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Abstract 
 

Author: Ellinor Johansson 

Title: Care manager – A study about the leadership in the care of elderly [Translated title] 

Supervisor: Kerstin Gynnerstedt  

Assessor:  Agnate Hedblom   

 

My purpose is to describe and analyse how care managers experience their position as middle 

managers in the public sector. I have used a qualitative interview method to answer this 

question and also to capture my six interview persons opinion and understanding of their own 

position as middle managers. From my six interviews I noticed some difference in their 

opinions about how it is being a care manger. The results show that the role as care managers 

have challenges such as to intertwine their own notion how the caring of the elder should be 

with strict politic decisions. Other challenges are the limitation of economic recourses and 

reorganisations.  

 

Within the public service care mangers have opportunities to be part of the new changes with 

interesting comments or directives that the government would like to implement. My result 

can be understood with the street level bureaucracy and the difference between the concepts 

leadership and management.  

 

Finally I should clarify that my definition between the management and leadership was 

important to the respondent’s view of themselves and situations in their professional role as 

care managers. To have and be a manager could be understood with the help of the 

employment. As care manager you know what you get and can do, and also how the 

limitations impact them currently in difference situations. 
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Nyckelord: Enhetschef, offentlig sektor, ledarskap, omsorg 

 

 

 

 
 



 

2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
FÖRORD  
 
Tusen tack till de respondenter som deltagit i studien.  Det har varit många goda skratt, 

kärnfulla och innehållsrika samtal om ledarskapet som både har gjort denna studie möjlig men 

också gett värdefulla tankar för mitt framtida yrkesliv.    
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utvecklande, stimulerande och roligt. Tusen tack för din omsorg mellan våra möten och för att 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Jag har valt att beskriva vad det innebär att vara enhetschef i äldreomsorgen i den offentliga 

sektorn, som också kan kallas kommunal omsorg1. Frågeställningar som vad kan upplevas 

som problematiskt i denna position. Det finns olika intressen är det som styr enhetschefens 

upplevelse i sitt aktörskap i relation till den förändring som håller på att ske av ledarskapet i 

välfärdsstat, kommer att behandlas. De olika intressena har olika motiv som jag fick ta del av 

under min praktik under socionomutbildningen. Genom ett specifikt uttalande gällande 

vårdtagares omsorgsbehov i relation till de ekonomiska påföljderna synliggjordes de olika 

motiv och intressen som en enhetschef som ansvarig för en omsorgverksamhet kan komma i 

kontakt med.  

Ett av intressena som enhetschefen kommer i kontakt med är den politiska styrningen. 

Östlund (1995) menar att politiker bör ta ett större ansvar för att utvärdera och kritisk granska 

nytta och behov av sitt politiska beslut.  

Weber (1983) betonar i sitt verk att yrkesrollen som enhetschef strävar inte att få beröm i 

ekonomiska privilegier, utan i intressen av att enhetschefen har sett till människans värdighet, 

översatt till vårdtagarens behov.  

Gustafson & Szebehely (2005) skriver att enhetschefer känner att det är svårt att påverka eller 

ha makt över de frågor som handlar om omsorgens ekonomiska avseenden. I studien 

framkommer också att de omorganiseringar som sker är ofta till nackdel för de egna 

arbetsuppgifter som enhetschefen har.  

Ekonomiska värden och det politiska uppdraget gentemott att verkställa omsorg benämns ofta 

som varandras motsättningar. Diskussionen som förs i media det senaste året har lyft gärna 

                                                
1Det	  vill	  säga	  att,	  studien	  har	  enbart	  medverkande	  respondenter	  från	  den	  
offentliga/kommunala	  omsorgen.	  
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argument fram som att ekonomiska prioriteringar kan orsaka att individens basala behov, 

utsatthet och jämlikhet inför offentlig omsorg gå förlorad eller bortprioriteras i inställningen 

att omsorgen skall gå med vinst. Är det möjligt att kombinera omsorgstagarnas rättigheter för 

en god omsorg i relation till genomförandet av numera marknadsstyrd välfärd?  Uppsatsens 

fokus kommer att vara om och hur respondenterna upplever sitt ledarskap under välfärdens 

förändrade förutsättningar.  Mot denna bakgrund vill jag undersöka hur enhetscheferna 

upplever sitt ledarskap inom äldreomsorgen.  

 
SYFTE 
 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur enhetschefer uppfattar sitt ledarskap inom 

äldreomsorgen i relation till uppdragets innehåll.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
- Hur ser enhetschefernas föreställning ut om sin egen ledarskapsroll? 

- På vilket sätt uppfattar enhetscheferna att det kan finns svårigheter och möjligheter i 

ledarskapet på mellannivå2?  

- Vilken upplevelse har enhetschefen av att både vara chef och ha en chef över sig? 

TIDIGARE FORSKNING 
 
Den tidigare forskning som nedanför kommer presenteras har ett relevant syfte i förhållande 

till denna studies syfte. Uppdraget som enhetschefen har i sin yrkesroll har olika dilemman 

och konflikter i sig som är relevant förförståelse till respondenternas upplevelse av sin 

yrkesroll som enhetschef.  Enhetschefens position, handlingsutrymme, och förutsättningar i 

en politisk styrd organisation är det som redovisar offentliga/kommunala forskningen. 

 
Offentlig organisation 
 
Sammantaget har tidigare forskning som Larsson (2008), Dragenberg (1997), Nordström 

(2000), samt Wolmesjö, Jonnegård & Funck (2008) presenterat att enhetschefer arbetar i en 

hierarkisk kommunal äldreomsorgsverksamhet där verksamheten organiseras efter vem som 

                                                
2	  Mellan politiska beslut och verksamheten som sker på golvet där undersköterskor arbetar 
och vårdtagarna finns. Enhetschefen är där mellan dessa två.	  
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beställt och vem som utför som exempelvis kan vara att kommunen tillhandahåller omsorg. 

Enhetschefen brottas med att verksamhetsmålen inte alltid är överrensstämmande med den 

operativa verksamhetens vardagsarbete, utan är grundat på politiska beslut. Verksamhetens 

ledare befinner sig i en position där enhetschefen kan förvänta sig kommunicera både med 

omsorgspersonalen men också kunna förstå de politiska direktiven och finnas med i pågående 

dialog. Styrningen sker både från politiska beslut och från de yrkesgrupperna som arbetar 

direkt mot vårdtagarna. Positionen som enhetschefen befinner sig i en beroendeställning i 

organisationen gentemot de politiska besluten.  Enhetschefens upplevelse av autonomi 

hindras av det egna handlingsutrymmet för verksamhetens utveckling och de politiska 

besluten som ska verkställas (Hjortsjö 2005). 

Enhetschefens position 
 
Wolmesjö (2005) fokuserar på att undersöka hur enhetschefer upplever att befinna sig i olika 

positioner i en människobehandlande organisation, och hur första linjens chefer3 förhåller sig 

till politiska beslut som direkt påverkar enhetschefernas arbetssituation. Wolmesjö (2005) 

visar att vara enhetschef innebär en position som kan upplevas vara otydlig. Med de nya 

kraven som kommunala organisationen står inför, så visar den hierarkiska ordningen att ju 

närmare den politiska förvaltningsledning en företrädare befinner sig, så finns det ofta en 

styrande och ekonomiskt prioritering. Första linjens chefer, eller mellanchefer, som 

enhetschefer också kan kallas, förväntas vara nära verksamheten och primärt stå för 

kommunikation och goda relationer. Det finns skillnad att vara chef och ledare menar 

Wolmesjö (2005). Författaren finner att ledaren är en person som skapar och upprätthåller 

goda relationer, en chef tänker mer strategiskt och resultatinriktat. Med de nya kraven på 

kompetens för personalen, mer omfattande behov av vård av omsorgstagarna samt nya 

ekonomiska förutsättningar för verksamhetens budget så kan inte enhetschefen bortse från 

effektiviseringskrav. Ledaren förväntas ha en förförståelse av hur bestämmelserna ser ut, samt 

kunna förmedla arbetstagarnas tankar om förändringar upp till det beslutsfattande organet 

inom kommunen. I avhandlingen behandlas dilemman och konflikter som kan finnas i 

ledningsfunktionen i båda riktningarna, det vill säga både gentemot politiker men också mot 

medarbetare och mot omsorgstagare (Wolmesjö 2005). 

Larsson (2008) betonar mellanchefens roll som viktig för organisationens utvecklingsarbete. 

                                                
3	  Första linjens chef är synonymt med enhetschefer och kan också kallas för mellanchef och 
verksamhetschef.	  	  
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En mellanchefposition arbetar över gränser och förväntas kunna styra det praktiska arbetet 

samt att få beslutsfattande organ att förstå den vardagliga praktiken och de problem som kan 

finnas där. Avhandlingen synliggör att kommunikationen upplevs som ensidig och 

kommuniceras oftast uppifrån och ner. Ledningen arbetar med frågor som ses som mindre 

relevanta och bottnar i att man vill följa med i trender som exempelvis moderna IT-lösningar. 

Författaren anser att fokus bör ligga på de frågor som faktiskt rör verksamheten och är 

nödvändiga utifrån vårdtagarnas omsorgsbehov (Larsson 2008). 

Enhetschefens handlingsutrymme 
 
Karlsson (2006) vill i sin lic. avhandling fördjupa förståelsen och kunskapen av 

arbetsledarens handlingsutrymme och handlingsfrihet. I avhandlingen framkommer det hur 

arbetsledare förhåller sig till sina möjligheter att påverka de regelverk och formella ramar 

arbetsledarna arbetar under. Författaren lyfter fram att arbetsledare har möjligheter att påverka 

sin egen verksamhet och skapa ”sin” arbetsplats efter de beslut som tagits. Friheten att handla 

kan föreligga genom att, arbetsledaren betraktar sin handlingsfrihet som påverkningsbar. 

Karlsson (2006) skriver om chefens förhållningssätt till de administrativa arbetsuppgifterna 

och lojalitet till förvaltningen utifrån den politik som ska verkställas. Resultatet och analysen 

kan förstås utifrån hur viktiga enhetschefen är för organisationen och att enhetscheferna är 

länken mellan den politiska styrningen och vårdtagarnas praktiska vardag.  

