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Sammanfattning nr 1 av fokusgruppintervjuerna med enhetschefer SoL  

(april-maj 2011) 

 

utifrån författarens egen förförståelse 

 

1. Hur ser rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ut i dag? 

- Fysisk och psykosocial arbetsmiljö: 

o Riskbedömningar/checklistor: Saknar systematik. De görs egentligen bara om 

det är något speciellt och akut. Oklart för enhetschefer på vilket sätt man ska 

arbeta med riskbedömningar. Ska hela teamet samlas? Var och en av 

enhetscheferna gör till stor del på sitt eget vis. Ingen samlad genomgång för 

enhetschefer hur man ska gå tillväga. Enhetlighet saknas. Riskbedömningar 

skrivs ibland i efterhand när beslut och implementering redan har skett. 

Riskbedömningar/checklistor utförs i ordinärt boende i större omfattning än på 

särskilt boende. Utförs av vårdpersonalen i ordinärt boende. Enhetschefer får 

in dem av sin personal och ser över dem. Därefter ev. hembesök för att se över 

arbetsmiljöns brister.  

 Handlingsplan: Om brister behöver åtgärdas skrivs handlingsplan, men 

detta sker mycket sällan. Görs t ex vid sexuella trakasserier, aggressiva, 

rymmare, och om klagomål kommit in betr. bemötandet. Om brister i 

det fysiska handhavandet av vårdtagaren föreligger kopplas 

arbetsterapeut och sjukgymnast in för bedömning, vilket leder till 

förflyttningsinstruktioner och ev. komplettering av hjälpmedel. 

 Uppföljning: Sker huvudsakligen i samband med 

individärenden hos personal, när dessa uppvisar fysiska 

symptom som kan vara orsakad av fysiska arbetsmiljön t ex 

mögel, vilket kan leda till ändring av individens arbetsschema, 

arbetsplacering osv. Enhetschefer upplever det som viktigt med 

uppföljning om risk finns för att individen behöver 

sjukskrivning och rehabinsatser.  

 Tid: Vårdkedjan är tidpressad. Det utförs SVPL på sjukhusen, men 

vårdtagare kan komma hem innan rätta hjälpmedlen hunnit fram och 

innan riskbedömning av hemmet hunnit ske. Vårdbehovet kan även 

vara större än vad som framkommit i samband med vårdplanering. 

Arbetsmiljöns betydelse inte alltid förankrad hos vårdtagare och 

anhöriga innan vårdbehov i hemmet föreligger. 

Arbetsskadeanmälningar kan komma in kopplade till avsaknad av rätt 

hjälpmedel i hemmen.   

 Utbildning: Vårdpersonal saknar utbildning i hur 

riskbedömningar/checklisor ska genomföras. Frågeställningar som 

uppstår: Gör personalen de rätta bedömningarna? Hur stort är 

personalens engagemang för området? Tar personalen kollektivt 

ansvar?  
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  Dokument/verktyg: Användandet av arbetsnätets service och info kan 

bli bättre? Enhetschefer ger varierande svar på hur levande 

dokumentationen är i verksamheten. Problemområden som nämns är 

katter i hemmen, rökvanor hos vårdtagaren, problem i fastigheten, 

behov av olika mätningar. Om personal påtalar ett arbetsmiljöproblem, 

så ser majoriteten av enhetschefer det inte som en sak för 

dokumenthantering.   

 Motivation: Motivationsgraden för genomförande av 

riskbedömningar är låg hos enhetschefer pga svårigheter med 

att se meningen/syftet med dem, de tar tid i förhållande till vad 

man får ut av dem. Vill inte bara producera papper till ingen 

nytta. Tungrott arbete pga att var och en ska göra på sitt eget 

vis, ingen enhetlighet i hur implementeringen ska gå till, blir 

”hemmasnickeri” och en hyllvärmare. Upplever att det är bara 

för formens skull man ska arbeta med dem. Enhetschefer 

efterlyser konkret och bra material att arbeta med 

 Kunskap: Enhetschefer har gått utbildning i arbetsmiljö, men 

uppger sig sakna kunskap om hands-on arbetet dvs hur och 

varför arbetsmiljöarbetet ska konkretiseras och uppnå struktur. 

Enhetschefer tänker i termen ”olyckor” och ”hälsa” och kopplar 

arbetsmiljöns beskaffenhet till sjukskrivningstal och svaren på 

medarbetarenkäterna (t ex 48% ryggont). Enhetschefer uppger 

att oftast inväntas personalens reaktioner i stället för att arbeta 

förebyggande med arbetsmiljön.   

o Konsekvensbeskrivningar:  

 Verksamhetsförändring: I samband med större 

verksamhetsförändringar har det hänt att enhetschefer har skrivit 

konsekvensbeskrivningar, t ex i samband med införandet av LapsCare 

och i samband med schemaändringar. De skrivs emellertid först när 

systemen redan har implementerats. De skrivs aldrig innan en 

förändring är på gång. Flera av enhetscheferna ser inte meningen med 

att skriva konsekvensbeskrivningar, eftersom de ändå inte kommer att 

leda till någon förändring. LOV har medfört att bemanningsbehovet i 

ökad omfattning går upp och ned och det hade varit motiverat att skriva 

konsekvensbeskrivningar betr. detta, men det görs inte. Det skrivs på 

sin höjd konsekvensbeskrivningar i efterhand, i kölvattnet för något 

som enhetschef inte varit det minsta delaktig i att besluta. Har hänt att 

skrivit dem 1½ år efteråt, för att arbetsmiljöverket vill ha in dem.  

