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Sammanfattning: 
Överlag upplevde respondenterna att deras ansvar var större än deras befogenheter. Förutom 
lagar, bestämmelse och riktlinjer, räknade enhetscheferna upp både ekonomiska och teknis-
ka begränsningar som hindrade dem från att genomföra sitt uppdrag på ett för dem tillfreds-
ställande sätt. Dessa begränsningar påverkade till viss del även kommunikationsstrukturen 
på arbetsplatsen. Studien visar att många faktorer påverkar ledarskapet och ledarstilen. Det 
kan vara svårt att ha ett tydligt ledarskap och ledarstil när man som mellanchef har begrän-
sade möjligheter att påverka. 
 
Bakgrund: 
Bakgrunden till studien var att vi ansåg att det finns för få empiriska studier som undersöker 
hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg upplever sitt ledarskap och ledarstil. Vi ville 
också undersöka hur de förändringar som skett under de senaste åren inom såväl arbetsliv 
som kommunal sektor har påverkat enhetschefernas yrkesroll. 
 
Syfte: 
Syftet med vår uppsats var att studera hur några enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 
upplever och förhåller sig till sitt ledarskap och sin ledarstil utifrån tre problemområden: 
• egna och andra förväntningar på ledarskapet och ledarstilen 
• upplevelsen av eget inflytande över arbetssituationen 
• kommunikationsstrukturen på arbetsplatsen 
 
Metod: 
Vår studie är kvalitativ och bygger på tio semistrukturerade intervjuer med enhetschefer i en 
kommun i Västra Götaland. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teorier och forskning 
kring ledarstil och roller. Vi har även utgått från Karaseks stressmodell. 
 
Resultat: 
Studiens resultat visar att enhetscheferna såg sitt arbete såsom fritt eftersom de inte arbetade 
utifrån någon formell arbetsbeskrivning och dessutom hade flextid. Samtidigt upplevde de 
att det fanns många krav och förväntningar på deras yrkesroll, vilket resulterade i en hög 
arbetsbelastning. Genom prioriteringar och övertidsarbete försökte de lösa sin arbetssitua-
tion. 
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Inledning 
 
Temat för vår studie är ledarskap och ledarstil i kommunal äldreomsorg. Ledarskap är något som 
fascinerar många och varje år ges hundratals titlar ut där forskare, konsulter och andra beskriver 
och redogör för ämnet utifrån olika synsätt och infallsvinklar (Albinsson 2002:4). Så varför väljer 
vi att skriva en uppsats på C-nivå i ett redan så välbehandlat ämne? Vad tror vi oss kunna tillföra? 
Vi har funderat över det och bland annat kommit fram till följande: 
 
Ämnet ser vi som arbetsvetenskapligt intressant. En stor del av den ledarskapslitteratur som finns 
behandlar ledarskap inom den privata sektorn och då företrädesvis toppositioner inom företag 
(Albinsson 2002:4). Vi har istället valt att studera hur några mellanchefer upplever sitt ledarskap 
inom den kommunala äldreomsorgen. Det finns inte så många studier om kommunalt ledarskap 
och ännu färre är antalet studier om ledarskap inom den kommunala äldreomsorgen. I 
forskningskretsar benämns detta ämne till och med som ett “vitt fält” (Albinsson 2002:4). Vi anser 
att det finns en skillnad mellan ett ledarskap inom kommunal förvaltning och ett ledarskap inom 
privat sektor. I en kommunal förvaltning skall statliga och kommunala organ i samverkan förena 
demokrati med byråkrati utifrån krav från bland annat medborgare, rättsregler och budgetramar 
Den kommunala verksamheten är politikerstyrd vilket innebär att ledarskapet påverkas av lagar, 
bestämmelser och riktlinjer, samt de budget- och verksamhetsmål som har formulerats för 
verksamheten. (Petersson 2007:7,10). Som enhetschef inom den kommunala sektorn befinner man 
sig dessutom i en mellanposition. En sådan mellanposition anser vi inte kan jämföras med ett 
ledarskap i en topposition. Ett ledarskap på mellannivå innebär en lojalitet som skall riktas både 
uppåt och nedåt i organisationer.  
 
Ytterligare två infallsvinklar anser vi bidrar till att höja det arbetsvetenskapliga intresset för 
uppsatsen. Den ena infallsvinkeln handlar om de förändringar som skett inom den kommunala 
sektorn under de senaste åren. Dessa förändringar har påverkat både verksamhetsinriktning och 
organisationsstruktur och därmed även enhetschefernas arbetsuppgifter och ansvarsområden. Den 
andra infallsvinkeln handlar om det som forskarna benämner som “det nya flexibla arbetslivet”. 
Denna förändring för med sig nya krav på kunskap och lärande som arbetstagaren måste skaffa för 
att ha en chans att bemöta de arbetsvillkor som det nya flexibla arbetslivet har formulerat (Allvin 
2006:62)  
 
 
Sammantaget anser vi att ovanstående argument tillsammans bildar ett tillräckligt bra motiv för att 
skriva ytterligare en C-uppsats i ämnet ledarskap och ledarstil. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att studera hur några enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 
upplever och förhåller sig till sitt ledarskap och sin ledarstil. Vi har valt att fokusera på följande 
områden: 
 
• egna och andras förväntningar på ledarskapet och ledarstilen 
• upplevelsen av eget inflytande över arbetssituationen 
• arbetsplatsens kommunikationsstruktur 
 
Följande frågeställningar har varit vägledande för studien: 
• hur upplever och förhåller sig enhetscheferna till egna och andras förväntningar på deras 
ledarskap och ledarstil? 
• hur ser de på sina förutsättningar att genomföra sitt tänkta uppdrag? Hur ser de på sitt eget 
inflytande över krav, förväntningar och resurser?  
• hur upplever och förhåller de sig till arbetsplatsens kommunikationsstruktur? 
 

Begreppsdefintion 
Nedan följer de förklaringar som vi har valt som definition för begrepp som används i studien. 
 

Chefsskap/ledarskap 
Det finns en mängd definitioner på begreppet ledarskap. Det är också vanligt att inom 
ledarforskningen använda begreppen chef och ledare som synonyma begrepp.(Blom 1994:22-23) 
Vi utgår från Bloms definition, där hon beskriver skillnaden mellan chef och ledare med att en 
chef är någon som har uppnått en formell position genom ett förordnande, vanligtvis ett beslut 
“uppifrån” i organisationen. En ledare är någon som utövar ett avgörande inflytande över andra 
individer, oavsett om hon formellt innehar en ledningsposition i organisationen eller inte (Blom 
1994:26-27). 
 

Ledarstil 
Kurt Lewin var en av de allra första att studera olika stilar i ledarskapet. Lewin beskriver i sin 
artikel (1939:10:2) hur olika beteenden (behavior) i ledarskapet får olika effekter för gruppens 
prestation. Vi utgår från Lewins beskrivning och definierar en ledarstil som ett beteende eller ett 
tillvägagångssätt som en ledare antar i syfte leda och motivera sin personalgrupp. 
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Enhetschef, mellanchef och andra benämningar på yrkeskategorin 
Vid forskningsgenomgången fann vi många olika benämningar för en mellanchef i kommunal 
äldreomsorg. Bland annat benämns yrkeskategorin som mellanchef, enhetschef, enhetsansvarig, 
första linjens chef samt arbetsledare. Vi har valt att använda dessa benämningar synonymt med 
varandra och syftar på enhetschefer i kommunal äldreomsorg. Vad gäller enhetschefens position i 
organisationen utgår vi från Hagströms definition. Hagström ser alla chefer mellan högsta ledning 
och operativ personal som en mellanchef. Enhetschefen är enligt Hagström en chef med ett 
personalansvar och ofta även ett arbetsmiljöansvar. Enhetschefen tillhör, enligt Hagström, 
mellanchefsgruppen. (Hagström 2006:16) 
 

Uppsatsens disposition 
Efter ovanstående kapitel med inledning, syfte och begreppsdefinitioner följer kapitel två som är 
tidigare forskning. I detta kapitel tar vi upp vad viss tidigare forskning inom vårt ämnesområde har 
kommit fram till. I kapitel tre redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Vi har använt oss av 
några teorier för att beskriva våra tre problemområden. I kapitel fyra redogör vi för vår metod, dvs 
vårt tillvägagångssätt genom uppsatsarbetet. I det femte kapitlet presenterar vi vårt resultat från de 
tio kvalitativa intervjuer som vi har genomfört. I det sjätte kapitlet finns analysen av vårt resultat 
och i det sjunde och sista kapitlet för vi en diskussion kring resultat, metod samt förslag till fortsatt 
forskning. 
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Tidigare forskning 
 
Som en introduktion till vårt uppsatsämne kommer vi i detta kapitel att lämna en kort redogörelse 
för hur en statlig inblandning påverkar den kommunala verksamheten. Vi kommer också att lämna 
en övergripande beskrivning av den förändring som skett inom kommunalt område vad gäller 
verksamhetsinnehåll, organisationsstruktur och nya yrkeskategorier, därtill några forskares syn på 
denna förändring. Vi anser att just denna forskning är relevant för oss eftersom de har forskat på 
de problemområden som ingår i vår studie. De har bland annat tittat på enhetschefens förändrade 
arbetsuppgifter och ansvarsområden som var en följd av Ädelreformens genomförande. De har 
också forskat i hur dessa förändrade och ofta svårförenliga arbetsuppgifter kan ge upphov till 
lojalitetskonflikter, vilka utgör vad de kallar mellanchefens klämsitssituation. Forskningen 
behandlar också det nya flexibla arbetslivet och enhetschefens strategier för att klara balansgången 
mellan alla krav och resurser. 

Den kommunala sektorn  en verksamhet i förändring 
Den kommunala verksamheten är en självstyrande verksamhet som begränsas genom statlig 
reglering och översyn. En statlig reglering skall bland annat bidra till den enskilde medborgarens 
rättssäkerhet. Regeringsformen, Kommunallagen och vissa speciallagstiftningar reglerar den 
kommunala verksamheten. Dessa lagar är av ramlagskaraktär, vilket innebär att de innehåller 
generella bestämmelser som ofta måste kompletteras med förordningar, föreskrifter, allmänna råd 
eller rättspraxis (Sandström 2001:3). Staten styr den kommunala ekonomin genom lag, beslut samt 
olika utjämningssystem. (Sandström 2001:4-5). Den kommunala verksamheten påverkas också av 
en rättighetslagstiftning, vilken preciserar medborgarens rättigheter direkt i lagen och därmed 
också kan överklagas genom förvaltningsbesvär (SOU 1998:105:78-83). 
 
Samtidigt som den statliga regleringen finns för att garantera den enskilda medborgarens 
rättigheter anser vissa kommunala företrädare att den bidrar till en begränsning för ett kommunalt 
självstyre. (SOU 1998:105:21-27) Sedan många år pågår därför ett reformarbete som syftar till att 
hitta en bra ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Som ett resultat av detta reformarbete 
kom det en ny kommunallag på 1990-talet som byggde på en avreglering samt målstyrning av den 
kommunala sektorn. Kommunerna fick därmed en ökad frihet att organisera den egna 
verksamheten utifrån de behov som fanns. (Sandström 2001:4)  
För att hålla en hög produktivitet och effektivitet inom den kommunala verksamheten följer staten 
upp de olika verksamheterna genom tillsyn. En sådan tillsyn genomförs bland annat av 
Socialstyrelsen och består av såväl verksamhetskontroll som återrapportering till regering och 
riksdag (Sandström 2001:8-9) 
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Under 1990-talet genomfördes olika huvudmannareformer, bla Ädelreformen som innebar att 
kommunen övertog vissa ansvarsområden som tidigare legat på Landstinget (Albinsson 2002:5) 
I ett försök att förbättra kommunikationen och minska avståndet mellan chef och personal 
påbörjades också ett arbete med att platta till den kommunala organisationsstrukturen. 
Mellanfunktioner såsom gruppsamordnare försvann och i stället tilldelades personalgruppen ett 
större ansvar för arbetsfördelningen inom gruppen. Enhetschefen skulle fungera som gruppens 
stöd, men eftersom mellanfunktionerna hade försvunnit hade även enhetschefen tilldelats fler 
arbetsuppgifter. Detta merarbete ledde till att enhetscheferna i önskvärd omfattning inte kunde 
finnas till hands för sin personalgrupp (Michaeli 2001:4-5)  

Enhetschefens yrkesroll  ett ledarskap i förändring 
Genom Ädelreformen får kommunen inte bara nya uppgifter utan också nya yrkeskategorier. 
Bland dessa nya yrkeskategorier finner man den kommunala sjuksköterskan; den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan samt rehabiliteringspersonalen. Dessa yrkeskategorier tar över vissa av 
enhetschefens tidigare arbetsuppgifter. Krav på rättsäkerhet gör att biståndsbedömningen i många 
kommuner tas bort från enhetschefens arbetsuppgifter. Biståndsarbetare blir istället en separat 
yrkeskategori vars verksamhet räknas som myndighetsutövning. Ett nytt professionellt skikt bildas 
därmed ovanför vårdpersonalen samtidigt som enhetschefernas jobb renodlas. Därtill får 
enhetscheferna en större personalgrupp att ansvara för. Verksamhetsutveckling, 
personalutveckling och arbetsmiljö räknas nu till de viktigaste uppgifterna. Samtidigt medför 
dessa förändringar att enhetschefen kommer längre bort från brukarna, dom äldre. Denna 
direktkontakt har i stället hamnat hos andra yrkeskategorier. (Michaeli 2001:4-5) Hagströms 
forskning kommer fram till att de utplattade organisationerna inom offentlig tjänstesektor har 
försvårat arbetssituationen för kvarvarande mellanchefer. Hagström menar att dessa kvarvarande 
chefer har fått både fler och alltmer svårförenliga arbetsuppgifter att ta itu med. Hagström säger att 
dessa chefer skall vara strateger med ekonomiskt ansvar samtidigt som de skall sköta en 
administration som de inte alltid är utbildade för. De skall också vara duktiga arbetsledare som 
förväntas visa lojalitet både uppåt och nedåt i systemet. Hagström anser att dessa svårförenliga 
arbetsuppgifter resulterar i att cheferna hamnar i kläm mellan oklara lojaliteter samtidigt som 
möjligheten att utöva ett ledarskap minskar (Hagström 2006:02:14) Wolmesjö beskriver samma 
utveckling och liknar chefernas situation vid en klämsits som lätt kan ge upphov till 
lojalitetskonflikter. Wolmesjö förklarar att klämsitssituationen uppstår på grund av enhetschefens 
mellanposition och dess funktion av att vara den sammanhållande länken mellan olika parter. 
Formellt skall de föra politikers och överordnade beslutsfattares talan nedåt/utåt i organisationen 
och samtidigt föra personalgruppens och brukarnas talan uppåt/inåt i organisationen. (Wolmesjö 
2005:23) Richard beskriver också en klämsits som grundar sig i enhetschefens mellanställning 
såsom överställd sina “underordnade” och samtidigt underställd sina överordnade (Richard 
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1997:22). Wolmesjö ser att enhetscheferna har fått axla den svåra uppgift som det innebär att 
upprätthålla balans mellan en mängd motstridiga förväntningar och krav. Dessa förväntningar och 
krav kommer bland annat från politiker och överordnade chefer som kräver ett verksamhets- och 
arbetsledarinriktat ledarskap där uppsatta mål och fastställda budgetramar skall hållas. Andra krav 
kan komma från personalgruppen som vill ha bättre arbetsvillkor, ökad delaktighet, 
självbestämmande och respekt. Dessutom nämner Wolmesjö krav på en ökad samverkan mellan 
olika organisationer och enheter i vilken enhetscheferna förväntas delta (Wolmesjö 2005:224)  