 
Enhetschefens förutsättningar i en politisk organisation 
Kazem Charharbagh (2010)  understrycker hur viktig begreppet vision blir för att förstå, 

återkoppla och för att utveckla de politiska mål som ska verkställas. I artikeln poängteras 

också den syn som funnits på begreppet vision som behöver omvärderas, och få ett nytt 

förhållningssätt i det moderna ledarskapet som enhetscheferna är en del av. Författaren 

understryker att i ett modernt ledarskap så ses begreppet ”vision” som en hörnsten. Med hjälp 

av detta begrepp är det möjligt för ledaren att för sin organisation formulera en beskrivning 

vad man vill att organisationen ska uppnå på längre sikt.  Charharbagh (2010) understrycker 

vikten av att en vision ska vara tydlig, välformulerad samt målinriktad. Vision kan också vara 

mindre välformulerad, vilket kan leda till att människor känner sig förvirrade. Otydligheten 

kan medföra att visionen kan ses som en illusion. Att skapa en vision handlar inte enbart om 

att formulera meningar utan förväntas också kunna mätas och ha ett riktigt innehåll, samt visa 

på resultat. I artikeln framkommer det att ha en vision upprättad ses idag som en trygghet men 

är inte alltid stabil. För att en vision ska få den trovärdighet som önskas så bör vision utgå 
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från ett nytt tankesätt. För att uppfatta en vision bör den appliceras på policynivå istället för 

på organisationsnivå. Synen av vision har som mål att skapa bro mellan det som är nu och 

framtiden. Genom visioner är det möjligt att kvalitetssäkra arbetsplatser inom det socialt 

arbetes fält där offentliga tjänster verkställs för människors omsorgsbehov (Charharbagh 

2010). 

 

Socialstyrelsen (2011:2012) har till uppgift att bevaka välfärden för allas lika rätt att få 

tillgång till god vård och omsorg. Som den enda myndigheten som bevakar vård och hälsa så 

är det möjligt för Socialstyrelsen att som ”expert” uttala sig i media om de tendenser, och 

brister som rör äldreomsorgen eftersom Socialstyrelsen kan uppfattas som saklig och 

trovärdig myndighet i den mediala diskussionen om hur den kommunala äldreomsorgen 

bedrivs. Socialstyrelsen (2012). I denna prognos betonas att många enhetschefer kommer och 

avgå av åldersskäl men också pga. att den förändring i äldreomsorgen som skett med 

varierande arbetsuppgifter. Socialstyrelsen menar att årsarbetstiden inte räcker till för 

enhetschefen att för att utföra arbetsuppgifterna.  

Wenglén (2005) menar att så lite som 10 % av enhetschefens arbetstid används för att 

uppmuntra sin personalgrupp då den administrativa tyngden hindrar dem att kunna ha ett 

fysiskt närvarande ledarskap. Det är inte bara uppifrån – ner, eller nedifrån arbetstagarna och 

upp till chefen som det finns konflikt, det finns även spänningar mellan olika föreställningar 

och olika värderingar som kan skilja sig åt mellan omsorgsnämnden och undersköterskorna. 

Författarens beskrivning av arbetsuppgifter kan skillnaden av vad som utförs och vad som 

önskas utföras ha en betydelse för den egna upplevelsen av yrkesfunktionen (Wenglén 2005).  

Skagert (2010) skriver i sin avhandling om tendenser i framtiden för enhetschefer för äldres 

välfärd. Att både tillgodose ledningen, den politiska styrningen med genomförande av krav, 

men också att finnas till för undersköterskorna kan ge en stor konflikt för den enskilde 

enhetschefen. Konflikten kan leda till att enhetschefen väljer att lämna sin yrkesroll av detta 

skäl. 

Den tidigare forskningen som ovan presenterats kan summeras att den behandlar hur 

ledarskapet kan förstås inom den kommunala omsorgen. Svårigheten att jobba i en 

mellanposition med politiska mål, förändrade arbetsuppgifter och svårigheten balansera 

administrativt arbete gentemot att finnas ute bland undersköterskorna i sin verksamhet.  Den 
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visionen omsorgsförvaltningen har för äldreomsorgen behöver inte vara förenligt med den 

idealbild enhetschefen har för hur äldreomsorgen önskvärt borde bedrivas.  

TEORETISK PERSPEKTIV 
 
Jag har valt två teorier som jag ska använda för att förstå min empiri.  Den ena teorin 

beskriver hur det är att arbeta i en offentlig verksamhet och hur ett byråkratiskt synsätt formar 

enhetschefernas arbetssituation. Jag har också valt en teori som definierar begreppen chef och 

ledarskap samt identifierar skillnaderna mellan begreppets betydelse för arbetstagaren. 

Modellen som Hersey och Blanchard skriver om situationsanpassat ledarskap vilket handlar 

om att situationen får avgöra hur bemötandet av person, anses vara mest lämplig. I 

människobehandlande yrke så finns det outtalade förväntningar och normer som är mer 

accepterade. Exempelvis kan en av förväntningarna vara att enhetschefen i sitt ledarskap bör 

uppvisa stor inkännande förmåga.   

Gräsrotsbyråkrati  
 
Utifrån mitt syfte så kan Lipskys teori förklara den egna upplevelsen att vara chef inom 

socialt arbetsfält. Enhetschefer kan ses som verksamhetschefer med både administrativa och 

byråkratiska arbetsuppgifter samt ledarskap för personalen. Som administratörer kan de 

betraktas som gräsrotsbyråkrater. Teorin om gräsbyråkrati har Lipsky (1980) varit en 

förespråkare till. Vad avses då med en gräsrotsbyråkrat? I Lipskys verk så är en 

gräsrotsbyråkrat en person som har en beslutsfattande position inom den offentliga sektorn. 

Enligt Lipsky så har en gräsrotsbyråkrat valt denna yrkesroll utifrån uppfattningen om att vilja 

vara till nytta genom sitt beslutsfattande för den enskilda individens behov. Av denna 

anledning kan enhetschefer inom äldreomsorgen ses som en gräsrotsbyråkrat. Genom att 

verkställa omsorg för äldre personer så kan enhetschefen se sig själv som en viktig aktör för 

den äldre personens förändrade livssituation att behöva tillsyn och omsorg. 

 

Gräsrotsbyråkraten har handlingsfrihet men också uttalade begränsningar i sin position. 

Enhetschefen kan bestämma över utformningen, mängd och kvalité av omsorgen för att 

tillgodose människors behov. Begränsningarna som gräsrotsbyråkraten kan mötas av är de 

beslut som fattas på politisk nivå och av tjänstemän som sitter högre upp i hierarkin.  Lipsky 

menar att den professionella yrkesrollen utvecklas i två riktningar.  En gräsrotsbyråkrat står 

direkt i relation till klienten, det som Lipsky menar ”öga mot öga i en relation till en annan 
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människa”. Gräsrotsbyråkraten skall också som professionell representera den offentliga 

sektorns etiska riktlinjer och kollektiva förväntningar (Lipsky 2011). 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att gräsrotsbyråkratens inställning inom 

ramen för socialt arbete innebär en ständig utmaning i att finna lösningar i en levande 

organisation, där varje handling står i relation till en helhet. Arbetet innebär att kommunicera, 

bedöma, samarbeta och leda processer som bör leda till förändring på längre sikt. 

Organisationen gör att arbetstagaren i ledande position som arbetar inom sociala arbetets fält, 

har ett begränsat handlingsutrymme som begränsar yrkesutövandet i uppdraget. Uppdraget 

slits mellan moraliska och normativa aspekter som ska förena båda parter med 

gräsrotsbyråkratens kompetens och de resurserna som organisationen tillhandahåller.  

Roine Johansson (2007) tillhör en av de forskare som diskuterat Lipskys gräsrotsbyråkrati. 

Han skriver i boken ”Byråkratins gränser” att gräsrotsbyråkraten i den offentliga sektorn har 

som främsta uppgift att ta beslut i olika frågor gällande myndighetsutövning. Den offentliga 

sektorn har inte en enhetlig uppbyggnad utan varje myndighetsorganisation har sin egen 

uppbyggnad av funktioner, uppgifter och hierarkisk ordning. De personer som finns närmast 

verksamheten är de som ses vara i det ”nedre skiktet” i den hierarkiska ordningen.  Lipsky 

menar att dessa tjänstemän inom offentlig sektor har direktkontakt med medborgarna i sitt 

dagliga arbete och har ett begränsat handlingsutrymme i hur arbetsuppgifterna skall utföras 

Johansson (2007). Lipsky avser att gräsrotsbyråkratins direktkontakt med medborgarna så 

innebär det att, personer (gräsbyråkraten och klienten) som befinner sig i samma rum under 

samma tid men kan också innefatta avstånd mellan klienten och gräsrotsbyråkraten. 

Författaren talar också om den konflikten som finns mellan gräsrotsbyråkrater och det 

överordnade. Konflikten utgör att det finns inneboende motsättningar som talar tydligt att 

gräsrotsbyråkraten med hjälp av sina resurser ha möjlighet att motsätta sig de krav som 

organisationen har på det byråkratiska beteendet Johansson (2007).  Resurserna som 

gräsrotsbyråkraten förfogar över bestäms utifrån den position gräsrotsbyråkraten har inom 

organisationen. Johansson (2007) betonar att målet är att göra individuella tillämpningar i 

kontakten med i detta fall personal med hjälp av direktiv.  På grund av snävheten i regelverk 

och direktiv behövs också en improvisationsförmåga och omdömesförmåga i synnerhet för att 

det arbete som gräsrotsbyråkraterna gör innefattar mänskliga dimensioner som är 

svårkontrollerade och kantas av komplicerade arbetssituationer (Johansson 2007).  

Med hjälp av Lipskys gräsrotsbyråkratiska teori kan uppsatsen resultat förstås, då teorin kan 
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belysa ledarens position inom den offentliga sektorn. Och hur respondenterna uppfattar att 

vara en gräsbyråkrat.  