 Verksamhetsbehov som inte bemöts: Enhetschefer skriver 

konsekvensbeskrivningar när de ser behov i sin verksamhet som inte 

tillfredsställs t ex var lås till demensavdelningar bäst ska sitta. Skriver 

konsekvensbeskrivningar när de inte kan ta ansvar för följderna. Behov 

i verksamheten som påtalas får emellertid inte den respons enhetschefer 

önskar, tar lång tid innan någonting händer.  
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2. Hur kan större delaktighet i arbetsmiljöarbetet skapas? 

- Mötesformerna: Arbetsmiljö som tema kan komma fram i samtliga mötesformer, 

men fasta punkter saknas och det råder viss oklarhet i hur arbetsmiljöproblem tas om 

hand och processas: 

o Teamträffar: 2-4 ggr/månad. Enhetschef SoL, SoL- och HSL personal, samt 

ibland samordnare tillsammans. Det görs olika beroende på arbetslagens 

storlek, vissa samlar alla arbetslag samtidigt. Fallrapporter kan tas upp, men 

det görs inte systematiskt. En del enhetschefer vill ha in dem direkt till sig och 

inte vänta tills nästa teamträff äger rum. Bostadsanpassningar kan komma upp 

som informationspunkt, för att informera om var i processen man befinner sig.  

o Verksamhetsmöten: 2 ggr/månad, ofta i anslutning till teamträff. Varje 

arbetslag har sina resp. verksamhetsmöten. I samband med dessa möten kan 

ämnen dyka upp som rör arbetsmiljö och som sedan tas upp både i 

samverkansmöten och på APT.  

o Vårdkonferenser: 1 gång/halvår. Enhetschef SoL, SoL och HSL personal 

tillsammans. Samtliga vårdtagare ska diskuteras djupare. Deras 

kontaktpersoner är med. Fungerar sämre i praktiken, då den långsiktiga 

planeringen inte är ändamålsenlig, eftersom vårdtagare hinner dö innan 

diskussionspunkterna kan blir aktuella. Vissa enhetschefer tycker den är bra i 

de fall det handlar om omfattande HSL insatser hos vårdtagare (fokuserar då 

mötet på vårdtagare med störst hjälpbehov).  

o APT: 1 gång/mån – 1 gång/6:e vecka. Enhetschef SoL och personal SoL. Vissa 

enhetschefer har börjat arbeta med SAM pärmarnas innehåll i samband med 

APT och skyddsombuden engageras i ämnet. Vissa enhetschefer efterlyser 

större engagemang och delaktighet från vårdpersonalens sida i samband med 

dessa möten, innehållet bör i högre grad styras utifrån deras 

behov/intressen/frågeställningar. Här finns utrymme för arbetsmiljö som 

diskussionspunkt, men systematiken är inte etablerad. Kan bli svårigheter om 

skyddsombud saknas, vilket det gör på något/några HVO. Har tankar runt 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön som uppkommit i samband med APT 

lett till förbättring? Vissa enhetschefer ifrågasätter satsningar från 

förvaltningens sida i hur APT ska bedrivas. Det har getts ut material som ingen 

begriper sig på. Uppföljning av materialet har heller inte skett därefter. 

Enhetschefer ser behov av att ta tillvara på APT för sitt ledarskap, men har inte 

fått rätt stöd i detta. 

o Samverkansmöten: 4 ggr/år. Skyddsombud/arbetsplatsombud tillsammans med 

enhetschef. Ett naturligt forum för arbetsmiljöangelägenheter. Enhetschefer 

tycker räddningen för arbetsmiljön är att arbetsmiljö står som stående punkt på 

dagordningen vid dessa möten. Beslutsforum för om lokal rutin ska utformas 

och om rutinen efter utarbetande av en arbetsgrupp ska börja gälla.   

o Arbetsmiljögrupp: Finns på ett par HVO, men fungerar olika på dessa. På ena 

HVO’t träffas inte gruppen regelbundet, träffas sällan. Representanter från 

olika avdelningar möts, men har inte blivit ett prioriterat forum. På andra 
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HVO’t är gruppen prioriterad, en arbetsmiljögrupp i varje arbetsgrupp, arbetar 

med material ur boken FISK, som handlar om att välja inställning i sitt arbete 

och som person få ner skitsnacket. Verktygen och diskussionerna förs sedan 

vidare in i APT. 

o Enhetschefsmöten/verksamhetsmöten: Arbetsmiljö har aldrig, eller ytterst 

sällan varit en samtalspunkt/angelägenhet i samband med dessa möten. ”Laget 

runt” har gjorts dvs verksamhetschef har låtit var och en av enhetscheferna 

berätta hur man har det hos sig, När en enhetschef ställt frågan hur den 

psykosociala arbetsmiljön ska bemötas har den tystats ned av verksamhetschef.   