Ett arbetsliv i förändring 
Allvin är en av flera som forskat kring det som allmänt kallas det “nya arbetslivet”. Han liknar 
detta nya arbetsliv vid en gigantisk växel som antingen frikopplar eller frånkopplar människor, 
som antingen leder till ökade möjligheter och en ny frihet eller också till minskade möjligheter och 
ett utanförskap (Allvin 2006:9) Det nya arbetslivet bygger på flexibilitet vilket uppnås genom 
förtroende eller utbytbarhet (Allvin 2006:34). Flexibilitet genom förtroende innebär att 
flexibiliteten uppkommer som en följd av att arbetstagarna själva får bestämma över sitt arbete. 
Genom att bryta ner gränser, vanor och rutiner och göra verksamheten mer individberoende och 
situationsanpassad hoppas man kunna uppnå en ökad flexibilitet (Allvin 2006:30,44) Denna typ av 
arbeten kallar Allvin för “fria arbeten” eftersom han anser att de saknar direkt vägledning både för 
vad som skall göras men också hur det skall göras. Han ser också att dessa arbeten saknar direkta 
anvisningar för vad som skall ingå respektive inte ingå i arbetet. Han ger exempel från sin 
forskning i vilka respondenterna har flextid och saknar manualer för såväl givna arbetsuppgifter, 
preciserade resultat som fastställda mål (Allvin 2006:36) Trots denna avsaknad betonar 
respondenterna i studien vikten av att planera, strukturera och disciplinera sitt arbete. Allvin tror 
att kombinationen av höga prestationskrav och lösa arbetsvillkor ställer höga krav på effektivitet 
och fokus där arbetstagaren, förutom att initiera sitt eget arbete, även tvingas till att planera, 
strukturera samt disciplinera det.(Allvin 2006:37-38)  
Det andra sättet att uppnå flexibilitet sker genom utbytbarhet. Med detta menar Allvin att företaget 
gör sig oberoende av individen. I en sådan situation är det inte arbetet som skall vara flexibelt utan 
arbetstagarna. Detta tillvägagångssätt används i vad Allvin kallar trimmade organisationer. I 
sådana organisationer utvecklar företagen olika system för att optimera utnyttjandet av 
arbetskraften. Systemen skall garantera att personal endast utnyttjas när den behövs, där den 
behövs samt på det sätt den behövs.(Allvin 2006:44,46) Allvin ser inte att det ena sättet är bättre 
eller sämre än det andra sättet (Allvin 2006:54) 
 
Det nya arbetslivet innebär nya krav på kunskap och lärande. Med lärande menar Allvin den 
process som människor genomgår för att anpassa sig till nya villkor. (Allvin 2006:62) 
Kunskapskraven är av både teknisk, social och existentiell art (Allvin 2006:63). De tekniska 
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kunskapskraven går ut på att individen måste skaffa sig en teknisk kunskap för att kunna utföra sitt 
arbete (Allvin 2006:66).  
De sociala kunskapskraven handlar om att lära sig det sociala spelet. Reglerna i detta sociala spel 
innefattar kunskap om att ge service till kunder, klienter och patienter men också om att kunna 
samarbeta, skapa sociala relationer samt äga ett socialt kapital. Ett socialt kapital innebär kunskap 
om konsten att föra sig i, samt förhålla sig till, ett givet sammanhang. (Allvin 2006:71,76-77 ). 
Kankkunen som forskar om chefers arbetsvillkor betonar vikten av goda sociala relationer. Hon 
ser det som en förutsättning att en kommunal enhetschef har goda sociala relationer både uppåt 
och nedåt för att på så vis kunna hantera stora förändringar på sin arbetsplats. Om en enhetschef 
har formella och informella kontakter med politiker och högre tjänstemän skaffar de sig också 
större möjligheter att förhandla om exempelvis verksamhet- och budgetfrågor. Kankkunen ser det 
som lika viktigt att ha goda relationer till personalgruppen då detta stärker tryggheten i gruppen 
trots olika förändringar, exempelvis nya arbetsvillkor.(Kankkunen 2006:02:7)  
Kankkunens har genom sin forskning hittat skillnader mellan kvinnodominerade förvaltningar och 
mansdominerade förvaltningar. Kankkunen beskriver hur chefer inom kvinnodominerade 
förvaltningar ser formulerade krav såsom givna medan chefer inom mansdominerade förvaltningar 
förhandlar sig till en balans mellan krav och förutsättningar. Kankkunen tror att detta beror på att 
enhetschefer inom kvinnodominerade enheter inte har kontakt med politiker och beslutsfattare i 
samma utsträckning och på det sätt som enhetschefer inom mansdominerade enheter. Medan den 
första gruppen ser kontakten som en envägskommunikation från politiker till enhet ser den andra 
gruppen samma kontakt som en tvåvägskommunikation och en möjlighet till diskussion kring 
exempelvis arbetssätt eller budget (Kankkunen 2006:02:7-8)  
 
Vad gäller kunskapskraven i det nya arbetslivet tar Allvin slutligen upp det existentiella 
kunskapskravet. Ett sådant kunskapskrav handlar om den bild och de förväntningar som individen 
har på sig själv som arbetskraft. Allvin menar att det nya arbetslivet kräver att individen skall 
kunna röra sig såväl i som mellan olika sammanhang och att dessa krav gemensamt bildar kärnan 
för individens anställningsbarhet, dvs individens förmåga att matcha sina kunskaper med 
arbetslivets föränderlighet. Allvin anser att sådana kunskapskrav är svåra att fastställa varför detta 
ansvar har överlämnats till individen, bland annat genom “uppmuntrande paroller” om ett livslångt 
lärande. (Allvin 2006:91,93) 
Allvin ser att de nya tekniska, sociala och existentiella kunskapskraven leder till en uppluckring av 
gränsen mellan arbete och fritid. Han beskriver hur den nya tekniken gör oss tillgängliga oavsett 
var vi befinner oss eller vad klockan är. Han skriver också om hur den fria organiseringen av 
arbetet bidrar till en otydlig gräns mellan arbete och “övrigt liv”. En gränsdragning som den 
enskilde individen själv får ansvara för. (Allvin 2006:104)  
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Balansen mellan krav och resurser 
Karaseks krav- och kontrollmodell är en av många stressmodeller som har utvecklats och använts i 
Sverige. Modellen utgår från tanken att både lågt ställda krav och högt ställda krav i arbetslivet 
bidrar till stress och ohälsa, likaså individens upplevelse av vilka arbetsrelaterade förutsättningar 
och resurser som finns att tillgå (Allvin 2006:140) Härenstam utgår i sin artikel från att det måste 
finnas en balans mellan krav och resurser; att enhetschefen måste ha en strategi för att kunna 
hantera de förväntningar som ställs från olika håll. Denna strategi liknar hon vid bilden av en 
jonglör. Härenstam ser hur enhetschefer ofta ställs inför krav från många olika håll och att dessa 
krav skall vägas samman så att kvalitets- och verksamhetsmål upprätthålls, att arbetsmiljön är 
rimlig och att den ekonomiska budgeten inte överskrids. För att kunna hantera sådana situationer 
måste enhetschefen ha både handlingsutrymme och handlingskraft. Det räcker inte med att ha “rätt 
förhållningssätt” i ledarskapet utan enhetschefen måste också ges goda 
förutsättningar. Med goda förutsättningar menar Härenstam tydliga och tillräckliga befogenheter i 
relation till det ansvarsområde som enhetschefen har. Härenstam ser också behovet av en tydlig 
avgränsning vad gäller ansvar och krav samt tillräcklig kunskap om egna arbets- och 
ansvarsområden(Härenstam 2006:02:17-18). Trydegård m.fl kom i sin studie fram till att 
respondenterna upplevde en handlingsfrihet inom arbetet, men inte över arbetet. De ansåg att de 
hade inflytande över exempelvis hur deras arbetsuppgifter skulle genomföras. Däremot saknade 
de ett inflytande över de spelregler som styrde verksamheten. Till spelreglerna räknar Trydegård 
m.fl bland annat lagar och bestämmelser men också budgetramar och andra riktlinjer. Trydegård 
m.fl anser att det är spelreglerna som bestämmer enhetschefernas förutsättningar och därmed 
möjligheterna för hur väl enhetscheferna kan genomföra sitt uppdrag (Trydegård m.fl.2004:2:83) 
 
Så småningom utökades Karaseks modell med ytterligare en dimension; det sociala stödets 
betydelse för stress och ohälsa. Förutom Kankkunens forskning, som redan har nämnts har också 
Härenstam studerat denna infallsvinkel. Härenstam anser att enhetschefen behöver socialt stöd och 
goda relationer såväl uppåt, nedåt som utåt i organisationen för att hitta balansen mellan arbetets 
krav och resurser. Hon vill se arenor inom organisationen som möjliggör diskussioner med både 
kollegor och överordnade. Även uppskattning från omgivningen ser Härenstam som betydelsefull 
för att undvika stress och ohälsa (Härenstam 2006:02:17-18). 
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T
 
eoretiska utgångspunkter 

Då syftet med studien var att fånga några enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap och ledarstil 
har vi i följande kapitel valt att utgå från några teoretiska ledarskapsperspektiv som behandlar 
människosynens inverkan på ledarstilen, ledarstilars betydelse för grupprelationer samt 
situationsbetingade ledarstilar. Vi har också tagit med teorier som vi anser berör studiens tre 
avgränsade problemområden. Dessa teorier är rollteori, Karaseks krav- och kontrollmodell samt 
kommunikationsteori. 

Ledarskap och ledarstil 
På 1960-talet presenterade Douglas McGregor sina två ledarskapsteorier vilka utgår från två vitt 
skilda sätt att se på människan. I den första teorin, teori X, ansåg förespråkarna att människan hade 
en medfödd motvilja till att arbeta. Arbetaren sågs som lat, likgiltig och omedgörlig, därtill föga 
kreativ samt ovillig att ta ansvar. Arbetsledningens uppfattning var därför att arbetarna skulle 
tvingas, styras och kontrolleras under sina arbetspass. (McGregor 1960:33-34,48.)  
Förespråkare för teori Y såg också denna ovannämnda motvilja men tolkade den som ett uttryck 
för och en konsekvens av arbetsledningens organisation och kontrollmetoder (McGregor 1960:48). 
McGregor förklarade sin teori Y med hjälp av Maslows behovstrappa. Han beskriver människans 
livslånga strävan att tillfredsställa sina behov som organiserade serier i hierarkiskt uppbyggda 
nivåer. När den lägsta nivån är någorlunda tillfredsställd strävar människan vidare till nästa nivå. 
Just denna strävan ligger till grund för människans motivation att anstränga sig. (McGregor 
1960:36) McGregor ser hur företagsledningar över tid och med hänsyn till arbetaren har 
genomfört förbättringar i arbetet. Dessa förbättringar har dock inte gagnat företagets resultat. 
McGregor förklarar ett oförändrat resultat med att företagets förbättringar för arbetaren inte finns i 
arbetarens arbetsmiljö. Dessa förbättringar, eller belöningar, kan endast användas för en 
tillfredsställelse som ligger utanför arbetet och arbetstiden. McGregor är därför inte särskilt 
överraskade över att många lönearbetare uppfattar sitt arbete som en form av bestraffning men 
samtidigt som ett måste för att få ta del av den tillfredsställelse som lönen bidrar till utanför arbetet 
(McGregor 1960:40) Och så länge människan berövas möjligheten till tillfredsställelse på arbetet, 
så länge kommer också arbetsledningen att finna arbetare som uppfattas som slöa, passiva och 
ovilliga till att ta ansvar (McGregor 1960:42) 
 