Chef och ledarskapsbegrepp 
 
Jag kommer använda mig både av begrepp som chef ledarskap. Definitionen av vad en ledare 

och chef är, har relevans för hur enhetschefen själv identifiera sin position och sin situation i 

verksamheten den ansvarar för, alltså skildra en professionell självbild. En enhetschef kan 

både vara chef och ledare. En annan aspekt kan vara om begreppen kan ses som ”roller” som 

kan vara beständiga eller har möjlighet att förändras beroende på sammanhang. 

 

Ekstam (2002) hävdar att ”chefskapet” blir man förordnad till. Ledarskap är något man 

förtjänar och ses inte som beständig. Ledaren kan under en period, i en specifik uppgift ha 

mer inflytande. Ekstam (2002) menar också på att idag räcker det inte med att vara chef utan 

den beslutsfattande positionen ska också vara en ledare. Författaren menar att en chef tidigare 

har kunnat ”gömma sig bakom” chefskapet. Tidigare skulle chefen undervisa de anställda 

som behöver skaffa sig befogenheter inom yrket. Idag har en förskjutning skett så att 

positionen är mindre relevant än personen. Idag är det mer intressant att undersöka vem 

människan bakom rollen är. Att visa intresse för personen bakom positionen speglar också 

ledarskapet och dess kärna. Idag ses det som positivt om chefen ser till att dra nytta av den 

anställde arbetstagaren genom att ta fram den anställdes förmågor och styrkor, samt att göra 

det möjligt för medarbetaren att ta vara på sina intressen. Ett bra ledarskap gör också att 

arbetsgivaren vågar ta itu med mindre passande situationer på ett ”korrekt” sätt.  Ekstam 

(2002) menar att varje medarbetare är unik men behöver unika lösningar till vad som passar 

för denne beroende på hur främmande eller bekant de nya sammanhangen är för 

medarbetaren. Med detta, menar Ekstam (2002), att det inte finns ett givet koncept inom 

ledarskap, utan ledarskap handlar om att känna in, av, och på i olika situationer och kunna 

anpassa lösning efter den anställdes behov.  

Mossboda, Peterson och Rönnholm (2005) menar att chefskap och ledarskap kompletterar 

varandra. Ledarskap är beroende av en chefsbehörighet. Att skilja chefen från ledarskapet ses 

som en svårighet för medarbetarna och därför behövs båda former av positioner. Det är 

vanligt förekommande att chefskapet prioriteras framför ledarskapet även om det sägs att 

ledarskapet är relevant. Det finns faktorer som präglar en ledares ledarskap. Detta kan vara 

exempelvis uppväxt, utbildning, och vilka erfarenheter chefen har av arbetslivet. Författarna 



 

12 
 

menar också på att de enhetschefer som deltagit i studien uppger att chef och ledarskapet visar 

sig om det finns en konsekvent och tydlig hållning gentemot medarbetarna. Chefen lyfter 

fram förtroende som viktigt då chefen gärna se det som positivt att medarbetarna vill och 

vågar prata om det som är mindre bra. Hur synen på chef och ledare ser ut gestaltas genom 

organisationens investeringar i utveckling som lyfter antingen ledare eller chefskapet genom 

kompetensutveckling. Definitionen mellan chef och ledarskap ska i kommande resultat vara 

till hjälp att tolka olika situationer där undersköterskorna behöver stöd och hjälp från 

respondenterna. Enhetscheferna kan också i sin ledande position vara i behov av stöd eller 

hjälp från sin närmaste chef utifrån de olika begreppen. 

 

Institutionaliserande ledarskap 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) skriver om Selznick och hans institutionaliserade ledarskap. 

Betoningen i Selznicks teori är att gemensamt skapa en värdegrund och att tillsammans med 

de värdegrunder som bestämts inom en arbetsgrupp skapas en social konstruktion kring dessa 

värdegrunder. Ledarskapet blir äkta då man bygger upp en legitimitet som klarar av yttre och 

även inre påfrestningar.  Med hjälp av olika verktyg, värdegrunder och dialog är det möjligt 

för ledaren att tillsammans med sina anställda skapa en stark enhetlig organisation som på så 

sätt motverkar sårbarhet och splittring i den egna verksamheten. Teorin kommer vara ett 

komplement till Charabaghs (2010) artikel om vision för att analysera kommande resultat. 

(Jacobsen & Thorsvik 1998). 

 

Definitonen av skillnaden mellan chef och ledare ska i kommande resultat vara till hjälp tolka 

arbetsgivarens förmåga att se arbetstagarna utifrån olika situationen men också vilken 

medvetenhet respondenten uppvisar inför sitt eget behov av stöd eller hjälp till sin närmaste 

chef. Uppfattning om vad det finns behov att både vara och ha en chef i den offentliga 

sektorn. 

 

Hersey och Blanchards modell 
 
Denna modell kan utifrån att äldreomsorgen är inom ramen för det som kallas för 

människobehandlande yrke. I relation till andra människor bör det lämpligen ses som 

föredömligt om ledaren kan möta olika sorters människor på ett sätt som situationen tillåter. 
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Modellen har återangivits i Abrahamsson (2000) samt av Bolman & Deal (2005) och sedan 

har författaren kritiserats och jämförts med andra modeller. 

Abrahamsson (2000) skriver att forskningen om ledarskap började på 1970 -talet formulera 

begreppet ”situationsanpassat” ledarskap. Syftet med Hersey & Blanchardmodellen är att 

olika individer och situationer fodrar olika former av begreppet ledarskap. Att leda flexibelt 

och att vara lyhörd för de situationer och individer som chefen möts av bör styra ledarskapet. 

Situationsanpassat ledarskap kan ses utifrån olika mått av styrning och handlar om hur 

personen ser på styrning och uppfattar den. Styrningen kan ses från de direktiv man får. En 

annan syn av styrning kan genom värderingar visa hur en ledare väljer att hantera en situation. 

Situationsanpassat ledarskap ligger inom ramen för kontingensteorier. Kontingensteorin vilar 

på att olika former av ledarskap behövs för de olika sorters omständigheter som både 

medarbetaren och chefen rör sig i. Dessa teorier bygger på att det inte finns ett ledarskap eller 

en samsyn kring hur ett ledarskap ska se ut. Ledarskapet kan också ges olika uttryck beroende 

på om det är i ett offentligt företag eller privat. Skillnader kan också finnas mellan samma 

yrkestitel där ledarskapet kan se olika ut för de olika ledarna i de olika kontexterna beroende 

på kultur, land eller företagsklimat. (Bolman & Deal 2005). 

Hersey och Blanchards modell om situationsanpassat ledarskap främsta syfte är att se till den 

anställdes kompetens och vilja. Denna modell har fyra nivåer enligt Abrahamsson (2000) 

 

Enhetschefen kan ses både som anställd chef och företrädare för kommunen i relation till sina 

medarbetare och följande situationer kan förekomma: 

 

-Den anställde/enhetschefen har inte kompetensen och är inte heller villig att lösa uppgifterna. 

-Den anställde/enhetschefen  har inte kompetensen men är villig att lösa uppgifterna. 

-Den anställde/enhetschefen har kompetens men vill inte lösa uppgifterna. 

-Den anställde/enhetschefen har kompetensen och är villig att lösa uppgifterna. 

Hersey och Blanchards modell har också utformat ledarstilar där styrning och stöd formar 

ledarskapet. Enhetschefen kan då som företrädande arbetsgivare inta dessa förhållningssätt: 

-Svagt styrande, svagt stödjande– delegerande ledarskap.  

-Svagt styrande, starkt stödjande – deltagande ledarskap. 

-Starkt styrande, svagt stödjande – övertalande ledarskap.  

-Starkt styrande, starkt stödjande – instruerande ledarskap. 
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Om enhetschefernas förhållningssätt ses i relation till medarbetarna kan dessa fyra olika 

ledarstilar utkristalliseras: 

 

 
¬¬ 
Ledarskapsstilar	  –	  inspirerade	  efter	  en	  modell	  av	  Hersey	  Blanchards	  modell	  (Bruzelius	  &	  
Skärvad	  2011) 
Delegerande	  ledarskap	   
Svagt	  styrande,	  svagt	  stödjande	  ledarstil 
 
 
Används	  då	  medarbetarna	  är	  kompetenta,	  villiga	  och	  motiverade 
Delaktigt	  ledarskap 
Svagt	  styrande,	  starkt	  stödjande	  ledarstil 
 
 
Används	  då	  medarbetarna	  är	  kompetenta,	  men	  är	  osäkra	  eller	  ovilliga 
Övertalande	  ledarskap 
Starkt	  styrande,	  svagt	  stödjande	  ledarstil	   
 
Används	  då	  medarbetarna	  är	  villiga	  och	  motiverade,	  men	  inte	  är	  kompetenta. 
Instruerande	  ledarskap	   
Starkt	  styrande	  starkt	  stödjande	  ledarstil	   
 
Används	  då	  medarbetarna	  inte	  är	  kompetenta,	  och	  är	  ovilliga	  eller	  osäkra 
Källa: (Bruzelius	  &	  Skärvad	  2011) 

Modellen Situationsanpassat ledarskap utgår från medarbetarens mognad eller beredskapsnivå 

d.v.s. vilken attityd medarbetaren har, hur villig medarbetaren är att utföra arbetet samt vilka 

färdigheter d.v.s. hur kompetenta de är att utföra sina uppgifter. Hersey skiljer de fyra 

ledarskapsnivåerna åt och menar att situation bestämmer vilken ledarskapsstil som ses som 

lämplig. 