- Kunskap/utbildning: 

o Baskunskapen: Några enhetschefer tycker att inte bara de fackliga ska ha 

utbildning och kunskap inom arbetsmiljöområdet, utan detta bör samtlig 

vårdpersonal ha. Deras ansvar handlar inte bara om vård- och omsorg, utan 

också om att vara delaktig i en trivsam och bra arbetsmiljö. Enhetschefer anser 

även att förvaltningsledningen och dess chefer saknar kunskap i det mest 

grundläggande inom arbetsmiljö. De har misskött sitt arbetsmiljöarbete och 

ansvar inom området på ett ytterst otillfredsställande sätt under i synnerhet de 

senaste 1-2 åren. Förvaltningsledningen genomför förändringar på 

ledningsnivå, utan att göra riskanalyser och konsekvensbeskrivningar för 

verksamheten som helhet. Om arbetsmiljöarbetet inte fungerar på högsta nivå, 

hur ska det då kunna fungera längre ut i förvaltningens organisation, undrar 

enhetschefer.  

o Teknisk kunskap och användande: Med tekniska kunskaper och resurser kan 

trygghet öka t ex larm vid mörkerkörning. Att använda tekniken rätt kan 

minska utsattheten i samband med hot- och våldsituationer. Inom 

Trygghetsjouren arbetar man aktivt med tekniken genom att sända ut 

riskfaktorer via sms till samtligas telefoner så snart vetskap finns.   

o Arbetsmiljöutbildning via personalavdelningen: Enhetschefer tycker den är 

mycket bra och givande, men upplever att t ex fackliga ombud inte har den 

teoretiska vanan att kunna tillgodogöra sig hela innehållet. Utbildningen är på 

ett övergripande plan och ger ingen hands-on vägledning. Bra att utbildningen 

är återkommande, inte minst för nyanställda som på så vis kan få en bra 

introduktion inom området. 

o Arbetsmiljöstödet från socialförvaltningen: En del enhetschefer upplever att 

personen inom förvaltningen som ansvarar för arbetsmiljöområdets 

kunskapsspridning och utveckling inte matchar deras förväntningar. Denna 

person är tidskrävande och ger inte den typ av stöd som enhetschef behöver, 

vilket skapar onödigt extraarbete. Enhetschefer efterlyser stommar att arbeta 

efter, så att alla gör lika, så att det blir rätt från början och att det är anpassat 

till verkligheten t ex till de olika boendeformerna.  

o SAM pärm 1 och 2: Uppskattas av enhetscheferna. Bra material att hämta 

information ifrån. De har av några enhetschefer börjat introduceras bland 

vårdpersonalen i samband med APT. Men ännu så länge arbetas det inte 

strukturerat och kontinuerligt med dem. 
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o Lokala rutiner: Några enhetschefer tycker att de är dåligt utformade, men 

hinner inte ta tag i att justera dem. Det finns enhetschef som uppger att på 

samverkansmöten beslutas det om ifall en lokal rutin ska upprättas och då 

utformar några av den egna personalen den/dem. Därefter går den/de in i 

samverkan igen, så att det inte blir en grupprodukt, utan en medarbetarprodukt. 

o Introduktion av nyanställda: Det bör ges gedigen genomgång av 

arbetsmiljöområdet, där hälsoperspektivet är en del i den.  

o Medarbetarenkäter/screening: Syftet med dem ska på förhand vara förankrat. 

De svarande ska ha insikt i frågornas innebörd. Det ska på förhand vara 

klargjort vad avsikten är med dem, att de ska vara vägledande för ett 

förbättringsarbete. Viktigt redogöra för hur man tänker jobba med svaren som 

kommer in, vad de ska leda till. Det finns en rädsla för att svara på dem, då den 

enskilde misstänker att svaren kan härledas till deras egen person. Dålig 

svarsfrekvens pga att material inte nått ut till samtliga. Enhetschefer efterlyser 

att undersökningar genomförs seriöst framöver, så att de kan användas i ett 

utvecklingsarbete till förbättring.  

o Verktyg: Enhetschefer efterlyser verktyg för hur man ska arbeta med sin 

arbetsmiljö. Upplever att i dag famlar man i ovisshet, vet inte riktigt hur man 

ska gripa sig an området. 

o Veckobrev: Ett sätt att ta upp ämnen som rör arbetsmiljöområdet, som 

informationsspridare. 

- Tid, framförhållning och planering:  

o Arbetssättet: Enhetschefer upplever att de hela tiden får nya riktlinjer och 

rutiner, som ska omsättas till den egna verksamheten, men att tid inte finns till 

att sitta ned med dem och fundera över hur de ska få uttryck. I nuläget tar man 

tag i problemen först när de dyker upp, arbetar inte förebyggande innan 

problemen uppstår. Upplever stress av att inte hinna/kunna arbeta med SAM 

pärmarna som man bör. Om man höjer sin röst betr. t ex att blanketters 

utformning är bristfällig får man en passning tillbaka att man ska göra en ny 

blankett på egen hand. Detta gör att man inte orkar ifrågasätta. Behöver stöd i 

hur t ex arbetsskadeanmälningsblanketten ska fyllas i på ett bra vis, vill spara 

tid och inte tvärtom, vill inte behöva korrigera i efterhand. 

o SVPL och hembesök: Biståndshandläggare hävdar att det är ett 

arbetsledaransvar att beakta arbetsmiljön. Enhetschefer efterlyser emellertid att 

biståndshandläggare i samband med SVPL och i samband med sitt första 

hembesök klargör för vårdtagaren att nu kommer ditt hem att bli en arbetsplats. 

Arbetsmiljöverket har även hävdat att kommunens förste representant, vem det 

än är, alltid ska börja med att ta upp arbetsmiljön.   