Ledarstilsteorier behandlar sambandet mellan en ledarens beteende och arbetsgruppens prestation. 
Dessa teorier har sedan 1960-talet varit dominerande inom ledarskapsteorin (Jacobsen & Thorsvik 
2002:489, 495) Kurt Lewin var en av de första som gjorde studier på ledarstilar.1938 genomförde 
han, tillsammans med Ron Lippitt och Robert White, undersökningen “Leadership and Group 
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Life”. Syftet var att studera hur olika ledarstilar påverkade grupprestationer och gruppbeteenden 
(Miner 2006:38-39). 
Urvalsgruppen bestod av 10-åriga pojkar vilka frivilligt, och efter skoltid, medverkade i olika 
typer av aktiviteter. (Lewin, Lippit & White 1939) Följande ledarstilar fanns representerade: 
• Den auktoritäre ledaren som dirigerar och övervakar gruppen samt bestämmer mål och metod. 
Ledaren kritiserar och berömmer utifrån prestation. 
• Den demokratiske ledaren som tillsammans med gruppen bestämmer mål och metod. Ledaren 
ger återkommande feedback, vilken är saklig och objektiv. 
• Låt-gå (laissez-faire) ledaren som endast lämnar information om mål och metod samt ger 
Feedback om han blir tillfrågad. Denna ledarstil kom till av en tillfällighet 
Utifrån observation och dokumentation kom forskarna fram till att ett demokratiskt ledarskap var 
att föredra. Rent prestationsmässigt var skillnaderna små mellan grupper med demokratiskt och 
auktoritärt ledarskap så länge ledarna var närvarande. När ledarna lämnade rummet sjönk dock 
prestationsnivån i gruppen med auktoritärt ledarskap. Tydliga skillnader observerades i gruppernas 
inbördes beteende och bemötande samt aktiva deltagande. Den demokratiske ledarens grupper 
lyssnade i högre utsträckning på varandra och delgav varandra fler idéer än de grupper med 
auktoritärt ledarskap. Forskarna noterade också en större aggressivitet och konkurrens mellan 
gruppmedlemmarna hos en auktoritär ledare. Även ett låt-gå-ledarskap kunde bidra till en större 
aggressivitet mellan gruppmedlemmarna. Prestationsnivån var dessutom mycket lägre i dessa 
grupper jämfört med grupper som hade ett demokratiskt och auktoritärt ledarskap. Forskarna kom 
fram till att viljan att prestera fanns i låt-gå-gruppen, men att de hade svårt att samordna sig, vilket 
bl.a resulterade i ett missnöje i gruppen (Lewin, Lippitt & White 1939) 
 

Situationsbetingad ledarskapsteori 
Medan ledarstilsteorier utgår från att det, oberoende av situation, finns en ledarstil som ger ett 
bästa resultat, menar den situationsbetingade ledarskapteorin att olika situationer kräver olika 
ledarstilar. Situationsaspekterna har oftast med arbetsuppgifter eller anställda att göra. För att nå 
ett effektivt resultat måste ledaren anta olika beteenden beroende på den situation som uppstår 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:495). De första teorierna som hade detta synsätt utvecklades på 1950- 
och 1960-talet. Fred Fiedler utvecklade en modell, the contingency model, i vilken ledarskapets 
effektivitet uppkom genom en växelverkan mellan ledarstil och egenskaper eller situationer i 
arbetsmiljön. Fiedler har efter 40 års forskning kommit fram till att det inte finns någon specifik 
egenskap, personlighet eller beteende som utmärker en bra ledare. Istället måste egenskaper och 
beteenden matcha den aktuella situationen på arbetsplatsen (Fiedler 1996:242). 
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Fiedler har funnit och definierat olika egenskaps-, beteende- och situationsaspekter som var för sig 
inte utgör någon påverkan på grupprestationen. Tillsammans och i olika kombinationer kan det 
dock bli effektfullt. Fielder kom bl.a fram till att en erfaren ledare kom till sin rätt då stress- eller 
osäkerhetsnivåerna var höga i arbetsgruppen. Han menade en erfaren ledare i stressituationer går 
på intuition och känsla samt ger direktiv som bygger på erfarenhet. Om stress- eller 
osäkerhetsnivåerna däremot är låg gynnas prestationen av en ledare med mindre erfarenhet. 
Fiedler motiverar detta med att en erfaren ledare lätt kan bli uttråkad av låga stress- eller 
osäkerhetsnivåer, då det inte finns några utmaningar i arbetet. (Fiedler 1996:245-246)  
 
Blanchard & Hersey har utgått från Fielders teori och ser hur den givna arbetssituationen 
bestämmer ledarstilens effektivitet (Hersey & Blanchard 1988:117-118) Hersey & Blanchard 
kallar detta perspektiv för ett situationsanpassat ledarskap vilket bl.a förklaras genom funktionen 
E= f (l, f, s). Funktionen visar att graden av effektivitet (E) beror på ledaren (l), arbetsgruppen (f -
followers) och situationen (s) (Hersey & Blanchard 1988:124) Hersey & Blanchard har också 
utformat en modell som visar hur grupprestationen påverkas av såväl anpassningen som 
interaktionen mellan en uppgiftscentrerad ledarstil, en personalcentrerad ledarstil samt de 
anställdas nivå av vilja och kompetens för att klara en specifik uppgift. Modellen skall hjälpa 
ledaren att förstå sambandet mellan ett effektivt ledarskap och de anställdas kompetens- och 
motivationsnivå när det gäller att klara uppgiften (Hersey & Blanchard 1988:170) 
 
Modellen visar fyra olika ledarstilar vilka anpassas till den kompetens och motivation som 
personalen befinner sig i(Hersey & Blanchard 1988:171-172): 
1. Instruerande ledarstil (Telling). Ledaren finns med och övervakar samt instruerar. Denna 
ledarstil behövs när de anställdas kompetens och/eller motivationsnivå är låg  
2. Övertalande (Selling). Ledaren förklarar och stöttar de anställda. Denna ledarstil är lämplig när 
kompetensen och motivationen har höjts 
3. Deltagande (Participating). De anställda får bidra med idéer som påverkar beslut av 
arbetsprocessen.  
4. Delegerande (Delegating). De anställda tar över ansvaret för arbetsprocessen. Nivå fyra kan 
användas när såväl kompetens som motivationen är hög. 
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Rollteori 
Vi har under arbetets gång inte funnit någon egentlig “upphovsman” till rollteorin. Vår ambition är 
ändå att försöka ta fram ett teoretiskt perspektiv som beskriver och förklarar människans 
interaktion med sin omgivning. Nedanstående avsnitt återger helt kort vad några personer inom 
ämnesområdet har bidragit med.  
Malcolm Payne, beskriver rollteorin som en teori som utgår från att människor, utifrån olika 
sociala strukturer, innehar olika positioner. Var och en av dessa positioner är i sin tur förknippade 
med en roll bestående av en uppsättning förväntningar eller beteenden (Payne 2002:222) Rollen 
som förknippas med en viss position skapas genom egna eller andras förväntningar. En roll kan 
vara både tillskriven och förvärvad. En tillskriven roll utgår exempelvis från förväntningar kring 
om personen är en man eller en kvinna. En förvärvad roll bygger istället på förväntningar och 
föreställningar kring något som personen har gjort, exempelvis blivit chef eller blivit pappa (Payne 
2002:222) 
Alla människor bär på en uppsättning roller. Dessa roller, med sina beteenden och förväntningar, 
kan i vissa fall stämma överens med varandra och med omgivningen, men ofta uppstår istället 
olika typer av rollkonflikter. Ett exempel på en sådan konflikt är när en roll uppfattas som 
oförenlig med en annan roll, dvs när en och samma person innehar olika roller som inte upplevs 
som förenliga med varandra (Payne 2002:222). Ett annat exempel på rollkonflikt är när olika 
personers uppfattningar kring en och samma roll inte stämmer överens. Ett tredje exempel är när 
en osäkerhet infinner sig kring vad rollen egentligen ställer för krav på dess rollbärare. (Payne 
2002:223) George Herbert Mead intresserade sig för interaktionen mellan människan och hennes 
omgivning och hans idéer koncentrerade sig på individens identitets- och jagutveckling. Mead 
menar att jaget inte finns med från födseln, utan är något som uppstår och utvecklas genom 
individens relationer till sin omgivning (Mead 1976:109). Jagets grundstomme konstrueras 
emellertid under barndomen. Detta sker genom lek och spel där barnet tar in omgivningens 
respons på de olika roller som barnet antar. Omgivningens respons kallar Mead för “den 
generaliserande andre”(Mead 1976:119-125) Mead ser jaget som en social konstruktion som 
uppstår genom individens sociala erfarenhet (Mead 1976:112)  
Människan har en serie olika relationer till olika människor. Medan vi framstår på ett visst sätt för 
en människa framstår vi på ett annat sätt för en annan människa. Mead menar att vi utifrån våra 
bekanskaper delar upp oss i olika slags“jag” (Mead 1976:113). Mead delar också in jaget i ett 
“me” och ett “I”.“Me” står för personens uppfattning om vem han/hon är. Denna “me” skapas av 
de värderingar och erfarenheter som personen har fått genom tidigare situationer och personer. 
Dessa uppfattningar ger sedan upphov till personens “I”, dvs den del av jaget som utför 
handlingen. Pga “den generaliserande andre” dvs personens sociala erfarenhet, kommer individens 
“me” att befinna sig i en ständigt pågående utvecklingsprocess. (Mead 1976:132-134) Björklid 
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och Fischbein sammanfattar sina tolkningar av Meads tankar som att individen genom livets olika 
situationer och skeenden samt genom tolkningar och assimilationer kommer att jämföra sin egen 
bild med omgivningens respons på indivdens handlingar. Om individens bild inte överensstämmer 
med omgivningens kan individen komma att genomgå en omvärdering vilket i sin tur kan resultera 
i en reviderad självbild och ett nytt beteende. Denna process kommer att aktiveras vid varje ny 
situation och den gör det utifrån individens uppsättning av erfarenheter, förutsättningar och 
värderingar (Björklid & Fischbein 1996:68) Erving Goffman inspirerades också av Mead och såg 
människan som en produkt av den situation och det sociala spel hon befinner sig i. (Goffman 
1974:218) Goffman beskriver sitt synsätt genom att likna “jaget” vid en aktör som spelar upp sin 
föreställning inför en publik, dvs “den generaliserande andre”. Publiken påverkar aktörens 
rollgestalt genom att antingen godkänna eller också underkänna föreställningen. Enligt Goffman 
är publikens åsikter av stor betydelse för aktören. Goffmans beskrivning återspeglar individens 
uppträdande i det verkliga livet. Pga rädsla för att bli utestängd från sin grupp, försöker individen 
att så långt som möjligt upprätthålla sin formella roll utifrån den uppsättning handlingsmönster 
som den vanligtvis förknippas med (Goffman 1974:218-220). 

Kommunikationsteori 
Kommunikation beskrivs ofta som en process där information förmedlas mellan olika aktörer. 
Informationen kan ske genom olika kanaler men också i olika riktningar.(Jacobsen & Thorsvik 
2002:335, 343, 349) 
Kommunikationens kanaler kan vara skriftliga och muntliga. Exempel på skriftlig kommunikation 
är formella rapporter, brev eller e-post. Muntliga kanaler kan istället utgöras av olika 
samtalsformer, såsom telefonsamtal eller möten med en eller flera personer (Jacobsen &Thorsvik 
2002:343-345). 
Kommunikationens riktning inom en organisation kan dels ske horisontellt, dvs mellan enheter på 
samma nivå, dels vertikalt, dvs mellan olika hierarkiska nivåer i organisationen. (Jacobsen & 
Thorsvik 2002:348-349) Den vertikala kommunikationen kan ske både uppåt och nedåt. En 
vertikal kommunikation nedåt innebär en kommunikation från överordnad till underordnad. En 
vertikal kommunikation uppåt innebär en kommunikation i motsatt riktning, dvs från underordnad 
till överordnad. 
En hierarkisk organisationsstruktur kan, enligt Jacobsen & Thorsvik, bidra till 
kommunikationsproblem. Ett exempel är problem i dialogsituationen mellan underordnade och 
överordnade. Jacobsen & Thorsvik menar att överordnade är mer vana att ge order och därför kan 
få problem med att lyssna. De underordnade är å andra sidan mer vana att gå in i en roll där de 
lyssnar till chefen istället för att vara de som tar ordet. Dessutom anser Jacobsen & Thorsvik att 
vissa underordnade har en respekt och rädsla för auktoriteter, som i sin tur kan undertrycka eller 
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försvaga kommunikationen. Författarna tror att der är svårt för en underordnad att peka på fel och 
svagheter hos en överordnad (Jacobsen & Thorsvik 2002:352-353) 

Krav  kontroll  stödmodellen 
På 1970-talet lanserade Robert Karasek sin krav- och kontrollmodell vilken utgick från hypotesen 
att mental påfrestning är ett resultat av hur arbetstagaren upplever balansen mellan krav och 
kontroll i sin arbetsmiljö. Karasek ansåg att arbetsrelaterade krav tillsammans, och i kombination, 
med arbetstagarens syn på vilka möjligheter som fanns att hantera situationen, kunde yttra sig i 
olika mentala påfrestningar såsom utmattning och depression. Karasek menade att många 
välkända studier tidigare hade förbisett det viktiga sambandet mellan de två variabelgruppernas 
krav och kontroll (Karasek 1979:285,287)  
Under åren 1979-1990 arbetade Karasek och Töres Theorell med tillämpningen av 
modellen(Theorell 2008:06:3). Med hjälp av bl.a Jeffrey Johnson utökades så småningom  
modellen med en tredje dimension; teorin om socialt stöd (Karasek & Theorell 1990:69-70) Krav-
kontroll-stödmodellen, som ofta används för kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden, 
innehåller således tre dimensioner: Psykologiska krav, kontroll/beslutsutrymme samt socialt stöd. 
Samtliga dimensioner är tänkta som omgivningsfaktorer vilka kan förbättras genom 
arbetsorganisatoriska åtgärder (Theorell 2003:46:34) Nedan lämnar vi en summarisk beskrivning 
av dimensionerna: 
 

Psykologiska krav (job demands) utgörs av krav eller faktorer som Karasek kallar för 
“arbetsbelastning” eller stressfaktorer (stressors). Dessa faktorer kan anta olika mätvärden 
beroende på individens enskilda upplevelser (Karasek 1979:287) Tidigare mättes dessa 
upplevelser i mätvärden som motsvarade ett värde någonstans på skalan “låga krav” - “höga krav”. 
Theorell menar dock att väldigt få arbetsplatser i dagens arbetsliv ställer “låga krav”, varför 
modellens nya skala går från “rimliga krav” till “orimligt höga krav” (Theorell 2003:46:35)  
 