Hersey och Blanchards modell innehåller två dimensioner, uppgiftsorientering och 

relationsorientering, som liknar Blake och Mutfond Grid-modell, d.v.s. man ställer uppgift i 

relation till människor. Blake menar att uppgiftsinriktade beteendet har ett samband med i 

vilken utsträckning ledaren avsätter tid för att förklara en uppgift, ansvar eller plikt för 

medarbetaren. Relationsinriktade beteende är i vilken omfattning ledaren ägnar sig åt två eller 

flervägskommunikation. Den förklarar i vilken utsträckning ledaren är öppen för att kunna 

lyssna, uppmuntra, möjliggöra, klargöra eller erbjuda socialt och emotionellt stöd. Hersey 
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kombinerar relation och uppgift med varandra. Abrahamsson (2005) menar att produktiviteten 

bestäms inte enbart av tekniska eller fysiska förutsättningar utan också av den sociala normen. 

Ansvarig ledning kan inte enbart bestämma själva utan arbetsgruppen har också en avgörande 

betydelse för produktiviteten. En arbetstagare mäter inte sin arbetsprestation enbart i 

förhållande till lön utan också beröm och negativa konsekvenser påverkar arbetstagarens 

beteende. Ledarskapet har en stor betydelse för att fastställa och driva igenom gruppnormer 

men kan få motstånd om det strider med de anställdas, d.v.s. gruppens normer. Motståndet 

kan minimeras om ledaren kommunicerar de krav som ledningen har och kan förklara hur 

befogenheterna kan genomföras med de anställdas hjälp (Bruzelius & Skärvad 2011). 
 
METOD 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur enhetschefer uppfattar sitt ledarskap inom 

äldreomsorgen i relation till uppdraget.  I detta stycke kommer jag redovisa mitt 

tillvägagångssätt både det som finns med och det som av olika anledningar under 

uppsatsskrivandets gång fick mindre relevans och plockades bort. 
 

Bryman (2011) betonar att den kvalitativa tekniken har till sitt främsta syfte att ta reda på hur 

respondenten med egna ord upplever sin kontext, till exempel som enhetschef inom den 

kommunala verksamheten i äldreomsorgen.  Jacobsen (2007) skriver att det är viktigt att 

uppmuntra respondenterna att med egna ord få uttrycka hur de upplever ett visst fenomen. 

Kvale & Brinkmann (2009) understryker liksom de andra två referenserna att det egna 

perspektivet är centralt samt möjligheter att få intervjupersonens ord från ett perspektiv till 

kunskap. Mina respondenter tvingas inte in i ett förutbestämt tankesätt utan kan uttrycka och 

fördjupa sina åsikter på ett mer fritt sätt. Den minimala strukturen är något som även Patel & 

Davidsson (2011) skriver om att den kvalitativa metoden har en minimal strukturering för att 

ge intervjupersonen möjlighet att med egna ord få svara på frågorna.  Den kvalitativa 

metodens syfte är att identifiera och ta reda på hur intervjupersonens värld uppfattas. 

Respondenten är den som står för sanningen i svaret och den som intervjuar ska utgå från att 

svaret uppbär trovärdighet eftersom den som intervjuar söker efter respondentens uppfattning 

om fenomenet.  Intervjuguiden som används i denna studie har öppna frågor och teman. 

Resultatet kan förstås med hjälp av att respondenternas egna aspekter och tolkningar får ta 

plats. De teman som svarat på mina frågeställningar är: Organisation, anställd och 

arbetstagare. Respondenterna har i intervjuguiden med egna ord fått beskriva och identifiera 
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frågeställningen: Hur ser du på ansvarstagande? Eller vad prioriterar du som ledare? Mina sex 

respondenters deltagare hade inte svarat på uppsatsens syfte att beskriva sin arbetssituation 

utifrån en kvantitativ studie (Bryman 2011). 

 

Urval  
 
För att besvara studiens syfte kunde jag med hjälp av den valda kommunens hemsida finna 

kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef för varje vårdbostad eller hemtjänst. Jag mailade till 

dessa personer och försökte med inbjudan vara så trevlig som möjligt men också visa att 

medverkan var frivillig. Ledarrollen kan ses som både personlig och privat men också vara 

känslig att diskutera. De etiska aspekterna fördes fram både i mailet men också under det 

fysiska mötet när respondenten fick se frågeställningarna. Etiska övervägande har en egen 

rubrik längre ned i materialet.(Bilaga 1 och 2). 

Mailets syfte var att kort och koncist får en snabb första presentation men också möjligheter 

att välja att medverka om studien kändes intressant. Jag använde mig av s.k. 

bekvämlighetsurval. Bekvämligheten ligger i att jag prioriterat geografiskt lättillgängliga 

respondenter och per mail frågat om studien setts som intressant för ett deltagande (Bryman 

2002; 2011).  

Jag kontaktade 14 personer och fick svar från 10 stycken. Bortfallen som blev av de tio svar 

jag fick in var av skäl där de angav att tid eller att intresse inte fanns. Respondenterna svarade 

snabbt. All kontakt och bekräftelse av tid och plats skedde via mail. Jag bokade in alla 

intervjuer inom en kort tidsram. Jag har intervjuat sex respondenter och åldersspannet har 

varit från strax under trettio till närmare sextio år.  Hälften av deltagarna har en bakgrund som 

socionomer, övriga deltagare hade examen från sociala omsorgsprogrammet. Alla 

respondenter är kvinnor och det har inverkan på materialet. Enligt en teori menar, Bertaux- 

Wiame (1981) att kvinnors utsagor präglas av en analytisk, bejakande och reflekterande 

hållning kring sin semiprofessionella yrkesroll. Empirin kan också fyllas ut av motstridigheter 

som män sällan uppvisar utan är Bertaux- Wiame enligt ett typiskt en kvinnlig företeelse. Om 

män hade medverkat så kan den analytiska resonomanget varit mindre utav men också gett en 

uppfattning genom deras svar att vara ett ”rätt” svar då utsvävningar inte är vanligt 

förekommande utifrån hur skribenten bör förstå Bertaux- Wiames teori. 
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Genomförande 
 
Jag tog hjälp av sökmotorer så som Google Schoolar, DIVA:s databas, och bibliotekets egna 

kataloger. Sökord som ledarskap och äldreomsorg var för omfattande i relation till mitt syfte. 

Den litteratur som valdes bort var där ledarskap och chefskap belyser ekonomisk vinst inom 

område för sälj, coach, eller där ledarskap fokuserade på industri, ekonomi eller liknande 

verksamhet. Litteraturen skulle i så stor utsträckning vara aktuell, vara nära i tid och behandla 

ämnet ledarskap i offentlig vård. Genomgången av litteratur hade också kravet att namn på 

igenkända forskare som exempelvis Maria Wolmesjö och Marta Szebehely skulle vara en 

utgångspunkt i mitt sökande. 

För insamling av min empiri träffade jag respondenterna på deras arbetsplats och jag hade 

med mig det brev som bifogades som fil till deltagande, samt även en kopia på mina frågor så 

att respondenterna under intervjun kunde se dem. En semistrukturerad intervju ska med hjälp 

av en intervjuguide ha stödfrågor som både respondenten och intervjupersonen kan följa med 

i och känna att det finns en röd tråd igenom intervjun. En intervju av denna karaktär innebär 

att det finns vissa teman som ska beröras. Teman utgör ramen där respondenterna har frihet 

att utforma svaren på ett individuellt sätt för att få med respondentens egen beskrivning av sin 

upplevelse. Denna form av intervju är fri och har svaga konturer i frågeställningarna vilket 

innebär att det då finns möjlighet att ställa frågor som kan komplettera eller förtydliga. En 

semistrukturerad intervju kan också följa upp frågor som är intressant för studiens syfte 

(Bryman 2011).  Tiden som intervjuerna hölls var allt från en timma till två och en halv. 

Längden på intervjun var av deras tillåtelse då några hade bokat mig sist på dagen och var 

klara med ordinarie uppgifter vilket gjorde att respondenterna kunde och ville ge mig utav den 

tiden.  

Först inleddes intervjun med att läsa upp informationen kring studiens syfte, konfidentialitet, 

frivilligt deltagande och eventuell avbrott av deltagande. Intervjun spelades in med hjälp utav 

min dator och ett inspelningsprogram som jag fick samtliga intervjupersoners godkännande 

ifrån. Transkriberingen gjordes klar samma dag som intervjun skedde. Transkriberingen 

gjordes på ett och samma dokument för att i ett senare skede kunna överblicka all 

sammanhängande textmassa istället för att ha många olika dokument och papper. Jag gjorde 

ett analysschema efter mina temablock och systematiserade in svaren där svaren stod i 
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relation till rubriken. Med hjälp av analysschemat bearbetade jag materialet.  Det 

transkriberade materialet organiserades för att på ett tydligt sätt visa på att analysschemat har 

bearbetas i samma ordning där tydliga och mindre tydliga uttalanden sorteras för att få en 

struktur i materialet. Teman utgick från frågeställningarna och svaren plockades in där jag 

tyckte att de stämde överens. Analysschemat hade kategorierna vågrätt och respondenternas 

initialer lordrätt för att kunna se skillnader och likheter på ett överskådligt sätt. När analysen 

bearbetas hade jag gjort en struktur. Att vid en analys använda sig av både latenta och 

manifesta utsagor, det vill säga uttalade och icke uttalade utsagor behövs för att jag som 

författare ska kunna förkovra mig i min empiri, men också att för att de båda perspektiven kan 

komplettera varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Efter att kodning och tematisering 

gjorts genom analysschema så skapade jag slutgiltiga kategorier med skriftligt innehåll som 

sedan används i rubriken Resultat och analys i denna uppsats. Intervjucitaten är kodade med 

bokstavskombinationer som inte kan kodas av utan anonymiseras. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Sohlberg & Sohlberg (2009) betonar att för att kunna generalisera så ska studien kunna 

uppvisa ett mönster. I min studie har respondenterna gett likande erfarenheter som upplevts 

individuellt från varje enskild respondent av mina sex medverkande enhetschefer. Bryman 

(2011) menar att kvalitativ studie inte har till syfte att kunna generalisera resultatet eftersom 

respondenternas upplevelse att vara enhetschef kan likna varandra men är ytterst egenupplevd 

från varje enskild respondent.  Trovärdigheten i uppsatsen handlar om slutsatserna är rimliga? 

Genom att använda oss av liktydiga/snarlika frågor i samma ordning, det vill säga en hög 

standardisering till enhetscheferna kan detta göra det lättare att generalisera och jämföra.  