- Motivation: 

o Styrmodellen: Arbetsgrupper som diskuterar värdeorden omtanke-

handlingkraft-öppenhet och hur dessa ska kunna genomsyra verksamheten 

pågår och har lett till mer delaktig vårdpersonal t ex i form av arbetsgrupper 

som arbetar med teman som upplevs intressanta/angelägna. Enhetschefer hyser 

tilltro till denna modell och dess implementering, men tror att den kommer att 
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ta tid att införa. Inte bara tomma ord denna gång. Öppenheten i verksamheten 

är det allra viktigaste, tycker några enhetschefer, och menar att det ska finnas 

öppenhet i alla led, en transparent organisation är viktigt. 

o Delaktighet i beslut som tas: Bristen på förankring och delaktighet i 

beslutsprocesser skapar svårigheter både för enhetschefer och deras 

vårdpersonal och motivationen till att verkställa förändringsarbeten kan 

därmed brista. 

o Verksamhetschef och organisationsstruktur: En verksamhetschef som saknar 

de rätta kvaliteterna som ledare missgynnar/stoppar upp personalarbetet längt 

ut i verksamhetsleden. Efterlyser en chef som ger uppbackning och stöd i 

ledarskapet. 

o Mål: Det är av stor betydelse att sätta mål för arbetsmiljöarbetet. Vad vill man 

från verksamhetens sida uppnå? 

o FAS 05: En enhetschef tycker att FAS 05 bidragit till att arbetsmiljöarbetet 

blivit sämre, tidigare fanns arbetsmiljögrupper med ordförande i, som förde 

vidare sakfrågor uppåt. Enligt de flesta enhetschefer diskuteras aldrig 

arbetsmiljön i enhetschefsgruppen/verksamhetsgruppen, sådan är kulturen här, 

uttrycks det.   

- Egenansvaret:  

o Hälsa: Den egna hälsan har betydelse för att orka/klara av arbetet inom vård- 

och omsorg. Hur fånga upp dem som behöver jobba med motion och kost? 

Kommunen erbjuder många möjligheter, som inte tas tillräckligt tillvara på. 

Det finns personal som inte prioriterar sin egen hälsa – inaktivitet, övervikt, 

rökning. 

o Arbetsglädje: Hur vända dem som sprider negativ energi och aldrig tycker 

någonting är bra? Viktigt att kunna skratta och ha roligt på jobbet. 

 

3. Hur bedömer ni er psykosociala arbetsmiljö? 

- Upplever sig splittrad och otillräcklig:  

o Chefskapet: Några av enhetscheferna är chef för flera olika boendeformer med 

sina specifika frågeställningar och problem, vilket kan orsaka svårigheter med 

att fokusera i sitt ledarskap och arbeta effektivt. Storleken på antalet 

vårdpersonal per enhetschef inverkar också på ledarskapet, några tycker att 

grupperna är för stora ca 30-45 personer. 

o Ledarskapet: Större krav på ledarskapet har med tiden utvecklats t ex att 

parallellt vara visionär, närvarande, handlingskraftig m.m., men i stället 

upplever enhetschefer att de administrativa kraven har ökat och tar större del 

av arbetstiden. Flera upplever sin funktion i arbetet som solitär, en känsla av 

ensamhet, vilket inte underlättar förmågan att kunna prioritera. En känsla av att 

aldrig vara på rätt ställe finns hos flera. För några råder en känsla av att ett led i 

organisationen saknas. Samordnare kan inte belastas i den grad som skulle 

önskas. Befattningsbeskrivningar är inte uppdaterade. Upplever att nya 

uppdrag/utbildningar slängs på, utan att gruppen enhetschef som helhet är redo 
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att ta till sig ämnet t ex mångfaldsutbildningarna. Stora personalgrupper 30-45 

personer, vilket göra att det är svårt att nå fram alla.  

o Tid: En del ser behov av att veta vad som egentligen ska prioriteras i arbetet. 

Det är många olika arbetsuppgifter som åläggs en enhetschef. Antalet 

deadlines har ökat, måste oftare bli klar i tid och lämna in i tid. Tid för 

reflektion finns inte. Blir inkallad i möten med kort varsel, vilket påverkar 

kontinuiteten i annat arbete t ex samverkansmöten, som blir inställda. 

o Verktyg: Enhetschefer efterlyser verktyg för hur man ska arbeta med t ex 

arbetsmiljöområdet. Efterlyser kvalitet i det området och en enhetlighet i hur 

man som chefsgrupp ska arbeta. 

- Upplever att måste arbeta efterhjälpande:  

o Arbetsmiljön: Inväntar personalens reaktioner, som kan vara olika. En del av 

vårdpersonalen tycker inte att arbetssituationen är så farlig, medan andra 

upplever problem. Har förekommit att arbetsmiljöansvaret har delegerats 

tillbaka till verksamhetschef och Arbetsmiljöverket har kommit ut till ett 

boende. Hembesök borde göras innan vårdtagaren kommer hem, t ex kan 

duschning beställas, men sedan fungerar det inte att gå in i duschen. 

Vårdtagaren kanske inte heller klarar att gå i trappor osv. Hemmen är inte 

alltid anpassade till om vårdtagaren försämras snabbt.  

 Företagshälsovården: Ingen resurs för verksamhetens utveckling. 

Kommer in om specifik tjänst beställs oftast någon form av fysisk 

mätning, eller i samband med rehabiliteringsärenden. 

Företagshälsovården arbetar också efterhjälpande. Personal är rädd för 

att bli stigmatiserade och att bli kontrollerade av chefen om går till 

FHV. 

 Ekonomiska resurser: Knappa medel, kan t ex inte byta ut en gammal 

platsmatta trots att den är svår att rengöra och ev. är orsaken till att 

personal upplever stopp i näsan på sin arbetsplats. 

