till verkställande av beslut bli så klar som 
möjligt. 
 

Chefsstöd 
Som även framgick av den psykosociala undersökningen är enhetschefernas situation allt 
ifrån tillfredsställande. Önskemål har framlagts om ett övre tak för hur många personal en 
chef skall kunna ta ansvar för. Vidare saknas stödresurser både i form av administrativa 
uppgifter och i form av specialistinsatser som t ex rehabiliteringsärenden. 
 
Ett förslag som framkommit är att sänka antalet chefer och satsa mer på stödresurser. 
Besparningen som görs på reducering av chefsområden kan i så fall omfördelas till tre olika 
områden. Dels kan ett lönetillägg läggas ut till personal ute i verksamheterna som vill göra 
ett visst administrativt arbete. Dels kan assistenttjänsterna utökas så att varje assistent 
servar två chefer. Slutligen kan en utredartjänst tillsättas som ett stöd både för 
förvaltningschefer och enhetschefer. 
 

Policyfrågor 
För att skapa arbetsro är det viktigt att lägga stor kraft på framtagande av tydlig policy inom 
förvaltningen. Detta gäller dels de större frågorna som berörts i föregående avsnitt och dels 
mindre praktiska frågor som t ex hur gör vi med betalning av lunch på arbetsplatsen. 
 
Om förvaltningen lyckas åstadkomma ett fortlöpande arbete med tydliga beslut om vad som 
skall gälla i olika situationer, är förhoppningen att sammanslagningen kommer att bli en 
lyckad satsning. Då kan omsorgsförvaltningen kännetecknas av ett arbetsklimat där allas 
åsikt tas på allvar, även om allas önskemål inte kan infrias. Byggandet av en gemensam 
värdegrund bör bli grunden för vår nya förvaltning. 
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