Studien kan inte utgå från någon annat än de medverkande respondenter som deltagit och 

heller inte utgå från sin trovärdighet på några andra grunder än de ovannämnda. Realiteten har 

varit mätbar då samma frågeformulär har använts till alla medverkande enhetschefer där 

samma frågeställningar i ordning och ordföljd i frågorna har varit konsekvent under alla mina 

möten med respondenterna.  (Svenning, 1997) 

  

 

Etiska överväganden 
 

Respondenterna har själva tagit ställning till medverkan i denna studie.  Respondenterna har 

inte gett information som av någon anledning skulle kunna ses som etiskt känsligt. 
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Ledarrollen och dess upplevelse kan vara förknippat med värderingar och människosyn. 

Något uttalande om det har inte getts som frågeställningar som kan ses som stötande i relation 

till ledarrollen. Som tidigare nämnts så skrev jag i informationsmailet kring de olika etiska 

riktlinjerna. Jag har även läst upp samma informationsbrev vid intervjutillfället. Jag har som 

ambition att skydda mina intervjupersoner genom att ha lösenordskyddade dokument på 

materialet som är transkriberat. Detta lösenord innehåller olika sorters tecken som kan 

varieras och kan inte förknippas med enkla relaterade ord som ”Intervju” eller “Uppsats. 

Eftersom den första informationen skedde via mail så har övervägande om deltagande funnits 

genom att den skriftliga informationen har kunnat letas upp i mailboxen och ses över en gång 

till för att ta ett rätt beslut från respondentens sida. Jag var noga med att nämna det som sista 

information att om det var något i intervjun som inte känns bekvämt så var avbrytande av 

deltagande ett alternativ som de fick. Konfidentialitet upprätthålls genom att kommunernas 

namn eller geografiska belägenhet eller annan information inte uppges eller kan identifieras. 

 
 
RESULTAT OCH ANALYS  
 
 
Jag kommer presentera mitt material utifrån de frågeställningarna jag har skrivit tidigare. 

Forskningsfrågorna kommer dock inte vara utskriva utan omformulerad i en rubrik. Empirin 

presenteras med citat, och analyseras med hjälp av teorier. Jag har medvetet valt att skriva 

ihop resultat och analys i samma avsnitt för att minimera upprepningar. 

I närmast följande avsnitt har jag för avsikt att framställa mina respondenters upplevelser som 

går under temat ”Enhetschefernas egen föreställning om sin yrkesroll”.  Stycket kommer i en 

inledande del behandla definitioner av vad en enhetschef är och gör. Med hjälp av Lipskys 

gräsrotsbyråktin samt Ekstam (2002) och Mossboda et al (2005) teori är det möjligt att 

beskriva deras egen föreställning om sin yrkesroll både som anställd och företrädare. 

 

Enhetschefernas egen föreställning om sin yrkesroll 
 
Genomgående i alla intervjuerna så fanns behovet hos respondenterna att definiera och med 

metaforiska uttryck beskriva yrkesrollen och vad de innebär för arbetsuppgifter. Samtliga 

respondenter hade olika föreställningar om sin yrkesroll som var allmänna i sin definition, en 

del uttryckte också en mer specifik föreställning om vad en enhetschef är, gör och påverkar. 
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Vad det innebär att vara enhetschef beskrev respondenterna främst vikten av att känna och 

vilja ta ansvar. Andra metaforiska uttryck för att vara enhetschef är att man är ”alltiallo”, 

”kurator”, ”bollplank”, ”pedagog”, och ”flockledare”.  

Alla respondenterna var rörande överrens om att vara enhetschef innebär det att fördela 

arbetet, ge de anställda förutsättningar att göra en god arbetsinsats, se en helhet över 

verksamheten och dess behov som handlar om personal och vårdtagare. Skillnaden från de 

yngre till de äldre deltagarna var uppfattningen att arbetet kan ses som ”problematiskt” 

respektive ”roligt”. I denna skilda uppfattning om huruvida yrkesrollen är problematisk eller 

rolig så kunde det avläsas implicit hur synen på ansvarstagande skiljde sig åt. Fraser som ”att 

älska ansvar” eller att se ansvar som ”svårt och jobbigt” ger en bild hur enhetscheferna 

förhåller sig till att ta ansvar och ha ett ansvar. En av mina respondenter sammanfattar 

föreställningen om enhetschefen såhär:  

 

”Det är att ha helheten. Där man är, allt ska man ha koll på: Ekonomi, personal, 

timanställda, sjukfrånvaro, allt. Det är brett arbete och ibland får man vara lite kurator i 

rehab samtal, sjukfrånvaro samtal, egentligen allt. Ingen dag är den sig andra lik Man vet 

aldrig vad som händer, det är roligt”.  /SMLX 

 

Ovanstående citat från ”SMLX” står inte i relation till någon specifik arbetsuppgift utan är en 

mycket allmän beskrivning av yrkesrollen. Jag tolkar detta utifrån Hersey och Blanchards 

modell som ett uttryck för situationsanpassat ledarskap. Abrahamsson (2000) menar i sin 

beskrivning av modellen att ovanstående citat skulle kunna tyda på att ”SMLX” behöver i 

liten utsträckning ha stöttning eller styrning i sitt ledarskap då respondenten både ha kunskap, 

erfarenhet av yrkesfunktionen och villig att företräda kommunen. Utifrån modellen skulle 

detta kunna tyda på ett delaktigt ledarskap. En enhetschef som är kompetent och villig att lösa 

uppgiften som uppkommer.  Respondenten i ovanstående citat talar övertygande - detta 

behöver dock inte vara beständig uppfattning.  

 

En annan respondent upplever ledare och chefskapet som problematiskt och uttrycker en 

önskan om få mer styrning och stöd från sin närmaste arbetsgivare. Detta för att underlätta sin 

arbetssituation. Respondenten själv uttrycker hon inte har den formella kompetensen, då hon 

läste kursen barn och familj på socionomprogrammet. Respondenten ger ändå ett starkt 

uttryck för att hon är villig att lösa uppgifterna som anställd fast hon tvekar om hon är 
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kompetent.  Att hon använder uttrycket ”Att inte slå knut på sig själv” kan tolkas som att det 

finns bristande kompetens i hur vissa situationer borde lösas både för hennes eget och för 

personalens bästa. Så här skildrar den mindre erfarna respondenten ”TMOG” när jag frågar 

följdfrågan om det är problematiskt att vara enhetschef. 

 

 

”Vissa problem kanske man till viss del skapar själv på något vis (eftertänksam) Ehm. man 

vill ju utveckla verksamheten och då kanske man ser grejer som inte är helt perfekta åh… 

man kan säkert utveckla en verksamhet hur bra den än må vara tro jag..  det blir det att allt 

ska lösa på något vis”./TMOG 

Detta kan tyda på att respondenten ”TMOG” utifrån Hersey & Blanchards modell inte verkar 

ha full kompetens men är villig att lösa uppgifterna. Möjligheten att utföra uppgifterna 

förutsätter att respondenten behöver en bra ledare. Utifrån Hersey och Blanchards modell 

skulle detta kunna tolkas som om att det ska bli en bra ledare om hon själv får en ledare som 

har en övertalande stil i sitt ledarskap. (Abrahamsson, 2000). Tolkningen kan också göras 

utifrån Ekstam(2005) uppfattning om att förvirringen som finns hos ”TMOG” kan ha ett 

samband med att rollen chef och ledare inte har tydliga gränser. Om en mindre säker 

personlighet kan läsas in i citatet så kan också den nya anställningen vid vårdboendet ses som 

en bidragande orsak till att inte ha uppnått en helhetsuppfattning än och visar på en mindre 

säkert intryck. Att respondenten inte anser sig vara kompetent kan vara en alternativ tolkning 

utifrån respondentens resonemang. 

De egna reflektionerna som respondenterna gör kan ibland ställas i relation till kronologisk 

ålder. Någon respondent talar om att det är viktigt att vara ödmjuk men att yrkesrelaterad 

erfarenhet inte är desamma som uppnådd kronologisk ålder.  Diskussionen om yrkesrelaterade 

erfarenheter betonas mer av vissa respondenter, som menar på att med hjälp av det 

yrkesrelaterade självförtroendet och med ödmjukhet ser sig själva vara kompetenta och villiga 

att lösa uppgiften.  Utifrån modellen av situationsanpassat ledarskap kan det förstås utifrån 

respondenterna att det behövs en starkt stöttande ledning då omsorgens verksamhet är under 

förändring, i många processer som är nya och som implementeras. I det starkt stöttande finns 

också ödmjukheten att nya situationer, arbetssätt eller politiska direktiv på kommunal nivå 

gör att enhetscheferna själva uttrycker att det kräver medvetenhet om hur ledningen i det 

operativa arbetet mot undersköterskorna ska se ut. Den egna självbilden av ledarskap kan 
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förstås som kompetent och villig, men man betonar för att kunna stötta sin personal i olika 

situationer krävs det också stöttning från den egne chefen. Det vill säga det delaktiga 

ledarskapet. 

Inför nya arbetsrelaterade situationer så har respondenterna kunskap om hur situationen kan 

hanteras. Detta kan förstås utifrån kompetensen och mångårig erfarenheter av 

yrkesfunktionen. Att ta obekväma beslut så som exempelvis vid sjukskrivningar, omfattande 

schemaförändring eller disciplinära åtgärder kräver ansvarstagande.  Det kan också förstås 

utifrån att erfarenheter gör att ansvaret inför ett personalbeslut inte behöver kännas avgörande 

som ”SMB” ger uttrycker nedanför. Utifrån det situationsanpassade ledarskapsmodellen kan 

detta förstås att ledaren har kompetensen och kan vara utan stöd det som benämns som det 

delegerande ledarskapet. (Abrahamsson,2000).  

 

 ”Jag har ett gott hjärta, jag tror jag bryr mig om personalen, fast jag har inget behov av att 

vara snäll. (Paus Fortsätter sedan eftertänksamt): Inget behov av att vara snäll och omtyckt. 