- Upplever brist på information, dålig förankring och delaktighet innan beslut tas:  

o Samarbeten/personalkonflikter: Det införs system (Lapscare, årsarbetstid, 

Procapita, budgetsystem osv), som trycks på enhetschefer och deras personal, 

utan att de på förhand har hunnit få information och förbereda sig för vad som 

komma skall, samt få vetskap om vad som kommer att krävas under 

förändringens lopp. Svårt att bedriva ett ledarskap när information brister och 

tid för eftertanke saknas. Utbildning sker 3-4 månader efter att ett system 

implementerats. Förändringar som sker skapar osäkerhet för verksamheten och 

onödiga frågetecken uppstår. Enhetschefer uttrycker oklarhet i om förändringar 

blir till förbättringar.  

o Förändringsarbete: Det bedrivs ständigt förändringar i verksamheten och 

enhetschefer har utvecklat misstänksamhet och osäkerhet inför om dessa 

verkligen kommer att bidra till förbättring. Enhetschefer är tvungna att 

verkställa med mycket kort varsel. Måste vara anpassningsbara och flexibla 

hela tiden. Får ut material som ska jobbas med, men eftersom man inte vet hur 
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man ska använda materialet blir man otydlig gentemot sin personal, vilket 

skadar tilliten från medarbetarnas sida.  

o Långtidsplanering: Går inte att planera långsiktigt i och med politiskt styrd. 

LOV är igång och kan inte veta vad nämnden beslutar härnäst.  

- Upplever stöd: 

o Kollegor emellan: Finns möjlighet att finna stöd i den egna 

enhetschefsgruppen, dels att få hjälp i konkreta frågor, och dels som 

samtalspartner. 

o Verksamhetschef: Några upplever att hon har varit värdefull som lyssnade 

bollplank och att det har gått att prata om sina svårigheter i verksamheten med 

henne, stor erfarenhet och en empatisk person. Några uttrycker att de 

uppskattar henne som person. 

- Upplever brist på stöd:  

o Verksamhetschef: Har varit svår att få tag på för flera i enhetschefsgruppen. 

Hon har inte svarat på mail eller telefonmeddelanden. Hon har för vissa 

visserligen varit en lyssnande chef, men där har det sedan stannat upp. 

Lyssnandet har inte lett till åtgärder. För flertalet har hon varit en frånvarande 

chef. Hon har gett dåligt stöd i ledarskapsfrågor. Nyanställda enhetschefer kan 

uppleva otydlighet i vad som ska kunnas och vad som ska prioriteras i arbetet, 

får lära sig genom ”trial and error”. De upplever osäkerhet och saknar feedback 

på sitt arbete. Enhetschefer behöver också feedback/respons när ger uttryck för 

behov i sin verksamhet. Inget stöd i samband med t ex konflikthantering på 

arbetsplats. 

- Upplever brist på feedback: 

o Verksamhetschef: Har varit svårt att diskutera ledarskapsfrågor med 

verksamhetschef och återkopplingen på utfört arbete har varit bristfällig. 

Enhetschefer upplever behov av bekräftelse i sitt arbete, vilket de inte har fått 

från sin ledning. Bristen på feedback skapar osäkerhet och obefogat 

ifrågasättande av sin egen kompetens. Verksamhetschef har inte varit ute på 

arbetsplatserna för att skapa relation, få insyn och kunna förebygga. 

Medarbetarsamtal har inte genomförts på lång tid för flera enhetschefer. Vid 

senaste tillfället skedde det för dessa i samband med lönesamtal, då lönen på 

förhand redan var satt. Vid samma tillfälle skulle de även tala om för 

verksamhetschefen om de hade förtroende för henne… 

- Upplever brist på förståelse: 

o Arbetsbördan: Från flera olika håll inom socialförvaltningen saknas insikt i 

enhetschefernas situation. Dessa personer är inne i sina arbetsroller och vill att 

sitt specifika arbete ska förverkligas ute i verksamheterna, inser inte att det inte 

passar in i tid och skede. Helhetsgreppet dvs var de olika verksamheterna 

befinner sig någonstans saknas.  

- Upplever brist på resurser: 

o Ekonomi och kostnader: Ingenting får kosta någonting, vilket kan försvåra 

verksamhetsutvecklingsarbetet i förhållande till personalen.  
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- Upplever frihet: 

o Tillit och förtroende i arbetet: Enhetschefer upplever att deras verksamhetschef 

har gett dem stort förtroende i att driva sitt arbete och har inte misstrott dem.  

o Kreativitet: Göra-mässigt finns utrymme att för egna idéer och utveckling i 

verksamheten, men under förutsättning att det inte kostar pengar.  

- Upplever brister i personalpolitiken:  

o Prioriteringar: Enhetschefer upplever att det läggs för mycket tid, omtanke, 

resurser och fjäsk på dem bland personalen som inte sköter sig. Verksamheten 

ställer upp alldeles för mycket för dem, trots att de har en lång historik som 

talar emot dem (t ex flertal Lex Sara anmälningar). De får hur många chanser 

som helst, menar några. När det sedan fallerar ageras det från ledningens sida 

som att problemet aldrig funnits, man förväntas rycka upp sig och jobba på 

som vanligt. Enhetschef ställer sig frågan: ”Vad är vi egentligen värda?”.   

o Rekryteringar:  

 Vårdpersonal: Större fokus på varför vårdpersonal vill arbeta där, är det 

bara ett jobb eller ligger det den arbetssökande varmt om hjärtat? 

Viktigt med referenser innan anställer. 