Variabeln kontroll/beslutsutrymme mäter den enskilda arbetstagarens samlade uppfattning om hur 
väl han kan lösa sin arbetssituation, dvs upplevd grad av kontroll över enskild arbetssituation. 
(Karasek 1979:289-290) Theorell utvidgar beskrivningen genom sin svenska översättning av 
decision latitude; beslutsutrymme (Theorell 2003:46:32). Enligt Theorell består begreppet 
beslutsutrymme av de två grundkomponenterna “auktoritet över beslut” samt “kompetens att utöva 
kontroll” (Theorell 2003:46:31-32) “Auktoritet över beslut” innebär, enligt Theorell, i vilken grad 
personen upplever sig ha kontroll över sitt arbete. Exempel på sådan kontroll är möjligheten att 
kunna påverka hur arbetet skall utföras, vilka arbetsuppgifter man skall utföra, i vilken ordning 
dessa skall tas, när arbetsuppgifterna skall utföras samt när man får ta paus. Det innebär också i 
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vilken utsträckning som personen har inflytande över sina arbetstider, möjlighet att ge förslag till 
förändringar samt möjlighet att delta i beslut inför förändringar (Theorell 2003:46:31) Med 
“kompetens att utöva kontroll” menar Theorell att den person som fått tillfälle att utveckla en 
relevant kompetens också kan ta kontroll över oväntade situationer i arbetet (Theorell 2003:46:32) 
 
 Till socialt stöd räknas att ha en god relation till sina arbetskamrater och chefer, men också att 
man arbetar utifrån en gemensam bild av målsättningen i arbetet. (Theorell 2003:46:36) Genom att 
kombinera modellens tre dimensioner kan fyra olika typer av arbeten uppstå: Aktivt, passivt, spänt 
eller avslappnat arbete. Det aktiva arbetet innehåller höga krav i kombination med ett stort 
beslutsutrymme. På 1970-talet såg Karasek hur dessa typer av arbeten kunde bidra till 
arbetstillfredsställelse, utveckling och stimulans samtidigt som de minskade risken för mentala 
påfrestningar (Karasek 1979:288,303). Idag ser man större hälsorisker med aktiva arbeten. 
Theorell anser bl.a att det finns grupper i det moderna arbetslivet som upplever sig ha ett stort 
beslutsutrymme men att de egentligen styrs av, för dem, okontrollerbara förhållanden, såsom en 
internationell marknad. (Theorell 2003:46:37) Det passiva arbetet utgörs av kombinationen låga 
(rimliga) krav och litet beslutsutrymme. Denna typ av arbete kan, enligt Karasek, leda till en låg 
tillfredsställelse samtidigt som arbetstagaren också ser på sin arbetssituation utifrån passivitet och 
apati (Karasek 1979:297,303) Ett spänt arbete uppstår genom kombinationen höga psykiska krav 
och litet beslutsutrymme. På dessa arbetsplatser brukar man finna de största hälsoproblemen, 
vanligtvis i form av stressrelaterade sjukdomar (Karasek 1979:288) Risken för ohälsa ökar 
ytterligare om det sociala stödet på arbetsplatsen är dåligt. Ett iso-spänt arbete, dvs ett både 
isolerat och spänt arbete, kan då uppstå. (Theorell 2003:46:37). Det avspända arbetet uppstår 
genom kombinationen stort beslutsutrymme och rimliga (låga) krav (Karasek 1979:288). Finns det 
dessutom ett bra socialt stöd i arbetssituationen har den ideala arbetssituationen skapats (Theorell 
2003:46:37) 
 
Många forskare har genom åren tagit hjälp av modellen för att studera den psykosociala 
arbetsmiljöns betydelse för olika stressrelaterade sjukdomar. Modellen har fått stöd i många, men 
långtifrån alla studier. Exempel på kritik är bl.a hur ett bra beslutsutrymme skall kunna förvandla 
stressande krav till stimulerande utmaningar. Man menar att det knappt existerar några belägg för 
denna tanke samt att få forskare faktiskt och över huvudtaget funnit några signifikanta 
interaktionseffekter mellan krav och kontroll/beslutsutrymme (Grönlund 2007:12-13) Grönlund 
anser modellen möjligtvis är föråldrad. Med stöd från en rad forskare, vilka hon namnger i 
artikeln, beskriver Grönlund bla den förändring som skett i arbetslivet sedan Karasek presenterade 
sin modell på 1970-talet. Kraven i dagens arbetsliv kan inte bemästras i samma utsträckning 
genom en individuell kontroll. Organisationerna av idag är mer slimmade och globaliseringen 
medför också att den egna kontrollen är mer begränsad. Samtidigt kan ett stort självbestämmande 
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leda till svåra val vad gäller prioriteringar och gränsdragningar såväl i själva arbetet som mellan 
arbete och privatliv. En sådan gränsdragning kan leda till att skapa stressfaktorer, särskilt om 
kraven är höga, diffusa eller motstridiga. För att klara av sin situation kanske personen löser det 
genom kraftigt övertidsarbete eller ökad sjuknärvaro. Grönlund citerar en annan forskare, Allvin, 
som beskriver problemet på följande sätt (Grönlund 2007:12): 
 
Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från det 
 
Såväl Karasek, som Theorell och Johnson håller med om att modellen behöver uppdateras. I tre 
separata artiklar i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (2008 volym 
6) ger de sin syn på ursprungsmodellen samt redogör för vad som bör läggas till eller ändras. 
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Metodavsnitt 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra hur undersökningen har genomförts. Vi kommer att 
resonera kring vår förförståelse samt val av metod. Vidare presenteras och diskuteras urval, hur 
insamling och bearbetning av data har gått till samt etiska ställningstaganden. 

Val av metod 
Syftet med vår studie var att studera hur några enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 
upplever och förhåller sig till sitt ledarskap och sin ledarstil utifrån följande teman: 
• egna och andras förväntningar på ledarskapet och ledarstilen, 
• upplevelsen av eget inflytande över arbetssituationen 
• kommunikationsstruktur 
 
Med utgångspunkt i syftet valde vi en kvalitativ metod. Vi använde oss av den semistrukturerade 
intervjuformen, eftersom vi ansåg att en sådan metod bäst motsvarade våra intentioner att söka 
efter förståelse för en annan människas livsvärld. Den semistrukturerade intervjuformen utgår från 
en intervjuguide med fastställda teman men inte fastställda frågor. Att inte använda fastställda 
frågor gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor och därmed utveckla och fördjupa 
respondenternas svar. Genom att ha fastställda teman var det lättare att bibehålla strukturen i 
undersökningen vilket i sin tur underlättade analysarbetet. (Kvale 1997:34,116,121). 
Innan vi bestämde oss för den semistrukturerade intervjuformen gick vi igenom alternativa 
metoder. Vi kom fram till att den kvantitativa metoden inte var användbar för vår studie eftersom 
den inte motsvarade vårt syfte att söka efter förståelse. En kvantitativ metod syftar istället till att 
söka efter förklaringar, samband och orsaker. Den har förvisso sina fördelar genom att resultatet i 
mycket högre utsträckning än den kvalitativa metoden kan användas till att göra jämförelser och 
generaliseringar (May 2001:139-140) 
Vi valde också bort metoden deltagande observation. May beskriver metoden som väldigt 
krävande, både mentalt och tidsmässigt, eftersom forskaren inte utgår från några färdiga 
uppfattningar utan testar idéer som uppkommer när han är tillsammans med respondenten i dennes 
miljö. May anser också att analysarbetet tar väldigt lång tid (May 1997:179,180,186) Eftersom vi 
aldrig tidigare prövat metoden och dessutom hade en bestämd och begränsad tid att förhålla oss 
till, valde vi bort även detta alternativ. Vi diskuterade även olika intervjuformer. Som alternativ till 
den semistrukturerade intervjuformen finns även en strukturerad form och en ostrukturerad form. I 
strukturerade intervjuer fastställs frågornas formulering redan innan intervjun genomförs. Den 
fastställda frågeformuleringen gör det möjligt att jämföra svar vilket är en förutsättning för 
generalisering. Metoden är lämplig om man vill studera relationer mellan olika variabler, 
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exempelvis utbildningsnivå och klass (May 2001:147–150) Denna kvantitativa intervjuform var 
inget alternativ för oss med tanke på att vårt syfte var att söka efter respondenterna upplevelser, 
vilket förutsätter möjligheten att kunna följa upp respondenternas svar. En ostrukturerad intervju 
möjliggör däremot ett kvalitativt djup, eftersom en sådan typ av intervju utgår från ett visst 
fenomen men därefter ger den intervjuade möjligheten att själv välja egna infallsvinklar och 
kategorier. Intervjuformen är mycket användbar om syftet är att ringa in livshistorier (May 
2001:151–152).men mindre lämplig för oss. Vårt syfte var att studera några enhetschefers 
upplevelser av sitt ledarskap. Ett sådant analysarbete skulle ta alldeles för lång tid att genomföra. 

Urval 
Vid valet av intervjupersoner använde vi oss av ett strategiskt urval. Vi har utgått från Mays 
definition av strategiskt urval, dvs att man väljer vem som skall ingå i undersökningen utifrån en 
redan känd egenskap (May 2001:121) Vi utgick från att finna intervjupersoner som var 
verksamma som enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Inledningsvis tog vi kontakt med den 
aktuella kommunens växel i syfte att få telefonnummer och namn till olika enheter och 
enhetschefer. Det visade sig dock vara ett omöjligt tillvägagångssätt då växelreceptionisten ansåg 
att det skulle ta alltför lång tid. Istället rekommenderade hon oss att gå in på kommunens hemsida 
där information och telefonnummer till samtliga enheter fanns tillgänglig. Vi ringde runt till olika 
enheter tills vi hade fått tag på tio personer som ville delta i vår undersökning. 
 
Undersökningsgruppen bestod av tio enhetschefer. De tillhörde yrkesmässigt samma kommun 
men arbetade och ansvarade för geografiskt skilda enheter. Alla var chefer för omsorgspersonal 
inom kommunal äldreomsorg. Samtliga respondenter var kvinnor och hälften av dem var femtio år 
eller äldre. Fem av de intervjuade var sjuksköterskor, de övriga undersköterskor, där tre dessutom 
hade någon form av vidareutbildning på högskolenivå. Merparten av de intervjuade representerade 
en lång erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorgen. De intervjuade enhetscheferna hade i 
genomsnitt 40 medarbetare som de hade ett personalansvar för, den timanställda personalen 
oräknad.  

Undersökningens genomförande 
Vi valde att dela upp intervjuerna och genomföra dem var för sig. Intervjuguiden fick utgöra 
grundstommen för intervjuns riktning och innehåll. Huvudfrågorna ställdes utifrån några på 
förhand fastställda och fyra färdigformulerade teman. Dessa teman var:  
• respondentens yrkes- och utbildningsbakgrund samt beskrivning av organisation och yrkesroll.  
• respondentens upplevelser av egna och andras förväntningar kring deras ledarstil och ledarskap. 
Frågorna behandlade förväntningar på tre hierarkiska nivåer: egna förväntningar, personalens 
förväntningar samt chef och överordnades förväntningar.  

18 
 



 

• respondentens uppfattning kring arbetsplatsens kommunikationsstruktur. Vi ville ta reda på 
vilken kommunikationsform som var vanligast och anledningen till att det förhöll sig på det viset. 
Vi ville också ta reda på vilken riktning som var vanligast och varför det var så. Går informationen 
uppifrån och ner eller tvärtom? Vi ville också ta reda på vad man oftast kommunicerade om.  
• upplevelsen av krav och inflytande över arbetet och arbetssituationen. Med detta tema ville vi ta 
reda på vilka krav som respondenten upplevde och som hade kopplingar till deras arbete eller 
arbetssituation. Med krav menade vi olika faktorer som har en stressande inverkan på 
respondenten. Vi ville också ta reda på i vilken utsträckning respondenten ansåg sig kunna hantera 
dessa krav.  
Vi reserverade oss för eventuella följdfrågor som på förhand inte kunde formuleras i en 
intervjuguide. Eftersom människor är olika får intervjuaren anpassa följdfrågorna till vad som sker 
under intervjun.(Kvale 1997:121,124–126) 
Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter och genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Vi 
inledde intervjuerna med att än en gång presentera oss och vårt syfte. Innan vi avslutade 
intervjuerna försökte vi sammanfatta det som uppkommit under intervjun. Detta gav respondenten 
möjlighet att bekräfta eller korrigera sammanfattningen. (Kvale 1997:171) För att nå en så stor 
noggrannhet som möjligt vid registreringen spelades intervjuer in på ett digitalt röstminne (Kvale 
1997:147) 
Vi hade som vana att omedelbart efter varje intervju transkribera materialet från talform till 
skriftspråk. Vi skrev ut intervjuerna ordagrant. Kvale betonar att denna process, oavsett hur 
noggrant den utförs, aldrig kan undgå en viss förvrängning av verkligheten. Den som transkriberar 
gör alltid individuella bedömningar av exempelvis hur en tystnad skall tolkas eller nedtecknas 
(Kvale 1997:149-152).  
Vi läste igenom utskrifterna ett flertal gånger innan vi började sortera och sammanställa materialet 
i kategorier under gemensamma teman. Vi försökte finna mönster i materialet, exempelvis 
gemensamma uttryck och formuleringar vid beskrivningar av vissa fenomen. Vi tittade också efter 
likheter och olikheter. 
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Etiska överväganden 
De etiska regler som vi tagit hänsyn till under arbetets gång har sin grund i HSFR:s etikregler 
(1999) Vi har framförallt försökt att tänka på informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandeaspekterna. Vad gäller informationskravet informerade vi respondenterna redan vid 
första telefonkontakten om studiens syfte. Inför intervjun informerade vi om syftet än en gång. 
Vid samma tillfälle presenterade vi oss också än en gång, dvs berättade vilken utbildning vi gick 
samt vilken högskola vi tillhörde. Vi informerade också om varför vi använde bandspelare. Kravet 
på samtycke erhöll vi genom att vi frågade intervjupersonerna om de ville ställa upp. För att 
behandla respondenternas utsagor konfidentiellt har varje respondent fått ett kodnummer. Namn 
och platser har utelämnats för att inte röja respondentens identitet. Kassettband och transkriberat 
material har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga ej kunnat ta del av dem. Efter godkänd 
examination kommer kassettbanden att raderas.  