Det är fantastiskt att vara omtyckt men det är inte det mitt huvudsyfte är att vara här. Jag vill 

vara omtyckt – lika med respekterad. Men jag är inte deras vän”/SMB 

Både Ekstam (2002) och Mossblad et al (2005) beskriver i sina teorier vilka svårigheter som 

enhetschefsrollen ställs inför att inte vara "bossig" eller för slapp i sitt ledarskap vilket ”SMB” 

problematiserar på ett konstruktivt sätt och gör det begripligt att förstå konflikten/dilemmat 

mellan att inte enbart vara ”vän” utan också arbetsgivare till undersköterskorna. Begreppen 

”vän” och ”arbetsgivare” kan också förstås utifrån vilka situationer som arbetsgivaren har där 

man helt och hållet måste vara den som ”styr och ställer”. Detta har inget att göra med 

närheten till arbetstagarna som personer. Svåra besked som t.ex. uppsägning är aldrig ett 

positivt budskap men ”vän” i detta sammanhang kan förstås utifrån att närheten inte få bli för 

nära så att denna typ av besked blir svår att meddela. Den som fattar beslut är den som 

bestämmer, men har också en önskan om att vara en förtroendeingivande arbetsledare. 

I intervjuerna var det oundvikligt att inte komma in på diskussionen gällande ekonomi, som 

genomsyrar all personalpolitik och vilka resurser det ges möjlighet att ge brukarna. Att 

företräda kommunal omsorg i sin yrkesroll handlar om att vara medveten om konsekvenserna 

av hur ett beslut kommer tas emot. Att föregå med gott exempel och vara ”på samma bana” 

som omsorgsförvaltningens beslutsfattare är i tanke och värdering är det som ses som viktigt.  

Att professionellt företräda offentlig omsorg handlar om, utifrån Lipskys gräsrotsbyråkti att 
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snävheten i ett eget tyckande får stå tillbaka för de kollektiva förväntningarna, att vara en 

gräsrotsbyråkrat. Att enhetschefen med hjälp av medvetenhet om arbetet med mänskliga 

relationer och människors behov kan innehåller svårigheter men kan underlättas av kunskapen 

om att hantera möten är lika med en stundtals komplicerad arbetssituation. Likaväl som det 

finns beslut som inte är omtyckta så handlar det också att på det individuella förstå att 

åsikterna kan gå isär i den mer vardagliga arbetsdagen (Lipsky,2011).  

 

Sammanfattningsvis har detta stycke gett en bild kring den egna föreställningen om 

yrkesrollen, att vara enhetschef. Uppfattningen kring att vara i en ansvarstagande position 

handlar om att vara medveten om att se till en helhet som ska stämma överens med den 

offentliga omsorgens bestämmelser men också att själv utforma en ambition. Rollen som 

enhetschef har ingen universal bild utan styrs delvis av de behov som förväntas tillfredsställas 

gemensamt av den kommunala omsorgen men också utformas efter den egna sociala 

människan och dennes vilja (Mossboda et. al 2005). Enhetschefens roll är att se till att föra 

samtal kring hur arbetet ska utformas på ett bra sätt som både förenar beslut från politiken och 

människors behov. Medvetenheten om chefskapet och ledarskapet i mänskliga relationer 

kräver situationsanpassat ledarskap, och balans i vad situationen kräver och det egna behovet 

som kan vara svår att uppnå, då distansen vid exempelvis disciplinära åtgärder gör att 

balansen måste tas i beaktning i relation till budskap och att förhålla sig sinns emellan 

(Ekstam, 2002). 

Enhetschefernas upplevelser av möjligheter och svårigheter i sitt yrkesutövande  
 

I detta stycke kommer jag först behandla vilka svårigheter enhetscheferna uppfattar att de har. 

Avsnittet kommer också behandla vilka möjligheter de uppfattar att de har. Med hjälp av 

Johansson (2007) har jag möjlighet att analysera resultatet utifrån Lipskys tanke om 

enhetschefens villkor att vara en gräsrotsbyråkrat. Selznick teori om vikten att stå på samma 

värderingar, grunder och principer kommer också tolkas utifrån huruvida respondenterna 

upplever att det finns en trovärdighet och äkthet inom organisationens egna styrdokument. 

(Jacobsen & Thorsvik 1998).  

Alla respondenter pratar om de begränsningar man har som chef för den enskilda 

verksamheten i relation till lagstiftningen (SoL). Insatserna och vad som är eller inte är tillåtet 

står inte explicit uttryckt då (SoL) är en ramlag.  Ramlagarna gör det svårt att relatera till då 

de politiska besluten och lokala anvisningarna väger tyngre i sin mer detaljerade styrning än 
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vad ramlagen har. Några respondenter önskar att de beslut som tas på lokal nivå skulle vara 

mer styrande och en önskan finns att ha något mer handfast att kunna ta beslut efter. Önskan 

om en mer konsekvent inställning sammanfattas ”CATH” såhär:  

”Som vi pratade om lite riktlinjer och så. Kommunen kanske har bestämt något, men ska vi 

jobba utefter det? Vi har exempelvis rökpolicy vilket innebär att man inte får röka på 

arbetstid.  Det innebär att man bara får röka på rasterna och då också ha bytt till andra 

kläder. Men vi har ingen möjlighet att ge någon arbetsrättslig återgärd om man inte följer 

den alltså den kan bli ganska tandlös kan jag tycka.” /CATH 

Utifrån Selznick teori kan detta översättas med att de detaljerade styrdokumenten bli 

ifrågasatta i förhållande till vad det sätts in för åtgärder eller konsekvenser. De detaljerade 

dokumenten som saknar substans är lika med ej tillförlitligt när det skapar ett stadigt motiv 

om varför eller av vilken orsak. (Jacobsen & Thorsvik 1998). Trovärdigheten bör också stå i 

relation till närheten mellan mottagare och avsändare. Med detta menas att exempelvis 

rökpolicyn kan motiveras sin en fråga för den enskilde respondenten och då i termer att 

rökandet inte är ett problem i sig men utifrån ett ekonomisk uttalande göra budskapet om 

rökning tyngre.(Exempelvis att 10 minuter x 8 arbetstimmar blir 80 minuter betald arbetstid = 

röker upp 80 minuter på arbetstid) ”CATH” har ett behov av att relatera till det regelverket 

som finns och kan själv göra det viktigt om det anses vara viktigt för arbetet.  

Svårigheten är att som offentlig företrädare ska enhetschefen representera i ovanstående 

exempel en bestämmelse som saknar motiv och substans samtidigt som möjligheten att ta bort 

eller mäta resultat gällande rökpolicyn inte är ett alternativ, då det inte finns några negativa 

konsekvenser att förhålla sig till som enhetschef. 

Svårigheterna ligger också i det som är ekonomiskt knutet till kommunala beslut i 

omsorgsnämnden. Ramlagar ger utrymme inom gränser, men det slår ofta tillbaka på att den 

politiska styrningens mer detaljerade beslut som direkt påverkar ekonomin för 

vårdbostäderna. Exempelvis kan det vara så att ett politiskt beslut finns att hålla nere andelen 

timvikarier. Det påverkar den egna känslan av att det hade funnits en möjlighet inom ramen 

för verksamhetens mål om bemanning men det hindras av politiska beslut. I enhetschefens 

egen ambition och de politiska besluten för den offentliga omsorgens budget blir följden att 

det ekonomiska motivet är näst intill omöjlig att bortse ifrån och måste  tas med i beaktning. 

Den ekonomiska planeringen, utfallet och uppföljningen kan ses vara en stor del av arbetet 
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som försvårar den egna ambitionen för verksamhetens uppdrag.   

Några av respondenterna önskar att det fanns möjlighet att få stöd i det ekonomiska arbetet. 

Idag finns nytillsatta befattningar så som chefsstöd eller samordnare i verksamheten. Dessa 

nya befattningar är tänkta att vara ett stöd men arbetet ”bollas” ofta tillbaka på enhetschefen 

som har ett mandat över de beslut som fattas men också är övergripande ansvarig för 

verksamheten, vilket får till följd att de olika stödbefattningarna är i beroendeställning, dvs. 

har svårt att vara självständiga i sitt arbete gentemot enhetschefens slutgiltiga besked i olika 

beslut.  Nedan så ger respondenten ”SMB” en uppfattning om både möjlighet och svårigheten 

i vad som är genomförbart och vad som blir någon form av begränsning:    

Är de såt att vi går minus även fast jag vet att vi har en god ekonomi, att jag har bemannat 

klokt och inte slösar och ändå går back, då upplever jag att våra ekonomer har svårt att 

hjälpa oss med vad vi har gjort fel./ SMB 

Ovanstående citat från respondenten förstås genom Hersey & Blanchards övertalande 

ledarskapsstil. Ekonomi och budgetansvar genomsyrar mycket av arbetet för en enhetschef 

men enhetschefen känner att det är bristande i stöd, och kan leda till att enhetschefen 

ofrivilligt inte har känslan av att vara kompetent i att kunna strategiskt planera verksamhetens 

ekonomi. 

Ska enhetschefen be om hjälp gällande hur man tänker ekonomiskt eller har ekonomerna 

tillräckligt nära samarbete med enhetschefen i vardagsarbetet? (jmf Johansson 2007) Den 

ekonomiska planeringen upplevs som ett hinder då pappersarbete tar upp mycket tid och 

prioriteras. En önskan från mina intervjupersoner finns att kunna fokusera på utveckling av 

personalen, att det hade funnits tid och ekonomiska möjligheter att ha konferensdagar eller 

något annat forum för att diskutera och förbättra arbetsförhållande för undersköterskorna.  

Uttryckligen ger alla respondenter samma svar att yrkesgrupperna som ser till att omsorgen 

kan ges till omsorgstagarna har värderingar som kan skilja sig åt, och som kan vara svår att 

förena pga. det organisatoriska uppdelandet som finns.  Med hjälp av verktyg så som olika 

vårdplaner och arbetssätt är det möjligt att motverka splittring och skapa enhetlighet. Utifrån 

Selznick teori förespråkas vikten av att ha en gemensam plattform som utgör legitimitet att 

hantera interna och yttre påfrestningar med hjälp av gemensamt verktyg. ( jmf Jacobsen & 

Thorsvik 1998) Citatet nedanför kan ge en uppfattning om detta. 