 Chefspersoner: Viktigt att de har rätt utbildning och erfarenhet och 

också rätt personlighet för verksamheten och sin yrkesroll. Finns 

anledning att skärpa upp rekryteringsförfarandet. Vilka egenskaper 

behöver verksamheten? En förvaltare, eller utvecklare med visioner och 

kraft att kunna genomföra på bra vis? 

- Upplever brister i utvecklingsplan för sin profession: 

o Ledarskapsutveckling: Enhetschefer efterlyser ett mer aktivt arbete med 

ledarskapsutveckling och att ledarskapsfrågor får ett större och mer naturligt 

utrymme i samband med t ex verksamhetsmöten. Finns behov av att 

tillsammans med sin verksamhetschef lägga upp utvecklingsplaner för sin 

ledarskapsroll. 

 

4. Hur kan vård- och omsorgsarbetet bli bättre kvalitetsmässigt? 

- Uppmuntra att anmälningar görs, som del i förbättringsarbetet:  

o Avvikelser: Enhetschefer uppmuntrar både SoL- och HSL personal att skriva 

avvikelser. Vårdpersonal har blivit duktigare på att skriva dem, har börjat 

förstå nyttan med dem. De har ökat till antalet och har hamnat på 

verksamhetschefens bord resp. till myndighetsenhetens beroende på 

avvikelsens art. Oklart emellertid hur de tas om hand på verksamhetschefsnivå 

och hos MAS. 

o Tillbud och arbetsskador: Vårdpersonal har blivit bättre på att skriva dem, även 

om blanketterna är alltför omfattande (4 sidor lång). De har ökat till antalet. 

När personal är inblandad tar man hand om anmälningarna på ett bra vis. 

Arbetsskadeanmälan kan vara kopplad till avsaknad av hjälpmedel hos 

vårdtagaren. 
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o Synpunkter- och klagomål: Har ökat till antalet. Handlar framför allt om brister 

i bemötande och kontinuitet ur vårdtagarens synvinkel. Oklart hur de tas om 

hand, de verkar inte nå fram inom förvaltningen, enligt några enhetschefer.    

- Konkurrens:  

o LOV: Flera enhetschefer upplever att LOV medfört att förbättringsarbetet fått 

ökad fart och att kvalitetsarbete fått fokus inom verksamheten. 

- Rätt personal:  

o Rekryteringsförfarandet: Personal som är motiverad och kompetent för sin 

uppgift är viktigt. Att de klarar av att hantera de krav som ställs, oavsett om det 

gäller vårdpersonal eller chefsperson. Vårdpersonal som fått Lex Sara anmälan 

flertal gånger vill man inte få in i verksamheten på nytt. Chefspersoner ska 

genomgå ett kvalificerat rekryteringsförfarande, ska de fungera som utvecklare 

med visioner, eller ha förvaltande egenskaper som chef? Nästa 

verksamhetschef vill enhetschefer ska komma utifrån, utan en historik inom 

socialförvaltningen i kommun K. Några enhetschefer uttrycker även att de 

skulle vilja se nya förmågor på ledningsnivå och i staben inom förvaltningen. 

- Mindre personalgrupper:  

o Ledarskapet: En del enhetschefer uttrycker att personalgruppen de är ledare för 

är för stor. En grupp på ca 30-45 personer skapar svårigheter att nå fram till 

alla, eftersom tiden är begränsad, risk för ”eldsvådor” och att man måste 

”släcka bränder”.  

- Kompetenta politiker:  

o Förståelse och insikt: Vissa enhetschefer tycker att socialnämndens ordförande 

saknar insikt i deras arbetssitiation. Han och socialnämnden vet t ex inte hur de 

olika boendena ser ut, att gångsträckan på vissa ställen är lång, och att det finns 

vårdtagare som rymmer, eftersom det inte får finnas lås på vissa dörrar, att man 

inte huxflux kan ändra en avdelnings inriktning till att bli demensavdelning. 

Politikers okunnighet motarbetar ett förverkligande av de kvalitetskrav som 

ställts upp, äventyrar även att vården blir säker. 

o Samarbete politiker och tjänstemän: Enhetschefer ser behov av ett bättre 

samarbete mellan politiker och tjänstemän. De ser behov av att konsekvenserna 

av politikernas beslut förtydligas, vilka effekterna blir av deras beslut. 

Tjänstemännen är politikernas kunskapsbank, förmedlar de rätt information, 

eller får de inte sina röster hörda, undrar enhetschefer.  

- Analysera och arbeta med inkomna synpunkter och klagomål: 

o Bemötande och kontinuitet: 

 Arbetssätt: Årsarbetstid och LapsCare är under införande i 

verksamheten och enhetschefer tror att det kan bli positiva 

konsekvenser på sikt, bättre överblick. Vårdpersonal upplever också 

positiva effekter av införandet, då de bättre kan styra sin arbetstid och 

planera när behov finns för ledighet. Detta kan i sin tur påverka 

kontinuitetsproblematiken åt rätt håll.  

 APT: Vad gäller bemötandeproblematiken använder enhetschefer APT 

som samtalsforum för att lyfta ämnet och ge vårdpersonalen perspektiv 
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på ämnet. I detta forum kan handlingsplaner skapas för hur personalen 

ska agera/bemöta i praktiken. 