Vår förförståelse 
Enligt Thurén (2007) bygger vår förförståelse på i stort sett allt vi upplever, ser, hör, tänker och 
tycker. Han anser att vi sedan barndomen har socialiserats in i ett visst sätt att uppfatta världen. 
Förförståelsen kan ofta vara omedveten. Thurén delar upp förförståelsen utifrån om den kan anses 
vara riktigt eller felaktig. Den riktiga förförståelsen kallar han för förkunskap och den felaktiga för 
fördom. För att övervinna fördomar och komma fram till en bättre förförståelse anser Thurén att 
den hermeneutiska cirkeln (hermeneutiska spiralen) fungerar som metod. Thurén beskriver denna 
cirkel, eller spiral, som ett slags växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och 
praktik samt mellan del och helhet. Han skriver att erfarenhet och förförståelse förutsätter 
varandra i en ständig kretsgång (Thurén 2007:60,62)  
Den erfarenhet och förförståelse som vi tog med oss in i detta arbete utgjordes främst av att vi 
båda, på olika sätt var bekanta med den kommunala omsorgsmiljön. Medan den ena av oss hade 
några års erfarenhet av själva omsorgsarbetet hade den andre av oss kommit i kontakt med 
enhetschefens arbete genom en praktik. Denna praktik hade dock precis påbörjats då vi inledde 
vårt uppsatsarbete. Därför anser vi att vår förförståelse om enhetschefers arbete var mycket 
begränsad. 
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Resultat 

Ledarskap och ledarstil  respondentens upplevelser av egna och andras 
förväntningar 
Vi frågade respondenterna hur de upplevde och förhöll sig till sitt eget ledarskap och sin egen 
ledarstil utifrån deras position som kommunal enhetschef inom äldreomsorgen. Två respondenter 
svarade att ett intresse och engagemang för arbetet var en förutsättning medan två andra 
respondenter lyfte fram vikten av att vara en god förebild och ett gott föredöme. Nästan samtliga 
svarade att en enhetschef måste se och lyssna på sin personal. När vi frågade vad respondenterna 
menade med att “se” sin personal, beskrev de överlag att det handlade om en fysisk närvaro och 
om en bekräftelse från chef till personal, både som grupp, men också som individ. Respondenterna 
visade bland annat en sådan bekräftelse genom att stötta sin personal, kommentera deras 
arbetsinsatser eller hjälpa till med något. Några respondenter ansåg också att en bekräftelse kunde 
innebära att visa att man hade kunskap och förståelse för personalens arbete och arbetssituation. 
En respondent lämnade följande exempel på att “se” sin personal: 
 
Ett annat sätt är att visa att man är insatt i vad deras arbete går ut på...att man är delaktig i deras arbete, kanske hjälper 
till ibland. 
 
Många respondenter betonade vikten av att personalen kände ett förtroende och en trygghet i att ha 
respondenterna som chef. En sådan trygghet kunde bestå av att personalen kände att deras 
enhetschef fanns hos dem och stöttade dem om det fanns behov för det. En av dessa respondenter 
uttryckte det såhär: 
 
Det är viktigt att skapa ett förtroende hos personalen...få dom att förstå att man vill göra så gott som möjligt både för 
personalen och för dom boende. Att man står kvar även när det gungar. 
 
Vi hittade två respondenter i undersökningen som utmärkte sig genom att framhålla andra 
egenskaper än vad respondentgruppen i stort gav uttryck för. Den ena respondenten betonade 
ansvar och delaktighet. Hon ansåg att en enhetschef måste ha såväl förmåga som intresse för att ge 
sin personal ett större ansvar. Ett sådant ansvar innebar exempelvis att personalen förberedde sina 
egna ledighetsansökningar med att också ordna en vikarie. Ansvar innebar också att personalen 
var aktiv och delaktig i de diskussioner som låg till grund för beslut rörande verksamhet och 
avdelningsarbete: 
Den andra respondenten som uttryckte en annan uppfattning om yrkesrollen betonade istället 
förmågor och kunskap som rörde enhetschefens ansvars- och arbetsområden. Hon räknade bland 
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annat upp egenskaper som kunskap och intresse för ekonomi- och budgetfrågor samt förmåga att 
kunna prioritera, strukturera och planera. 
 
När vi frågade respondenterna hur de uppfattade personalens förväntningar på dem som  
enhetschef inom kommunal äldreomsorg, fick vi svar som överlag stämde väl överens med den 
beskrivning som de hade lämnat på sina egna förväntningar och syn på yrkesrollen. 
Respondenterna trodde bland annat att deras personal ville ha en chef som var närvarande. När vi 
frågade efter innebörden av att vara närvarande beskrev respondenterna någon som fanns på plats 
och som frågade hur personalen mådde samt påpekade om de hade gjorde ett bra jobb eller ett 
mindre bra jobb. En respondent berättade hur hon upplevde att personalgruppen förändrades när 
hon inte var på plats: 
 
Det är oerhört viktigt att vara en närvarande chef. När jag inte har tid att vara på plats märker jag hur gruppen 
förändras...jag märker en oro i gruppen...en osäkerhet. Dom vill ha en...en person som dom kan se...som finns på plats. 
 
När respondenterna beskrev vilka förväntningar de trodde att deras överordnade, dvs 
verksamhetschefen, hade blev de återigen samstämmiga i sina svar. Respondenterna upplevde att 
chefens förväntningar handlade om att respondenterna skulle “sköta sig” och “sköta 
verksamheten” samt “klara budgeten”En respondent uttryckte sig på följande sätt: 
 
Ja, det vet jag precis...det är att jag tar mitt ansvar när det gäller budget och personal...att jag håller min bemanning 
och håller i omplaceringar så långt som möjligt...att jag ska sköta verksamheten...det är ju det...det vet jag ju 

Ledarskap och ledarstil Hur organisations och verksamhetsförändringar 
har påverkat enhetschefernas roll 
Intervjuguidens första del bestod av frågor som behandlade respondentens beskrivning av sin 
yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund. Där fanns också frågor om organisationens struktur, 
respondentens position i organisationen samt de ansvarsområden och uppgifter som vilade på 
respondenten. Under följande avsnitt lämnar vi en kort redogörelse av det som framkom under 
intervjuerna. 
Respondenterna representerade överlag en lång erfarenhet vad gäller ledarskap inom 
äldreomsorgen. Samtliga hade en vårdrelaterad utbildningsbakgrund och hälften var 
sjuksköterskor. Eftersom flera av respondenterna hade arbetat som enhetschefer i många år hade 
de själva erfarenhet av den organisationsförändring som genomfördes i den kommunala 
verksamheten under 1990-talet. Organisationsförändringen bestod i att verksamhetsområdet 
utökades samtidigt som många hierarkiska nivåer försvann. Enhetscheferna fick en del nya 
arbetsuppgifter medan en del gamla arbetsuppgifter togs bort från deras ansvarsområde. De 
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arbetsuppgifter som togs bort var bland annat knutna till de äldre, till brukarna. Dessa övertogs 
istället av den kommunala sjuksköterskan samt biståndsbedömaren. Samtidigt försvann en hel del 
sekreterartjänster och mellanpositioner, som exempelvis arbetsledare. En del av deras 
arbetsuppgifter tillkom istället enhetschefens ansvarsområde. 
 
I stort sett alla respondenter gav i någon form uttryck för ett missnöje över att den administrativa 
delen tog så mycket tid från respondenternas arbetstid. Istället för att kunna lägga tid på 
verksamhetsutveckling måste de sitta med en “massa” pappersarbete. En respondent som hade 
jobbat i många år beskrev det så här: 
 
Förr fanns det ju sekreterare men idag får vi själva sköta allting...precis allt gör vi idag. Jag känner att jag behöver en 
administratör...en sekreterare...som sköter det där med blanketter och annat så att man inte behöver ha...och nu är jag 
inte elak men man behöver ju inte ha någon större kunskap för att dra fram blanketter och fylla i sådana saker. Det 
skulle hjälpa mycket. För jag behöver vara mer närvarande.  
 
Samma respondent ansåg också att hon ville ha mer tid till att utveckla verksamheten: 
 
Jag vill ju inte bara vara en förvaltare. Jag vill ju utvecklas och...jag vill ju att det ska hända någonting. Som det är 
idag så tycker inte jag att rätt kompetens finns på rätt plats. För om något projekt ska startas eller om man ska utveckla 
något här, då vill ju jag gärna vara med, men det är ju nästan omöjligt för mig och då sätter man någon annan att göra 
det.’ 
 
En respondent som inte hade jobbat lika länge upplevde också att den administrativa delen blev 
allt större. Det tillkom också mindre men ändå tidsödande arbetsuppgifter som förr låg på andra 
borttagna yrkeskategorier: 
 
Det är väldigt mycket administrativt...väldigt mycket saker som man måste ta tag i och så...få tag på människor som 
inte är på plats...anställda som inte är på plats. Och så mailar man om kurser och utbildningar och så kommer bara 
hälften. Ibland kanske man...nu har jag aldrig arbetat inom förskolan, men vissa saker måste man kanske hantera som 
om de vore förskolebarn...gå runt med en lista och säga att: “du ska gå den 27:e kl.14.00". Men det är ju 
omöjligt...varje gång så tänker jag hur jag kan göra det bättre. 
 
En respondent berättade hur hennes yrkesroll har förändrats genom åren. Hon beskrev att rollen 
från början utgjordes av “en ledare som gjorde sjuksköterskeuppgifter”. Yrkesrollen hade med 
personal att göra men, men det var inte särskilt mycket utan kunde göras med “lillfingret” Hon 
ansåg att arbetet till största del handlade om att arbeta som sjuksköterska. Under 1990-talet 
upplevde hon att hennes roll förändrades “en hel del”: 
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Man blev mer chef...men fortfarande sjuksköterska. Man blev mer organisatör och chef men fortfarande fanns det en 
personalavdelning som hade hand om tillsättning av personal och beviljade semestrar och sådana saker  
 
I slutet av 1990-talet beskrev hon att rollen förändrades “drastiskt” till att mer likna den roll hon 
hade idag. 
 
Vi har under ett tidigare avsnitt redogjort för att respondenterna upplevde att det ställdes olika 
förväntningar på deras yrkesroll. En sådan situation kan enligt flera respondenter ibland ge upphov 
till konflikter. En respondent berättade att hon verkligen kände sig som en “mellanchef”. Hon 
blev, utöver sitt ordinarie arbete, tilldelad extrauppgifter från “olika håll”. En annan respondent 
med liknande uppfattning beskrev sin situation på följande sätt:  
 
Jag kan känna...att ekonomen har en uppfattning om vad jag ska kunna och när jag ska vara klar...och lönepersonalen 
har en annan uppfattning om när jag ska vara klar med den lönedelen som är mitt ansvar...och sedan kan dom lägga 
utbildningar och samtidigt ställa krav om att man ska vara klar vid olika tider. Sedan har biståndsbedömarna sin 
uppfattning om när man ska vara klar...men ingen av dom har någon uppfattning om varandras krav. Och där sitter 
man...mitt emellan. 
 
Samma respondent berättade också hur hon upplevde krav och förväntningar från sin  
personalgrupp: 
 
Sedan så finns det personal som har krav på att man ska lösa allting för dom...det kan vara allt från att ordna barnvakt 
till att man inte vill ha sitt schema...samtidigt tror jag att personalen innerst inne vet att man inte kan ställa dessa krav 
på mig 
 
Vi har tidigare i kapitlet också redogjort för respondenternas upplevelser av hur deras yrkesroll 
delvis och över tid fick andra eller förändrade arbetsuppgifter. Även saknaden av förlorade 
uppgifter, särskilt de som hade med brukarna att göra, var något som en del respondenter gärna 
pratade om.  
En annan typ av rollkonflikt beskrev en respondent då hon berättade att hon ibland måste förmedla 
beslut som hon personligen inte trodde på. Hon ansåg att hon vid sådana tillfällen måste visa sin 
lojalitet mot sin organisation, vilket hon ibland kunde uppleva som jobbigt. Samtidigt såg hon 
positivt på sin mellanposition, då hon å ena sidan kunde vara med och påverka saker innan beslut 
togs och å andra sidan befinna sig nära själva kärnverksamheten. 
Flera respondenter beskrev hur de själva hade genomgått förändringar vad gäller yrkesrollen. De 
berättade också att denna förändring ofta hade med omgivningens förväntningar och reaktioner att 
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göra. Några respondenter beskrev exempelvis hur de efter personalens tillsägelser hade försökt 
släppa på sin kontroll av personalen och deras arbete. En av dessa säger: 
 
Sedan är dom (personalen) väldigt bra på att säga till mig det. Dom säger: “Nästa gång du ber mig göra någonting så 
vet jag inte om jag kan det för du kräver så mycket och sedan måste du kontrollera” Och då får jag det tillbaka och då 
vet jag det att nej jag får sluta upp med det här” 

Organisationens och arbetsplatsens kommunikationsstruktur 
För att få reda på respondenternas uppfattning kring kommunikationen i organisationen och på 
arbetsplatsen frågade vi bland annat om vilken form respondenterna ansåg var den vanligast 
förekommande: personlig kontakt eller e-post. Vi frågade också vilken riktning som var vanligast: 
kommunikation uppifrån och ner, dvs från ledning till medarbetare, eller nerifrån och upp, dvs 
från medarbetare till ledning. Även frågor kring vad kommunikationen oftast handlade om 
ställdes. Vi fann många gemensamma uppfattningar och upplevelser i respondenternas 
kommunikationsstruktur. Den vanligaste kommunikationsformen eller kommunikationskanalen 
skedde genom personlig kontakt. Medan samtliga respondenter uppgav personlig kontakt som ett 
mycket vanligt sätt att kommunicera, var det få som svarade att de använde datorn och e-post som 
ett kommunikationsalternativ. De vanligaste skälen som angavs till varför datorn så sällan 
användes för just detta ändamål var följande: 
 
• En del personalgrupper saknade mailadress  
• De respondenter vars personalgrupp hade mailadress uppgav att de ibland kände en osäkerhet i 
huruvida hela personalgruppen läste sin e-post 
• Den information som uppfattades som viktig skrev respondenterna hellre ut i pappersform vilka 
sattes i en pärm och fanns tillgänglig för personalgruppen. 
 