”Alla i omsorgsförvaltningen (OMS) har blivit en egen grupp. Alla har blivit en egen, en där 
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och en där och en där och… så ska du prata om ett ärende som berör alla och du ska ha svar 

från alla men det får du aldrig som känns det som/…/ Ja det är klart vi kan påverka men vi 

får inte informationen fortare från den ena till den andra - för även om vi har ett uppdrag att 

sköta och alla vet vad som ska göras så tar allt tid. en fruktansvärd tid ibland… ”/ DJPH 

Informationsöverföringen kan i andra fall ses som kvävande. Samordningen i en uppdelad 

organisation tar tid. Kommunen upplevs göra fel prioriteringar då ett fungerande 

administrativt system avvecklades vilket alla respondenter är enig om. Det negativa detta har 

medfört är att den bristande informationsöverföringen om förändringar inom organisationen, 

vart på internsidan man finner en viss form av fakta eller att det som lovats delges som 

information inte ges ut eller att få samma mail från tre olika funktioner. Detta gör att 

enhetscheferna upplever att det är ett byråkratiskt system som blir allt mer ”segt” och 

”långsamt”(Johansson, 2007).  

 

Det finns andra system som utvecklas så som datasystem och mobila enheter vilket är bra 

men ses inte som nödvändigt för att kunna utföra omsorg. Det finns också svårigheter i att 

arbeta inom en förvaltning där beslut tas av politiker och att man som enhetschef har lite 

insyn hur de besluten är utformande och på vilka grunder besluten vilar på.  Vissa beslut har 

en dålig förankring till vilken nytta som ses som grundläggande information att prioritera att 

delge.  

 

”Nu är det ju det här procapita (Egen kommentar: Procapita är en beställare och utförande 

system), Vi testar ett nytt planingssystem, sen diskuterar huruvida personalen ska använda 

smartphone och kvittera och det tycker jag är jättebra och andra tycker att det är jättehemskt 

att man ska vara så tekniska men jag tycker att det är väldigt bra så det är väldigt 

olika.”/CATH 

Ovan konkretiserar ”CATH” hur och till vilken nytta nya system hör hemma i vårduppdraget. 

Någon anser att teknik inte fyller något syfte i relation till det praktiska omsorgsarbetet.  

Meningsskiljaktigheterna handlar också om ett ekonomiskt perspektiv att utbildningen av 

personalen är en stor belastning och att pengarna går till fel mottagare och i fel syfte. Syftet 

med att jobba inom omsorgen är inte att kunna en kvittera med en smartphone utan att det 

finns förutsättningar att utföra vården. Vårdtagaren är inte mottagaren av smartphone utan är 

ett kommunikationssätt mellan undersköterskorna. Vårdtagaren skulle bli mer hjälp av att ha 
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ett hjälpmedel så att vårdtagaren känner att denne få sina behov tillgodosedda.  

 

Går det att förena mänskliga relationer med teknisk utrustning utan att det ska ses som 

varandras motsättningar? Hur olika syn på teknik och mänskliga relationer kan sammanstråla 

behöver värderas i relation till nyfunnen kunskap. Lipsky i sin gräsrotbyråkratiska hållning 

poängterar att det är vanligt förekommande att den offentliga chefens, vars uppdrag är att 

uppfylla de politiska direktiven kan ha svårt att se att de nya verktygen kan vara till hjälp i 

arbetet. (jmf Johansson 2007)  

Medvetenheten hos mina intervjupersoner om förändringar som kommer, är att 

enhetscheferna själva har möjligheten att finnas med i olika grupper som ska ta fram eller 

utveckla något nytt. Det handlar om att se de möjligheter som finns. Enhetscheferna har tack 

vare de nya projekt som omsorgsförvaltningen verkställer, exempelvis med att ta fram 

dokumentationssystemet ”Senior Alert” på en enhet, eller utbildning i social dokumentation, 

få ge undersköterskorna möjlighet att ge dem ett varierat arbete. Dessa utvecklingsmöjligheter 

ger också ett perspektiv som medarbetare och att som anställd i kommunen fått, en möjlighet 

att utvecklas och prova på nya arbetsuppgifter.  Respondenterna lyfter också fram möjligheten 

att få kunskap genom chefsträffar som ordnas för enhetscheferna.  Det ses som ett värdefullt 

forum för att få kontinuerlig påfyllnad av kunskap och kompetens. Rollen som enhetschef 

förstärks när möjligheten finns att prata kring den och känna att man har stöd hos sina 

kollegor.  Enhetscheferna har också genom dessa träffar fått en sammanhållning och det som 

visar sig då förändringar sker är att enhetscheferna håller ihop i sådana lägen. Respondenten 

”DPJH” visar på att det kan finnas verksamhetsnära möjligheter men med små marginaler.  

”Sköter vi vår budget - eftersom alla har en egen budget så, håller vi vår budget så har vi 

möjlighet att använda de på något annat sätt så lite möjligheter finns det också. Vi har ju 

också möjligheter mentalt att vi inte får gå med vinst egentligen.”/ DPJH 

Den gemensamma värdegrunden har då om man lyckas hålla sin budget skapat enhet och 

också möjlighet till något som arbetslaget kan bestämma. En intressant aspekt är att den 

"mentala drivet" för att hålla budgeten får aldrig få stå i vägen för att tillfredsställa 

vårdbehovet. Andra värden finns också som lyfts fram genomgående i mina intervjuer. Den 

ekonomiska styrningen finns men kommuniceras inte till vårdtagarna, utan ses som en 

begränsande faktor för att inte kunna ha möjlighet att ge av de insatser som vårdtagarna 
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bedömer som viktiga för livskvalité. Enhetschefens ledarskap kan ha sin trovärdighet i att se 

till att målen är uppnåbara i en påfrestande kravmiljö att se till att de offentliga medlen 

används rätt. (jmf Jacobsen & Thorsvik 1998)  

Sammanfattningsvis har denna del behandlat de svårigheter och möjligheter enhetscheferna 

upplever i sin roll. Svårigheterna finns genom att kommunal regi har många led och nivåer i 

organisationen som försvårar samverkan (Jacobsen & Thorsvik, 1998). De sega strukturerna 

gör att enhetscheferna upplever att onödigt mycket energi går åt både för deras egen del men 

också andras, och det blir en arbetsmiljöfråga som inte prioriteras som den borde. Det som ses 

som en fördel är att enhetscheferna själva har möjlighet att få utveckling och att ge 

undersköterskorna detsamma i olika sammansättningar där utbildning, teknik, och nya 

arbetssätt kring rehabiliteringsfrågor behandlas. Positiv upplevelse är också att enhetscheferna 

anser att man har stöd i varandra och att kontinuerliga sammankomster bidrar till stärkt 

medvetenhet om rollen som chef men också som stöd när oenigheter finns i de beslut som 

fattas inom omsorgsförvaltningen (Johansson, 2007). 

Enhetschefernas upplevelse att både vara chef och att ha en chef över sig 
 
 I detta avsnitt är min avsikt att lyfta fram rollen att befinna sig i två positioner men även mitt 

emellan utifrån Abrahamsson (2000) tidigare perspektiv. Modellen som förklarar 

situationsanpassat ledarskap kommer också finnas med som en del i analysen. Samtliga 

respondenter har en bakgrund inom olika sorters omvårdnadsområden så som handikapp och 

sjukvård och har sedan vidareutbildat sig i ledarskap inom äldreomsorgen. Det har funnits en 

strävan att vilja jobba med strukturella och övergripande frågor som handlar om 

personalfrågor och arbetsrätt. Ekstam (2002)  anser att enhetschefen fyller en viktig roll för 

organisationens utvecklingsarbete och att beslut kommuniceras uppifrån och ner. Upplevelsen 

att vara anställd enhetschef i offentlig sektor ses som positivt. Kommunen ses som en trygg 

arbetsgivare där samtliga respondenter vet vad som ges till dem. Detta är en åsikt som 

intervjupersonerna delar med varandra.  

Några av deltagarna har också en jämn förande aspekt mellan privata och offentlig sektor. Då 

äldreomsorgen fortfarande är ”i ropet” under medias granskning, finns det en medvetenhet 

kring skillnader mellan hur en anställning kan se ut i privat gentemot kommunal sektor. Det 

arbete som görs för att utveckla äldreomsorgen präglas utav förändringsarbete enligt 

Socialstyrelsen riktlinjer kring hur äldreomsorgen i hela landet kan utvecklas. Medias 

uppmärksamhet kring äldreomsorgen har medfört att de administrativa arbetsuppgifterna 
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blivit en uppgift som man förväntas lägga allt mer tid på.  Mätningarna, kontrollerna samt 

blanketterna, som tar upp mer utav arbetstiden, har inte alltid ett klart syfte som känns 

relevant. Enligt Charharbagh (2010) tidigare forskning bör en vision ha en tydlig 

målbeskrivning för att få till en förändring Att äldreomsorgen är föremål för framtida 

förändringar råder inget tvivel om uttrycker mina intervjupersoner. Uppfattningen som 

enhetscheferna har gemensamt är att den administrativa omfattningen i relation till 

omsorgsförvaltningens ledning har gett negativa konsekvenser. Informationsflödet kring 

mätningar och enkäter strömmar neråt i organisationen men ges i mindre utsträckning 

möjlighet att få återkoppling på. Vad som framgått av mätningarna kopplas sällan tillbaka till 

enhetscheferna. Respondenterna är villiga men har inte förutsättningen att lösa uppgiften. I 

detta kan respondenterna behöva stöttning i sin kompetensbehörighet för att kunna lösa 

framtida förändringarna i relation till vad de nya direktiven ställer för krav. (Abrahamsson 

2000).  