- Förankring och delaktighet i beslut: 

o Motivation och arbetsglädje: Om enhetschefer och deras personal inte bär på 

känslan av att bli överkörda, utan att de får vara del i verksamhetsutvecklingen, 

skulle samarbeten fungera bättre i samtliga led och arbetsglädje främjas i 

samtliga led. Beslutade åtgärder skulle då även kunna genomföras snabbare, 

utan käppar i hjulen och segdragna processer. Om enhetschefer får rätt 

förutsättningar i sitt arbete påverkas situationen för medarbetarna positivt och 

de får förutsättningar till att göra ett bra arbete i relation till vårdtagarna. 

Genom förankring och delaktighet i beslut kan utbredd förändringströtthet 

undvikas. 

- Ledningens agerande och respons: 

o Verksamhetens behov av framförhållning och planering: Enhetschefer 

uttrycker brist på respons och agerande när tydliga behov i verksamheten 

uttrycks t ex var lås på dörrar bäst ska placeras, eller om avdelningar 

överhuvudtaget ska vara låsta. Och när utemiljöer har iordningställts, men pga 

avsaknad av ramper och staket kommer vårdtagare inte ut. Enhetschefer 

uttrycker förtroende för den nye socialchefen och tror att framförhållning och 

planering kommer att fungera bättre framöver, både avseende 

förändringsarbete och budgetering för arbeten som ska genomföras. 

Utvecklingsarbetet kommer framöver att kunna fungera bättre, tror och hoppas 

enhetscheferna. 

o Enhetschefers behov av bekräftelse på sitt ledarskap: Enhetschefer ser behov 

av att få förtydligat vilka egenskaper som värdesätts i sitt ledarskap, inte minst 

i samband med lönesättningar och medarbetarsamtal. Enhetschefer vill 

utvecklas i sitt ledarskap. Efterlyser uppbackning och stöd av sin chef i sitt 

ledarskap. 

o Enhetschefers behov av verktyg: Enhetschefer efterlyser verktyg att kunna 

arbeta med i sina personalgrupper, verktyg för igångsättning av sin personal, så 

att kvalitetsarbetet kan lyftas fram ännu mer. Konkreta verktyg behövs. Även 

om enhetschefens ledarskap är engagerat och kreativt, så behövs de konkreta 

verktygen att arbeta med., vilket förvaltningen/ledningen ännu inte har försett 

dem med. 

- Förebyggande arbetsmiljöarbete:  

o Fysisk och psykosocial arbetsmiljö: Många av de punkter som enhetscheferna 

tar upp som brister i sin psykosociala arbetsmiljö, upplever även 

vårdpersonalen brister i sin. Ett strukturerat och proaktivt arbetsmiljöarbete i 

alla led kan ha positiva effekter på kvaliteten i vård- och omsorgsarbetet. Ska 

finnas i alla led i organisationen. Procentuellt har en stor del enhetschefer blivit 

sjukskrivna och haft långtidsfrånvaro. Viktigt att sätta mål för vad man vill 

uppnå med arbetsmiljöarbetet.  
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- Fortsätta arbeta med styrmodellen: 

o Värdeorden: I synnerhet ÖPPENHET är viktigt att arbeta med inom 

organisationen, för att kunna höja kvaliteten och få människor med på banan. 

Det måste arbetas med tilliten från sin personals sida framöver. Även viktigt 

med öppenhet och tillit i den egna enhetschefsgruppen, att man frågar hur har 

du det? Hur gör du? 

- Kunskap och utbildning: 

o Vårdpersonal: Det ställs i dag större krav på vårdpersonalens kompetens bl a 

vad gäller medicinhantering, demens och psykhantering. Personal behöver 

utbildning som matchar dagens omvårdnadsarbete, så att vården blir mer 

patientfokuserad och håller kvalitet. Bör satsa mer på vårdtagarens sociala 

innehåll. 

o Enhetschefer: Några har fått gå demensutbildning i Malmö och kände sig 

efteråt mycket peppade att dra igång de nya lärdomarna på sin arbetsplats, men 

tid och utrymme för detta har inte funnits ännu. Enhetschefer efterlyser även 

kompetenshöjning inom sitt ledarskap. 

 

5. Vad tycker du om ditt eget och sin chefs ledarskap? 

- Otydlighet: 

o Egna ledarskapet: Måste jobba med material som inte hunnit bli förankrade. 

Detta skapar otydlighet gentemot personalen, vilket är otillfredsställande som 

ledare. Kan vara svårt att få med sig sin personal när man inte själv vet hur och 

varför man ska verkställa. Vill inte längre arbeta i kölvattnet av beslut som 

tagits utan egen medverkan. Har inte fått möjlighet och förutsättningar att vara 

den ledare som man vill vara. Målen för ledarskapet har varit otydliga.  

o Verksamhetschefens ledarskap: Har lyssnat in, men inte åtgärdat uppenbara 

brister och därmed inte kunnat underlätta enhetschefers ledarskap. Har inte 

bidragit till förankring och delaktighet i beslut och processer. Har inte klargjort 

vad hon förväntar sig av enhetschefernas ledarskap. Lönesättningar upplevs 

som flummiga, finns inga kriterier att gå efter och enhetschefer vet inte vad 

som bedöms, administrativa kompetensen? närhet och kommunikation med 

personalen? Det har funnits ett hemlighetsmakeri och att saker som man borde 

vara öppen med har tystats ned, vilket har spridit osäkerhet bland enhetschefer, 

som i sin tur har gjort det egna ledarskapet gentemot vårdpersonal otydligt. 

- Otillräcklighet och brist på närvaro: 

o Egna ledarskapet: Massa möten och nya utbildningar som ska hinnas med, 

samtidigt som man har en verksamhet som ska skötas och ska flyta på. 