Den vanligaste kommunikationsriktningen som respondenterna räknade upp var den som kom 
uppifrån och gick nedåt, dvs från exempelvis politiker eller ledning ner till personalgruppen via 
enhetschefen. APT-möten var ett vanligt forum för förmedling av information från chef till 
medarbetare. Att informationen oftast gick i en riktning, dvs uppifrån och ner, förklarades med att 
det var svårt att få personalgruppen att prata i så stora sammanhang. En respondent beskrev det så 
här: 
 
Dom kan sitta på kaffepauserna och säga till varandra vad som är fel. Men sedan när dom kommer till mötet och 
någon av dom vågar öppna munnen då ser alla andra ut som frågetecken. Då är det ingen som vågar säga något och 
det tycker jag är tråkigt. Jag hade önskat att dom var lite mer öppna och ärliga och liksom står för det dom tycker. Det 
är ju inte farligt att säga ifrån på ett möte. 
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En annan respondent uppgav att hon numera inte hann vara med på APT-möten. Istället deltog 
hon i mindre möten med representanter från olika avdelningar. Hon beskrev sina erfarenheter från 
APT-möten på följande sätt: 
 
Innan vi började med de små mötena hade vi ATP och det var fruktansvärt för där stod jag och höll låda. Jag fick 
ingen respons för det var ingen som vågade säga något i den där jätteförsamlingen. Och det var tråkigt. 
 
En viss kommunikation skedde även i horisontell riktning, dvs att enhetscheferna utbytte 
information med varandra. Ofta skedde detta informationsutbyte vid regelbundna ledningsmöten. 
På dessa möten hade respondenterna möjlighet att utbyta tankar samt diskutera 
verksamhetsrelaterade frågor. En gång per år åkte också ledningsgruppens medlemmar iväg ett par 
dagar för att tillsammans komma fram till hur exempelvis verksamhetsmål skulle uppfyllas.  

Upplevelse av krav och inflytande över arbete och arbetssituation 
Under intervjuerna ställde vi frågor om vilka krav som respondenten upplevde och som hade 
kopplingar till arbetet eller arbetssituationen. Med krav menade vi olika faktorer som får en 
stressande inverkan på respondenten. Vi ville också ta reda på i vilken utsträckning respondenten 
ansåg sig kunna hantera dessa krav.  
Vi fann att respondenterna upplevde såväl högt arbetstempo som tung arbetsbelastning och många 
upplevde att krav och arbetsuppgifter var något som hade ökat med tiden. 
Vi frågade om anledningen till att vissa respondenter ansåg sig ha fått mer att göra. En respondent 
förklarade den ökade mängden arbetsuppgifter med att hon från början inte hade den kunskapen 
hon hade idag om vad som ingick i hennes uppgifter. Hon beskriver det som: 
 
Man upptäcker mer och mer...förra hösten var det inte alls en sådan belastning som det är nu 
 
En annan respondent berättade att hon från början inte såg vissa arbetsuppgifter som just 
arbetsuppgifter. Ytterligare en respondenten menade att hennes kontaktnät hade utökats i takt med 
den kommunala verksamhetens utökning. Hon beskrev bland annat hur personalgrupperna hade 
blivit större och antalet verksamheter blivit fler. Därutöver hade hon kontakt med anhöriga och 
politiker. 
 
9 av 10 respondenter uppgav att de saknade arbetsbeskrivningar. Medan tre respondenter tydligt 
uttryckte att kommunen inte använde arbetsbeskrivningar var resterande sex osäkra på om det 
fanns någon arbetsbeskrivning. En respondent svarade på följande sätt: 
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Det finns säkert någonstans...det är säkert någon som har funderat ut någon. Men jag har faktiskt inte sett någon 
(arbetsbeskriving) 
 
Respondenterna såg både fördelar och nackdelar med att arbeta utan någon formell 
arbetsbeskrivning. Några respondenter beskrev just friheten i att arbeta utan arbetsbeskrivning, 
men också det omöjliga med att försöka fånga alla arbetsuppgifter som åligger en enhetschef att 
utföra. En respondent beskrev sin upplevelse av att arbeta utan arbetsbeskrivning på följande sätt: 
 
Jag kan ju lägga upp mitt arbete precis som jag vill. Förutom min chefs möten...dom är heliga. Sedan får jag göra 
precis som jag vill, men jag ska göra mitt arbete. Sedan om jag sitter och rullar tummarna hela dagen...det ser inte 
hon. 
 
Två respondenter förklarade avsaknaden av formella arbetsbeskrivningar istället som en strategi 
från arbetsgivaren. De menade att om det inte fanns någon arbetsbeskrivning så fanns det heller 
ingen begränsning för vad man kunde begära och kräva av sin enhetschef. En av respondenterna 
svarade såhär: 
 
Nej vi har ingen arbetsbeskrivning. Jag tror att det är för att då kan man få in mer (arbetsuppgifter). Alltså inte från 
min sida. Utan från arbetsgivarens sida. 
 
När respondenterna beskrev sin arbetsbelastning var det, som vi tidigare har tagit upp, den 
administrativa delen som upplevdes som mest betungande. Överhuvudtaget handlade det om att 
man kände såväl krav som tidspress från olika håll vad gäller det administrativa arbetet. 
Överlag ansåg respondenterna att de hade stora friheter att styra sin egen arbetsdag och sina 
arbetstider. Respondenterna upplevde exempelvis att de hade ett stort inflytande över i vilken 
ordningsföljd de skulle ta itu med sina arbetsuppgifter och tack vare flexen kunde de börja och 
sluta dagen när de ville. De tyckte också att de kunde ta rast när de ville. 
 
Respondenterna ansåg att arbetsplatsen erbjöd möjligheter till utveckling av den egna 
yrkeskompetensen. Det fanns ofta erbjudanden om olika utbildningar. Den enda begränsningen 
var bristen på tid. 
 
Ingen av respondenterna uttryckte att de kände sig ensamma på sin arbetsplats. Det fanns heller 
ingen som själv tog upp att de hade något behov av stöd. På en direkt fråga om vem de sökte stöd 
hos nämndes exempelvis verksamhetschefen, ekonomiansvarig, personalsekreterare, men också en 
annan enhetschef. 
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De flesta av respondenterna beskrev sitt arbete som aktivt arbete, dvs ett arbete med höga krav och 
stort beslutsutrymme. Samtidigt beskrev de ett spänt arbete eftersom beslutsutrymmet i vissa fall 
också upplevdes som begränsat. Man uttryckte det som att ansvaret var större än befogenheten: 
 
Man säger ju såhär att har man ett ansvar så ska man också ha befogenheter och det kan man ju säga, att det har jag ju 
inte riktigt. Jag menar...jag har en jättestor budget men jag kan inte göra vad jag vill med dom pengarna. Men jag 
måste förvalta dom. Och när vi handlar saker och så...då skulle jag gärna någon gång få gå till Rusta. Där har dom 
jättebilliga tvålar och jag skulle vilja köpa ett helt parti. Och det är ju sådant som personalen också tycker. Dom bara 
skakar på huvudet åt att vi ska spara eller åtminstone hålla i pengarna så att dom även räcker till roliga saker...och 
ändå ska vi handla dom här dyra grejerna som kommunen har bestämt. Och då känner jag att ansvar och befogenhet 
inte går hand i hand. 
 
En annan respondent sade: 
 
Politikerna sa att vi inte fick höja budgeten inför nästa år, men samtidigt så vet vi ju alla att matkostnaderna har gått 
upp 
 
Samma respondent ansåg det inte fanns tillräckligt med förutsättningar för att hon skulle känna ett 
hon gjorde ett bra jobb. Hon berättade att hon ansvarade för två arbetsplatser men att bara den ena 
av dessa hade internetuppkoppling. Detta medförde att hon inte kunde utföra nödvändiga 
administrativa arbetsuppgifter på den ena arbetsplatsen. Istället fick hon hålla på att åka fram och 
tillbaka mellan arbetsplatserna: 
Samma respondent menade också att det var svårt för personalgruppen att utföra den sociala 
dokumentation som man var skyldig att göra. Arbetsplatsen hade fått en dator, men inget 
datorbord. Därför stod datorn fortfarande kvar i sin förpackning. Hon säger: 
 
Jag upplever det som att kommunens ytterområden nästan blir som ett B-lag. Dom som jobbar närmare centrum har 
uppkoppling. Dom får mejl och kan mejla till datasupporten som mejlar tillbaka med svar...men det kan ju inte vi här. 
Så det upplever jag...alltså, personalen är ju lika duktig...men det är mer arbete för dom här än vad det är för dom som 
jobbar närmare centrum. Jag tjatar på dom...jämt, men det hjälper inte långt...tyvärr. Det kostar pengar får man bara 
höra. Men vi är ju ändå en grupp som blir lite efter...i utvecklingen om man säger så. När det gäller datoriseringen. 
 
Vi frågade respondenterna hur de hanterade och löste den tunga arbetsbelastning de gav uttryck 
för under intervjuerna. De flesta berättade att de valde att arbeta fler timmar än vad de borde göra. 
Några respondenter förklarade att de att de kände sig mer tillfreds med sig själva om de blev 
färdiga med sina arbetsuppgifter. En av dessa respondenter uttryckte sig på följande vis: 
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Jag jobbar hellre över och gör färdigt jobbet så jag kan släppa alla tankar när jag kommer hem. Det är bättre att jag 
mår bra ...så jag orkar jobba...än att jag tar med mig det hem och mår dåligt eller inte kan sova på natten och sedan 
inte orkar jobba. Det går inte att prioritera alltför mycket heller, för då växer allting. 
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Analys 
 
Syftet med studien var att studera hur några enhetschefer i kommunal äldreomsorg upplever och 
förhåller sig till sitt ledarskap och sin ledarstil utifrån tre olika problemområden. Dessa områden 
fokuserade på: 
• egna och andras förväntningar på ledarskapet och ledarstilen,  
• upplevelsen av eget inflytande över arbetssituationen 
• kommunikationsstruktur.  
I den kommande analysen utgår vi från de teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning 
som vi har presenterat i tidigare kapitel. 

Förväntningars påverkan på ledarskapet och ledarstilen 
Den tidiga ledarskapforskningen utgick från att det, oberoende av situation, fanns en ledarstil som 
gav ett bästa resultat (Mc Gregor 1960, Lewis 1939). Med tiden sågs fler aspekter som avgörande 
för arbetsgruppens prestation. Vissa forskare fann exempelvis att olika situationer också krävde 
olika ledarstilar (Fiedler 1996). Andra forskare menade att ledarstilen dessutom måste anpassas till 
arbetsgruppens motivation och kompetens (Hersey & Blanchard 1988). 
Vi fann att respondenterna i vår studie beskrev olika ledarstilar beroende på vilka frågor de 
besvarade eller vilken typ av situation de beskrev. När vi exempelvis frågade hur de skulle 
beskriva sin egen ledarstil eller vilka förväntningar de trodde att deras personalgrupp ställde på 
deras ledarstil beskrev respondenterna en mer demokratisk (Lewin, Mc Gregor) eller 
personalcentrerad ledarstil (Hersey & Blanchard). Utmärkande egenskaper för dessa två stilar är 
att det handlar om en ledare som leder verksamheten tillsammans med sin personal. En sådan 
ledare är inlyssnande och stöttande (Hersey & Blanchard) samt har förtroende för sin 
personalgrupp. Förtroendet visar sig bland annat i att ledaren inte ständigt övervakar och 
kontrollerar verksamheten utan förlitar sig på att personalgruppen gör ett bra arbete (McGregor). 
Denna typ av ledare ger också kontinuerlig feedback till personalgruppen (Lewin). 
Samtidigt som respondenterna beskrev en demokratisk eller personalcentrerad ledarstil uppfattade 
vi också andra ledarstilar utifrån deras resonemang. Dessa ledarstilar visade sig bland annat när 
respondenterna beskrev arbetsplatsens kommunikationsmönster samt vid respondenternas 
redogörelse för sin hantering av arbetssituation och arbetsbelastning. Vi kommer i följande avsnitt 
att återge några av dessa situationer samt redogöra för de ledarstilar som vi uppfattade. 
 
I studien framkom att den vanligaste kommunikationskanalen utgjordes av en personlig kontakt. 
Respondenterna berättade att APT-möten vanligtvis användes till att förmedla en information som 
kom uppifrån, dvs från ledning/chef ner till personalgrupp. Det handlade således om en vertikal 
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kommunikation nedåt (Jacobsen & Thorsvik 2002) Att använda just APT-möten till detta ändamål 
förklarades dels med att personalgruppen ändå ogärna pratade i så stora sammanhang och dels 
med att det inte fanns så många andra tillfällen som en sådan information kunde förmedlas. 
Väldigt få respondenter uppgav att de använde datorn som verktyg för att förmedla information. 
De som inte använde datorn som kommunikationskanal motiverade detta med att vissa 
personalgrupper inte hade tillgång till e-post. Ett par respondenter gav också uttryck för en 
osäkerhet kring huruvida personalgruppen läste den information som förmedlades via e-post. 
 
En respondent beskrev att hon ofta kände sig tvingad att kontrollera sin personalgrupp likt en 
“förskolefröken” för att försäkra sig om att medarbetarna exempelvis inte missade några 
utbildningar. En annan respondent beskrev hur hennes personalgrupp uppvisade en större 
osäkerhet eller oro när hon inte fysiskt var närvarande på sin arbetsplats. Trots hög 
arbetsbelastning delegerade respondenterna överlag ogärna arbetsuppgifter till sin personalgrupp. 
Istället valde de flesta respondenterna att jobba över eller prioritera bland sina arbetsuppgifter. När 
vi frågade varför dom delegerade i så liten utsträckning svarade respondenterna att även 
personalgruppen hade hög arbetsbelastning. Dessutom uttryckte en del respondenter en osäkerhet 
kring hur bra resultatet skulle bli. En respondent berättade exempelvis att hon tidigare hade 
delegerat arbetsuppgifter men inte fått det resultat hon önskat och därför hade fått göra om arbetet. 
Med utgångspunkt i ovanstående exempel och resonemang upplever vi oss finna även andra 
ledarstilar förutom den tidigare demokratiska och personalcentrerade ledarstilen. Vi uppfattar 
bland annat vissa beteenden som tas upp i ovanstående exempel bättre stämmer in på en auktoritär 
(Lewin) eller instruerande (Hersey & Blanchard) ledarstil. Ytterligare exempel på det finner vi i 
respondenternas beskrivning av arbetsplatsens kommunikationsmönster. Vi har uppfattat den 
muntliga kommunikationen som den mest använda formen på respondenternas arbetsplatser. 
Denna kommunikationskanal ser Jacobsen & Thorsvik (2002) som mest effektiv, särskilt om det 
är ont om tid. Fördelen med en muntlig kommunikation är att sändaren omedelbart kan få 
återkoppling på informationen och därmed bereds möjlighet att reda ut eventuella missförstånd 
och oklarheter samt anpassa argumentationen efter mottagarens reaktioner på meddelandet. 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:345)  
Jacobsen & Thorsvik anser att den hierarkiska strukturen i en organisation kan orsaka problem i 
kommunikationen. De beskriver bland annat hur dialogsituationen mellan underordnade och 
överordnade kan bli problematisk, då överordnade är vana att ge order och därmed kan få problem 
med att inta rollen som lyssnare. De underordnade däremot, har lättare för att gå in i rollen som 
lyssnare men svårare för att vara den som för ordet gentemot sin chef. (Jacobsen & Thorsvik 
2002:353) De allra flesta respondenter i vår undersökning beskrev arbetsplatsens APT-möten som 
möten där kommunikationen företrädesvis skedde i en enda riktning, dvs uppifrån och ner. 
Samtidigt uttryckte de en saknad vad gäller dialog och respons från personalgruppen. Denna 
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situation ser vi som ett möjligt uttryck för en auktoritär eller instruerande ledarstil som befinner 
sig på flera hierarkiska nivåer och som har sitt ursprung i den organisationsstruktur och den 
kommunikationsproblematik som Jacobsen & Thorsvik redogör för. 
Jacobsen & Thorsvik beskriver e-post som en blandning mellan skriftlig och muntlig 
kommunikation eftersom den medger snabb återkoppling (Jacobsen & Thorsvik 2002:345). 
Respondenternas användning av e-post beskrivs av olika skäl som begränsad. Ett skäl till denna 
begränsade användning var inte alla personalgrupper hade mailadress, ett annat skäl var att några 
respondenter saknade tilltro till om personalgruppen läste informationen. 
Ovanstående resonemang om arbetsplatsens kommunikationsmönster, exemplet med respondenten 
som ibland kände sig som en förskolefröken samt en annans respondents uppfattning kring hur 
hennes närvaro minskade osäkerheten och oron i arbetsgruppen ger oss en uppfattning om att det 
finns ett kontrollbehov i respondent gruppen som bättre hör ihop med en instruerande eller 
auktoritär ledarstil. Vi ser alltså flera ledarstilar i en och samma respondent beroende på vilken 
situation respondenten beskriver.  
Ett annat sätt att se hur ledarstilar påverkas av egna och andras förväntningar är att utgå från 
rollteorin. Enligt Mead och Payne skapas den roll som förknippas med en viss position genom 
egna eller andras förväntningar. Mead delade upp en individs jag i ett “me” och ett “I”. Individens 
“I” stod för individens sätt att agera i olika situationer och individens “me” stod för de värderingar 
som individen skaffat sig genom tidigare situationer och personer. Mead ansåg att en individs 
“me” befann sig i en ständig utvecklingsprocess som påverkas av individens sociala erfarenheter, 
dvs individens omgivning (Mead 1976, Payne 2002) Goffman liknade denna process vid en 
föreställning där individen var aktören och omgivningen var publiken som antingen godkände 
eller underkände aktörens föreställning (Goffman 1974))  
I vår studie framkom flera beskrivningar av hur respondenterna uppmärksammat omgivningens 
respons på respondentens ledarstil. Det framkom också flera exempel där respondenterna beskrev 
hur de hade ändrat sitt beteende eller sin ledarstil utifrån omgivningens respons.  
För det mesta bestod dessa ändringar i att respondenterna försökte släppa på den kontroll man 
utövade gentemot sin personalgrupp. Denna ändring i ledarstilen kan alltså ses som en reaktion på 
omgivningens respons, men också som ett uttryck för en situationsanpassad ledarstil, dvs att 
respondenten anpassar sin ledarstil till personalgruppens motivation och kompetens. Det kan inte 
heller uteslutas att det förändrade beteendet eller ledarstilen skett pga den kunskap och erfarenhet 
som respondentens erhållit från sin tid inom yrket. Det skulle i så fall snarare handla om att 
ledarstilen har anpassats till respondentens kompetens och motivation i stället för det motsatta, dvs 
till personalens kompetens och motivation. 
 
Under 1990-talet genomfördes olika huvudmannareformer, bland annat Ädelreformen som 
innebar att kommunen övertog vissa ansvarsområden som tidigare legat på Landstinget (Albinsson 
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2002:5) I ett försök att förbättra kommunikationen och minska avståndet mellan chef och personal 
påbörjades också ett arbete med att platta till den kommunala organisationsstrukturen. För 
enhetschefens del innebar dessa förändringar att ansvarsområden och arbetsuppgifter till viss del 
fick ett nytt innehåll (Michaeli 2001:4-5) Hagström kom i sin forskning fram till att de utplattade 
organisationerna inom offentlig sektor hade försvårat arbetssituationen för kvarvarande 
mellanchefer. Han menade att dessa chefer fick alldeles för många arbetsuppgifter som dessutom 
var svåra att förena. Som exempel nämnde Hagström att dessa chefer skulle vara strateger med 
ekonomiskt ansvar samtidigt som de skulle sköta en administration som de inte alltid var utbildade 
för. De skulle också vara duktiga arbetsledare som förväntades visa lojalitet både uppåt och nedåt i 
systemet. (Hagström 2006:02:14) Payne beskriver olika situationer där rollkonflikter kan uppstå. 
En sådan konflikt är när en roll uppfattas som oförenlig med en annan roll, dvs när en och samma 
person innehar olika roller som inte upplevs som förenliga med varandra. Andra exempel på 
rollkonflikter när olika personers uppfattning kring en och samma roll inte stämmer överens eller 
när det finns en osäkerhet kring vad rollen egentligen kräver av sin rollbärare (Payne 2002:222-
223)  
I vår studie fann vi flera exempel som respondenterna beskrev och som vi tolkar som 
rollkonflikter. Vår tolkning har sin grund i de upplevelser som respondenterna gav uttryck för när 
de beskrev hur olika personer från olika hierarkiska nivåer hade olika förväntningar och krav på 
deras yrkesroll. Vidare utgår vi från respondenternas exempel där de beskriver svårförenliga krav 
och förväntningar. I följande avsnitt kommer vi att utveckla vårt resonemang.  
 
När vi frågade respondenterna vilka förväntningar de trodde att deras chefer och överordnade 
ställde på dem fick vi ett samstämmigt svar. Respondenterna var ganska säkra på att deras chefer 
ville ha en enhetschef som “skötte” sina ansvarsområden. Det handlade om budget-, personal-, och 
arbetsmiljöfrågor. 
Respondenterna beskrev nu, till skillnad från den tidigare beskrivna demokratiska och 
personcentrerade ledarstilen, en mer effektiv, självständig och uppgiftscentrerad ledarstil (Hersey 
& Blanchard). Respondenterna upplevde dock att deras chef stod för en mindre del av alla 
förväntningar och krav. Istället räknade de upp andra yrkeskategorier, som exempelvis 
ekonomiansvariga och biståndsbedömare, som i högre utsträckning stod för dessa krav. Flera 
respondenter ansåg att dessa yrkeskategorier visade liten förståelse för hur många olika krav som 
ställdes på dem. 
Eftersom de flesta respondenterna hade arbetat som enhetschefer i många år var de också väl 
bekanta med de förändringar som Ädelreformen och organisationsförändringen förde med sig. 
Samtliga respondenter upplevde att de administrativa uppgifterna var de som var mest betungande, 
men vi upplevde att de respondenter som hade sjuksköterskeutbildning och lång yrkeserfarenhet i 
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större utsträckning gav uttryck för en saknad av den tidigare så nära brukarkontakten samt tidigare 
sjuksköterskeuppgifter. 

Upplevelsen av eget inflytande över arbetssituationen 
Karaseks modell(1979) beskriver hur balansen mellan krav och kontroll i arbetsmiljön får olika 
slags effekter på den mentala påfrestningen. Han menade att graden av arbetsbelastning i 
kombination med arbetstagarens syn på vilka möjligheter som fanns att hantera situationen kunde 
yttra sig i olika mentala påfrestningar såsom utmattning och depression (Karasek 1979:285,287) 
Även för dagens forskare finns intresse för denna modell. Härenstam(2006) menar till exempel att 
dagens mellanchefer helst bör besitta samma förmåga som jonglören, dvs ha förmågan att hålla 
många bollar i luften samtidigt. Hon framhåller också vikten av att få en balans krav och 
resurser(Härenstam 2006:02:17). Men för att hitta balansen måste chefen ges goda förutsättningar. 
Med goda förutsättningar menar Härenstam att det finns tydliga och tillräckliga befogenheter i 
relation till det ansvarsområde som mellanchefen har. Härenstam ser också behovet av en tydlig 
avgränsning i ansvar och krav samt tillräcklig kunskap om sina egna arbets- och ansvarsområden. 
Trydegård (2004) fann att hennes respondenter upplevde en handlingsfrihet inom arbetet, men inte 
över arbetet. Med detta menade Trydegård att respondenterna upplevde ett inflytande det gällde 
exempelvis arbetsuppgifter och dylikt. Däremot upplevde de sig vara styrda och begränsade av 
lagar, bestämmelser, budgetramar och riktlinjer. Dessa begränsningar påverkade också 
respondenternas förutsättningar och möjligheter att genomföra sitt uppdrag. 
I vår studie upplevde respondenterna överlag att de hade en mycket hög arbetsbelastning. Den 
höga arbetsbelastningen utgjordes av dels av en tung administrativ del, dels många krav från olika 
håll och därtill en uttalad känsla av tidspress. För att lösa sin arbetsbelastning valde de allra flesta 
att arbeta över samt prioritera bland arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
Respondenterna beskrev sitt arbete som både aktivt och spänt. På ett sätt upplevde de sitt arbete 
som ett aktivt arbete där höga krav kombinerades med en stor frihet och ett stort 
handlingsutrymme. Den stora friheten bestod i att det inte fanns någon formell arbetsbeskrivning 
att utgå ifrån. Respondenterna upplevde sig kunna styra arbetsdagen utifrån egna val. De upplevde 
också stora möjligheter att styra sin arbetstid och därmed också ta ut ledighet om de behövde det. 
Respondenterna gav således uttryck för att de förfogade över ett stort handlings- och 
beslutsutrymme. På ett annat sätt upplevde de sitt arbete som ett spänt arbete där höga krav 
kombinerades med ett mer begränsat handlingsutrymme. Än en gång kunde en del av 
respondenternas resonemang härledas till det faktum att man inte hade någon formell 
arbetsbeskrivning. Arbetsbelastningen upplevdes generellt som allt tyngre vilket ett par 
respondenter förklarade med att de från början inte hade vetat exakt vilka arbetsuppgifter som 
ingick i deras arbete, utan att det var något de hade blivit varse med tiden. En respondent beskrev 
det som att hon från början inte hade uppfattat vissa uppgifter som sina arbetsuppgifter. 
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Respondenterna beskrev också att verksamheten hade utökats och därmed också kontaktnätet och 
personalgruppen. Med utgångspunkt i respondenternas beskrivningar och Härenstams forskning 
tolkar vi det som att respondenterna inte hade tillräckliga avgränsningar vad gäller krav och 
ansvar. 
Respondenterna räknade också upp andra begränsningar som inverkade på deras 
handlingsutrymme. Dessa begränsningar bestod bland annat av ekonomiska begränsningar men 
också av tekniska begränsningar. När det gällde ekonomiska begränsningar uppgav 
respondenterna att de hade ansvar för att budget hölls samtidigt som de begränsades i sina 
befogenheter genom att exempelvis ha givna och avtalsbundna leverantörer. Ett annat exempel var 
att budgeten inte fick höjas trots höjda matpriser. Samtidigt skulle respondenten klara av att hålla 
den goda kvaliteten. 
Bland tekniska begränsningar nämndes bland annat att det inte fanns internetuppkoppling på alla 
arbetsplatser och att det ibland saknades viss teknisk utrustning. Begränsningen låg också i att inte 
alla hade den tekniska kunskap som krävdes för att arbeta via datorn. Bland annat hade inte all 
personal fått genomgå utbildning för att kunna utföra den sociala dokumentation som enligt lag 
skulle utföras. Inte heller all personal hade kunskap om eller tillgång till möjligheten att kunna 
kommunicera via e-post.  
Även nya arbetsuppgifter inom administrativa ansvarsområden upplevdes av många som en 
begränsning för handlingsutrymmet. I stället för att kunna vara en närvarande ledare som aktivt 
deltog i verksamhetens utformning upplevde de sig tvingade att lägga en mycket stor del av sin 
arbetstid på administrativa arbetsuppgifter.  
Mycket av det som respondenterna beskrev passar in på Allvins (2006) beskrivning av det nya fria 
arbetet. Samtidigt som arbetstagaren själv styr över sina arbetstider saknar man direkta 
anvisningar på vilka arbetsuppgifter som skall ingå i arbetet. Detta ställer, enligt Allvin, höga krav 
på effektivitet och fokus och arbetstagaren tvingas att planera, strukturera och disciplinera sitt 
arbete. 
Allvin ser hur kraven i det nya arbetslivet leder till en uppluckring av den gräns som funnits 
mellan arbete och fritid. Istället får individen själv bestämma var denna gräns skall gå. Nästan alla 
respondenter i vår studie uttrycker hur svårt det är att klara av att sköta sitt arbete om de inte 
jobbar över.  
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Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i relation till dess syfte och 
frågeställningar. Vi kommer också att föra ett resonemang kring vårt val av metod. Som en 
avslutning på kapitlet och därmed också vårt arbete ger vi några förslag på hur forskningen skulle 
kunna gå vidare inom det område som vi har undersökt. 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår uppsats var att studera hur några enhetschefer i kommunal äldreomsorg upplever 
och förhåller sig till sitt ledarskap och sin ledarstil. Vi valde att fokusera på följande områden: 
 
• egna och andras förväntningar på ledarskapet och ledarstilen 
• upplevelsen av eget inflytande över arbetssituationen 
• arbetsplatsens kommunikationsstruktur 
 
Utifrån ovanstående teman har följande frågeställningar varit vägledande för studien: 
• hur upplever och förhåller sig enhetscheferna till egna och andras förväntningar på deras 
ledarskap och ledarstil? 
• hur ser de på sina förutsättningar att genomföra sitt uppdrag? Hur ser de på sitt eget inflytande 
över krav, förväntningar och resurser? 
• hur upplever och förhåller de sig till arbetsplatsens kommunikationsstruktur? 
 