Administrativa uppgifter har i tillägg ökat. Enhetschefer vill ha mer tid för sin 

personal och också kunna göra roliga saker med dem, komma iväg på 

någonting ibland, men ekonomin tillåter inte detta, har begränsade medel. 

Vissa enhetschefer upplever personalgrupperna som alltför stora, 30-45 

stycken, svårt att nå fram till alla, eftersom tiden är begränsad, risk för 

”eldsvådor”. Enhetschefer efterlyser verktyg, för att kunna arbeta med kvalitet 
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och arbetsmiljö på ett effektivt, enhetligt och framgångsrikt sätt. Vill inte hålla 

på med ”hemmasnickeri”. Efterlyser uppbackning och stöd av sin chef. 

o Verksamhetschefens ledarskap: Svagt ledarskap, har inte sett till 

enhetschefernas totala arbetsbörda och ansvar. Verksamhetschef har varit 

orderstyrd och har i sin tur haft en chef, socialchefen, som var en ledare utan 

visioner, med uppenbara brister i sitt ledarskap, vilket har skapat svårigheter 

för verksamhetschefen i sitt arbete. Verksamhetschefen har för enhetscheferna 

som helhet varit en frånvarande chef, vilket till stor del kan förklaras med en 

stor arbetsbörda. Hon har inte haft kraften att säga ifrån uppåt.  

- Ansvarstagandet:  

o Egna ledarskapet: Måste stå till svars för dåligt genomförda beslut och 

åtgärder. Måste ta emot negativ kritik från personal, från de boende och 

anhöriga när det inte fungerar ute i verksamheten t ex när utemiljön har blivit 

iordningställd, men att det sedan inte går att komma ut pga avsaknad av ramp 

och staket, ingenting händer.. och t ex när lås på dörrar inte är till gagn för 

verksamheten. Enhetschefer upplever att de ibland är i händerna på 

biståndshandläggarna, som inte ruckar på beslut trots att det inte passar för den 

enskilde vårdtagaren. Är biståndstiden satt så ska den till varje pris hållas, 

vilket inte är bra, menar några enhetschefer. Det händer att utredningar saknas 

och att läkarbedömningar inte har gjorts innan de flyttar in på boenden. Det 

blir då svårt för personalen som inte har någon förhandsinformation. Inte minst 

med anledning av samverkansavtal och värdeord som finns inom kommunen, 

anser enhetschefer det som angeläget att de får vara med i diskussioner som 

förs på ledningsnivå, att de får vara delaktiga för att kunna ta ansvar i 

förändringsarbetet. 

o Verksamhetschefens ledarskap: Har skapat röra och frustration bland 

enhetscheferna genom sin brist på närvaro, uppbackning och stöd. Har inte 

tagit tag i uppenbara problem, vilket fått konsekvenser för personal och 

enhetschefer. Hon har inte sett VI-problemet. När enhetschef kommit med ett 

personalärende har det hetat ”men vi har nog en omplacering på gång”, när 

enhetschef i stället önskat stöd i att finna en lösning för personen i sin 

befintliga placering. Enhetschefer har varit tvungna att ta hand om 

omplaceringar av svår art utan att ha de rätta förutsättningarna att klara av det. 

Inget stöd i dessa ärenden, enhetschefer känner sig ensamma. 

Medarbetarsamtal har för flera inte skett på lång tid och blev då utförda på ett 

felaktigt vis. Verksamhetschef har inte uppvisat duglighet i sitt ledarskap för 

personal. Arbetsmiljö har aldrig/sällan varit en punkt på 

enhetschefsmöten/verksamhetsmöten. Verksamhetschef har inte fungerat som 

utvecklare, mer som förvaltare/ordergivare. 

- Behov av stöd utifrån:  

o Egna ledarskapet: Enhetschefer ser gärna att HR avdelningen och 

ekonomienheten fungerar som stöttepelare och resurser i deras ledarskap, 

vilket hittills inte varit möjligt/har motarbetats. 
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- Kreativiteten:  

o Arbetsgruppers engagemang: Energi och utvecklingslust finns i arbetsgrupper 

som t ex arbetar med hot- och våld, arbetsglädje, kvalitet, kök- och kost. 

Enhetschefer upplever tillfredsställelse i sitt arbete när vårdpersonal själva 

föreslår förbättringsmöjligheter och åtgärder. Studiebesök till t ex 

handikappomsorgen är en form av input för att bli bättre på riskbedömningar. 

o Relationer: Några enhetschefer uttrycker att arbetet som 1:a linjens chef är 

något av det roligaste jobb man kan ha; kontakten med vårdtagare, anhöriga, 

både negativa och positiva samtal man har med personalen, upplever att man 

som chef och ledare blir bekräftad och bejakad, stor tillfredsställelse i detta. 

Men otydligheten från ledningens sida, gör att enhetschefernas relation till sina 

medarbetare kan skadas, tilliten skadas, vilket i sin tur påverkar skapandet i 

gruppen negativt.   

- Utvecklingslust: 

o Egna ledarskapet: Enhetschefer har behov av att utvecklas och växa i sitt 

ledarskap och hoppas att deras nya chef och organisationsstruktur kommer att 

öppna upp vägar för detta. Enhetschefer upplever behov av att få näring till sin 

yrkesroll, få input från andra håll, även utifrån. Det finns andra kommuner där 

det arbetas mer aktivt med ledarna och deras ledarskap och detta menar 

enhetschefer att man bör göra även i kommun K.    

  

 

 