Den tidigare forskning som vi har utgått ifrån i vår studie har inriktat sig på hur det nya 
föränderliga arbetslivet påverkar och formar individens arbetsåtagande och identitet. Dessa 
forskningsresultat visar hur kraven för en chef i dagens arbetsliv är större än tidigare samtidigt 
som många chefer på grund av otydliga avgränsningar har en oklar bild av sin arbetssituation. 
Forskarna anser att cheferna behöver redskap för att kunna hantera denna arbetssituation. 
Vi anser att resultatet i vår studie överensstämmer med den forskning som vi har utgått ifrån. 
Respondenterna i vår studie upplevde till exempel att det fanns många krav och förväntningar på 
dem. De ansåg också att dessa krav såg olika ut beroende på vem som ställde dem. 
Respondenterna förklarade att olika grupper i organisationen hade olika krav och förväntningar på 
respondenterna vad gäller deras ledarskap och ledarstil. 
Vi fann att personal och respondenter överlag hade samma inställningar och förväntningar kring 
ledarskapet och ledarstilen. Båda ville ha ett ledarskap och en ledarstil som påminner om den 
demokratiska eller personalcentrerade ledarstilen. Till viktiga ledaregenskaper räknas då förmåga 
att se, stötta och lyssna på sin personal samt vara närvarande utan att övervaka och kontrollera.  
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Respondenterna upplevde att deras chefer, verksamhetscheferna, istället hade förväntningar som 
bättre hörde ihop med den uppgiftscentrerade ledarstilen. De trodde att deras chefer i hög 
utsträckning intresserade sig för att respondenterna skulle klara av sitt uppdrag, dvs nå 
verksamhetsmål samt hålla sig inom de ekonomiska ramarna. 
Vi kan också se hur förändringar i verksamhet och organisationsstruktur har resulterat i att rollen 
som enhetschef har fått förändrade förväntningar på sig. Före Ädelreformen och den platta 
organisationens genomförande hade enhetschefen helt andra arbetsuppgifter. Då fanns fler 
mellanled som exempelvis skötte den administrativa delen. Som en effekt av reformerna försvann 
dessa mellan led och istället tillkom nya professionella yrkeskategorier vilka övertog en del 
ansvarsområden som tidigare legat på enhetschefen Två av dessa yrkeskategorier var den 
kommunala sjuksköterskan samt biståndsbedömaren. Enhetschefen fick istället fler 
personaladministrativa områden att ansvara för. Dessa förändringar har lett till att enhetschefens 
arbete idag innehåller en mängd ansvarsområden med vitt skilda intressen och inriktningar. Dessa 
inriktningar och intressen har också sina egna förväntningar på enhetschefens ledarskap. Vår 
uppfattning är att respondenterna överlag hade en hög ambition att leva upp till dessa vitt skilda 
förväntningar. Detta ser vi som en förklaring till varför respondenterna gav uttryck för olika slags 
ledarstilar under intervjuernas gång. Vi anser att respondenterna anpassade sina olika ledarstilar 
till olika hierarkiska nivåer. 
 
Respondenterna i studien uttryckte att deras arbete förde med sig många krav och en hög 
arbetsbelastning. De flesta ansåg att arbetsuppgifterna med tiden har blivit både fler till antalet och 
därtill tidsmässigt mer krävande. De upplevde också att samverkande enheter ställde höga krav på 
att vissa uppgifter skulle genomföras utifrån en alltför snäv tidsram, vilket ofta medförde ett arbete 
under tidspress. Respondenterna försökte lösa sin situation genom prioriteringar och 
övertidsarbete.  
 
De flesta respondenterna upplevde att deras ansvar var större än deras befogenheter. Förutom 
lagar, bestämmelser och riktlinjer, räknade respondenterna upp både ekonomiska och tekniska 
begränsningar som hindrade respondenterna från att genomföra sitt uppdrag på ett för dom mer 
tillfredsställande sätt. Ett par respondenter beskrev hur de på olika sätt hade formulerat och 
framfört sina problem utan att det för den skull hade medfört några positiva förändringar.  
 
Arbetsplatsens kommunikationsstruktur bestod till största delen av muntlig kommunikation. Den 
vanligaste kommunikationsriktningen var den vertikalt nedåtgående, dvs kommunikation och 
information från ledning till personalgrupp. APT-möten användes ofta för detta ändamål. Många 
respondenter beskrev hur de hellre hade använt dessa möten till andra frågor men framför allt hade 
de önskat sig en större respons från personalgruppen. De flesta respondenterna beskrev hur dessa 
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möten genomfördes som en envägskommunikation. De upplevde att APT-möten inte uppmuntrade 
till dialoger, eftersom personalgruppen ogärna pratade i så stora sammanhang. Trots detta var det 
bara ett fåtal respondenter som hade funnit samt genomfört alternativa former till dessa stormöten. 
En sak som förvånade oss var att e-postfunktionen användes i så liten utsträckning. Det som 
förvånade än mer var att kommunen och dess ledning inte skapade tillräckliga förutsättningar för 
en större användning av denna funktion. Som vi uppfattade det hade inte alla personalgrupper 
tillgång till en egen mailadress. Ur ett såväl kostnads- som tids- och miljöperspektiv borde 
kommunen gå in och uppmuntra den elektroniska funktionen och därmed underlätta 
kommunikationen. 
 
Sammantaget visar vår studie att våra respondenter uppskattade sitt arbete och den frihet som 
arbetet gav men samtidigt upplevde en mycket hög arbetsbelastning samt ett ansvar som översteg 
deras befogenheter. Vi anser att en sådan som sådan situation som respondenterna beskrev lätt kan 
leda till svårigheter i att hitta gränser som visar var ansvarsområden och arbetsuppgifter både 
börjar och slutar. Vi anser också att en sådan situation försvårar uppfattningen och 
gränsdragningen för när man anser sig ha gjort ett tillräckligt bra arbete. Tydliga gränsdragningar i 
ovanstående situationer är något som vi ser som en förutsättning för att i längden bibehålla 
individens hälsa och tillfredsställelse. 

Metoddiskussion 
Fördelen och styrkan med den kvalitativa metoden är intervjun. Intervjun bidrar till en ökad 
förståelse för en annan människas sätt att se och förhålla sig till världen. Den gör det också möjligt 
att ställa följdfrågor. Det personliga mötet gör också att den som intervjuar får ett helhetsintryck 
av hur respondenten reagerar på intervjuns teman och frågor. Det öppnar också upp för viktiga 
infallsvinklar som man kanske inte tänkt på från början. 
Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det inte går att dra några generella slutsatser, vilket 
istället är den kvantitativa metodens fördel och styrka. 
 
Att vara två som genomför en studie har sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är givna. Man är 
två om alla uppfattningar och infallsvinklar vilket gynnar diskussionerna. Det är också en 
uppenbar fördel att vara två vid datainsamling och databearbetning. En nackdel kan vara att två 
människor varken tänker eller uttrycker sig på samma sätt. Med tanke på den korta tid som vårt 
samarbete har varat anser vi ändå att vår sammanställning är någorlunda enhetlig. Vi har gjort det 
mesta tillsammans med undantag för intervjuerna. Dessa valde vi att genomföra och skriva ut på 
var sitt håll. Det fortsatta analysarbetet genomförde vi dock gemensamt. 
Vi upplever inte att vi råkade ut för några problem under arbetets gång. Det var lätt att få tag på 
intervjupersoner och de ställde, trots hög arbetsbelastning, upp med kort varsel. 
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När gäller vårt val av teori utgick vi från ett relativt brett teoretiskt fält. Vi ville naturligtvis ta med 
teorier om ledarstilar i en uppsats som handlar om ledarstilar. Förklaringen till valet av rollteorin 
ligger i att vi anser att denna teori på ett både bra och tydligt sätt beskriver människans interaktion 
med sin omgivning. Vi ansåg oss behöva en sådan teoretisk utgångspunkt för att kunna förstå samt 
beskriva hur respondenterna upplevde och förhöll sig till egna och andras förväntningar på deras 
ledarskap och ledarstil.  
Vi valde också att ta med Karaseks krav- och kontrollmodell. Trots att den emellanåt får utstå en 
viss kritik om att den är föråldrad anser vi att den på ett mycket bra sätt åskådliggör balansen 
mellan krav och resurser samt den effekt som kan uppstå när balansen inte upprätthålls. 
 
Vad gäller dispositionen i uppsatsen har vi valt att, förutom ett resultat- och diskussionskapitel, 
även ta med ett separat analyskapitel. Vi ansåg att vårt analysarbete var så pass omfattande att det 
behövdes ett eget kapitel till det. 

Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång fann vi en del intressanta infallsvinklar som vi inte hade möjlighet att 
utveckla inom ramen för denna studie. 
Bland annat skulle det vara intressant att gå vidare med de olika slags begränsningar som 
respondenterna ansåg hindrade dem från att genomföra sitt uppdrag på ett för dem 
tillfredsställande sätt. En av dessa begränsningar handlade exempelvis om att det i vissa fall 
saknades tekniska förutsättningar. Till dessa förutsättningar räknades tillgång till internet, tillgång 
till e-post eller tillräcklig kunskap för att använda denna funktion. Det skulle vara intressant att 
följa upp hur utbrett detta fenomen är. Det skulle också vara intressant att på ett djupare plan ta del 
av den inställning till dataanvändning som finns inom kommunal äldreomsorg. Såväl vad gäller 
politikers inställning som personalens inställning. 
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Bilaga 
Intervjuguide 
 
Beskrivning av bakgrund, organisation och yrkesroll 
 
Bakgrundsbeskrivning 
• Yrke, titel, utbildning 
• Antal år i yrket samt på nuvarande position 
 
Övergripande organisationsbeskrivning 
• Position (arbetar på uppdrag av vem? Är det någon lag som styr? Vilka finns över 
respektive under i hierarkin?)  
 
Övergripande arbetsbeskrivning 
• Övergripande beskrivning av arbetsuppgifter och ansvarsområden 
 
Ledarskap och ledarstil - respondentens upplevelser av egna och andras 
förväntningar 
 
Respondentens syn och förväntningar på sitt ledarskap och ledarstil 
• Vad bör en chef i din position ha för ledaregenskaper?  
• Hur stämmer dessa egenskaper in på dig själv? (Uppföljning av frågan: Kan du ge några 
konkreta exempel från ditt nuvarande arbete?) 
 
Personalgruppens förväntningar på respondentens ledarskap och ledarstil 
• Vad tror du din personal har för förväntningar på dig? Ge exempel 
• Hur påverkar dessa förväntningar dig? Kan du ge något konkret exempel? 
 
Den överordnade chefens förväntningar på respondentens ledarskap och ledarstil 
• Vad tror du att din chef har för förväntningar?  Ge exempel  
• Hur påverkar dessa förväntningar dig? Kan du ge något konkret exempel? 
 
Övriga frågor kring förväntningar på ledarskapet och ledarstilen 
• Upplever du att olika personer har olika uppfattningar om din chefsroll ? (Finns det olika 
förväntningar och hur handskas intervjupersonen i så fall med det? Be om konkreta 
exempel) 
 



 

 

Kommunikationsstruktur 
 
Kommunikationsstruktur 
• Jag skulle vilja veta hur kommunikationen ser ut på din arbetsplats och i din organisation. 
Kan du berätta hur ni brukar kommunicera med varandra? Kommunicerar ni genom 
personlig kontakt eller e-post? Eller är båda sätten lika vanliga? Varför tror du att det är så? 
(Om olika används; i vilka situationer används de olika alternativen? Varför?) 
 
• Vad brukar ni kommunicera om? 
 
• Vilken riktning brukar kommunikationen ha? Är det information som kommer uppifrån 
och går ner eller är det tvärtom? (Eller lika mycket?) 
 
Upplevelse av krav och inflytande över arbete och arbetssituation 
 
• I vilken utsträckning kan du bestämma över dina arbetstider? På vilket sätt? Kan du ge 
några konkreta exempel? (flextid, övertid osv) 
 
• I vilken utsträckning kan styra över din arbetssituation? På vilket sätt? Kan du ge några 
konkreta exempel? (Exempelvis bestämma arbetsuppgifternas ordningsföljd eller 
arbetstakt) 
 
Uppföljningsfråga: Kan du se några fördelar med det? Nackdelar? På vilket sätt? Kan du ge 
några konkreta exempel? 
• Har du någon formell befattningsbeskrivning eller arbetsbeskrivning som du jobbar efter? 
(Om ja, Vad innehåller den? Vem/Vilka har varit med och formulerat den? Stämmer 
befogenhetsbeskrivningen med den faktiska verkligheten? Om svaret blir nej; Vad är 
anledningen till att det inte finns någon arbetsbeskrivning) 
 
• Hur skulle du vilja beskriva din arbetsbelastning? På vilket sätt? Kan du ge några 
konkreta exempel? 
 
• Om din arbetsbelastning är hög, vilka lösningar tar du till: Övertid, prioritering av 
arbetsuppgifter och/eller delegering? Vad är anledningen till att du använder just en sådan 
lösning? 
 
• Upplever du ett krav på att vara tillgänglig? Från vem kommer i så fall kravet? (och hur 
löser man i så fall det) 



 

 

  
• Upplever du ett krav för egen del på ett kontinuerligt lärande? (för att klara av sitt arbete 
och hur löser man i så fall det?  
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