”Den HÄR bestämmelsen tycker jag inte riktigt var så smart egentligen men, jag måste ändå 

stå för det.  Och det måste jag göra som arbetstagare och företrädande arbetsgivare i 

kommunen.”/ DPJH   

Respondenten ”DPJH” beskriver att det finns en vilja men också frågetecken på vad 

bestämmelsen ger för utdelning. Jag kan tolka utifrån ovanstående citat att det finns för lite 

utrymme att tänka själv utan det gemensamma förhållningssättet är det viktiga.  I omsorgen 

pratas också om att ta till vara på det unika hos varje människa. Är det möjligt? Om inte, 

strider man mot den individuella utformningen och påverkan som så ofta förespråkas. Det 

ledarskap som chefen i förvaltningen utövar till enhetschefen kan tolkas som ett delaktigt 

ledarskap, det vill säga utifrån Hersey och Blanchards modell, att man som enhetchef är 

kompetent men att det finns en viss ovillighet att lösa uppgiften. Vilken hänsyn tar ledningen i 

det i en demokratiskt och offentlig verksamhet som har full insyn? Var och när får man ge 

motsättningen uttryck eller sköljs frustationen ner. (Larsson, 2008). 

 

Enhetschefen ”SMB” är fullt medveten och väl insatt i vad som ska göras men känner en 

osäkerhet kring att lösa uppgifterna då syftet inte är uttalat och att ledningen själv förmedlar 

en osäkerhet. Såhär ser ”SMB” tillbaka på vad som hänt inom omsorgsförvaltningen. 

”Nu till sommaren är det 3 år sen han som var min chef innan den jag har idag så blev det 

lite rockader, det hände lite saker, jag tror att man var osäker om hon skulle tillsätta hans 
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tjänst. /SMB 

 

Osäkerheten beskrivs även i den hierarkiska nivån som är över enhetschefernas position. 

Omsorgsförvaltningens förändring i ledningen har påverkat respondenterna. Begrepp som 

turbulent och kaotiskt ger uttryck för att ledar och chefskapet inom omsorgsförvaltningen har 

fått negativa konsekvenser i de flesta chefsled. De beslut som tas för de organisatoriska 

frågorna kring omsorg ifrågasätts och trovärdigheten i det formella arbetssättet behöver 

kommunicerarnas med enhetscheferna som inte tillfrågas tidigare. Kommunikationen eller 

dialogen önskas för en bättre insyn på vilka grunder besluts fattas (Ekstam, 2002). 

Socialstyrelsens efterfråga om förändringar inom äldreomsorgen gör att kommunen har 

möjlighet att vara med i de förändringsprocesserna. Många nya enkäter och grupper ska 

bevakas och rutiner ska ses över, kontrolleras och informeras ut till hela 

omsorgsförvaltningen. Till sin hjälp tar omsorgsförvaltningen enhetscheferna. Olika 

konsultationer och sammansättningar gör det möjligt för enhetscheferna att utveckla delar i 

omsorgen men det öppnar upp också upp för ett varierat arbete i uppdraget som enhetschef. 

Likaväl som många olika beslutsfattare har en uppfattning att det är svårt att förstå den 

politiska styrningen så kan det visa sig i personalgruppen också.  Ekonomin styr alla delar av 

verksamhetens arbete då politiska beslut om mindre pengar påverkar direkt personalen som 

träffar vårdtagarna. Respondenterna ger uttryck för att undersköterskorna har en begränsad 

kunskap om att offentlig omsorg som organisation är en politisk styrd organisation samt vad 

det innebär. Informationsflödet kring förändringar och nya riktlinjer ses som ett erkänt 

problem då informationen blir för massiv och för mycket information leder till oro både hos 

enhetscheferna själva och hos undersköterskorna. Den information som ges ut som anses vara 

viktig i relation till uppdraget för de äldres omsorg förväntas ta emot med förståelse, vilket 

ofta visar att så blir det inte. Förändringar kan ibland vara svåra utifrån ett ledarskap och 

chefskap när förändringarna går så fort att respondenterna inte hinner blir signalerad om 

förändringen eller ha möjlighet att bli ledd eller kunna leda sin personal förrän nya direktiv är 

ett faktum. 

Enhetscheferna visar upp lojalitet trots att det finns en större önskan att få bli lyssnad på i det 

beslutsfattande organet och möjligheten att få föra fram tankar kring vad som fungerar mindre 

bra. Ekstam (2002) menar att de olika målsättningarna inom samma organisation gör det svårt 
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i människobehandlande yrken att jobba i verksamheten utan att blir påverkade, och inte minst 

rollerna i vem som ska bestämma och vem som leder arbetet och på vilka villkor.   

 

”Jag har höga förväntningar på mina anställda. De ska veta varför de är här(…) 

Jag får credit tillbaka av min chef men man tar det mycket för givet som vid mitt MBL 

(Medarbetarsamtal) med min chef så sa hon Åh vad bra du har det och vad bra det går och 

då sa jag: Nej det är det inte jag jobbar hela tiden varje dag för att vi ska hålla den här 

standarden. För att ha den ribban och den nivån”.  /EKEH 

Betoning från ”EKEH” ligger i att, den företrädande rollen är viktigt i samtalet med sin egen 

chef, men också att det finns en klar reflektion vem respondenten själv är som chef och ledare 

och vilket ansvar det krävs för att fortsätta hålla samma nivå men också leda 

undersköterskorna i samma riktning. I empirin framkommer det att enhetscheferna inte gör 

den åtskillnaden utan pratar mer om den företrädande rollen och jämbördighet för både 

undersköterskor och enhetschef är anställda av kommunen. Den kommunala omsorgen 

arbetar för alla utan att göra skillnad på företrädande enhetschef och undersköterska. Det är 

inte enhetscheferna som skapar möjligheterna för de goda förutsättningarna i för de anställda 

undersköterskornas arbetssituation. Det bestäms av de politiska besluten och detta gäller även 

enhetscheferna. Enhetscheferna formulerar att som företrädare för kommunen finns det en 

djup ansvarskänsla som respondenten har fått i förtroende från omsorgsförvaltingen men 

också ansvar för att förvalta ansvaret gentemot undersköterskorna. Ansvaret som skiljer 

undersköterskorna och enhetschefens anställning åt. 

Den offentliga kontrollen och insynen lyfts också fram då mätningen i siffror är en viktig del. 

Nivån och ribban som respondenten betonar handlar också om respekten för att demokratiskt 

beslut har tagits och att besluten angår medborgaren och inte bara den enskilda verksamheten.  

Citatet speglar inte heller hennes egen vinst av att hålla en hög standard på det utförda arbetet 

utan respondenten svarar upp för att verka för människors välfärd.  

Sammanfattningsvis är upplevelsen att vara både arbetstagare och företrädande arbetsgivare 

för äldreomsorgens verksamhet god. Respondenterna trivs i den offentliga sektorn och tycker 

att den kommunala anställningen är trygg. Verksamhet styrs av politiska mål så vilar 

förutsättningarna i anställningen på samma grunder. Att stå på samma grund har inte alltid 

varit givet utan något som efterfrågas mer idag (Jacobsen & Thorsvik 1998). En gemensam 
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hållning har också väckt frågetecken kring hur arbetsuppgifterna idag ser ut för 

enhetscheferna. Syftet kring vissa arbetsuppgifter där enkäter ska fyllas i till olika 

myndigheter får inte den återkoppling som önskats. Organisationen i kommunen har också 

försvårat samverkan och samarbete då varje funktion har en egen ansvarig chef och att 

samordna beslut som rör många funktioner ses som en svårighet.  Å ena sidan, det som är nytt 

men främmande tas emot, efter det att det fått sjunka in och enhetscheferna har fått mer grepp 

om vad det handlar om exempelvis så som att kvittera med en smartphone.  Å andra sidan ses 

organisationens utveckling som seg och långsam och ifrågasätts där ett väl fungerande 

informationssystem hade önskats som en prioriterad insats som tidigare fungerade 

(Abrahamsson, 2000). Det handlar mer om åsikter som finns för ingen av respondenterna har 

på något sätt visat på tveksam hållning till sin arbetsgivare. Respondenterna är olika och har 

olika sätt att uttrycka sina åsikter vilket inte är synonymt med att de har skilda uppfattningar 

utan har överlag en väldigt samlad bedömning av det finns för potentiella förbättringsområden 

(Ekstam 2002). 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Personligen anser jag mig ha svarat på frågeställningarna och därmed besvarat syftet.  

 

- Hur ser enhetschefernas föreställning ut om sin egen ledarskapsroll? 

- På vilket sätt uppfattar enhetscheferna att det kan finns svårigheter och möjligheter i 

ledarskapet på mellannivå4?  

- Vilken upplevelse har enhetschefen av att både vara chef och ha en chef över sig? 

 

 

 Respondenterna har på ett godtagbart sätt gett svar på frågorna inom ramen för studiens 

semistrukturerande intervjuguide (Se bilaga). Mitt syfte var att beskriva och analysera hur 

enhetscheferna uppfattar sitt ledarskap inom äldreomsorgen. Uppfattningen och analys har 

uppnåtts med hjälp av olika beskrivningar. I den beskrivning har respondenterna lyft fram att 

                                                
4	  Mellan politiska beslut och verksamheten som sker på golvet där undersköterskor arbetar 
och vårdtagarna finns. Enhetschefen är där mellan dessa två.	  
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yrkesrollen som enhetschef är en ansvarsfull position som kräver allt från att ha kunskap om 

ekonomi till att se till att se till att undersköterskorna har en bra arbetssituation. 

Ansvarskänslan är en viktig markör och beskrivning av vad en enhetschef gör samtidigt 

närheten till att vara den som har ansvar står i relation till yrkesrelaterad erfarenhet som 

enhetschef men också hur respondenten själv relaterar och kan separera på de offentliga och 

egna ambitionerna i relation till de beslut som finns. Beskrivningen av yrkesrollen som 

enhetschef står i relation till det Weber (1983) säger, att ansvaret och dess förståelse kan 

förstås av de olika motiven som finns. De respondenterna med mer yrkeserfarenhet kan 

hantera de olika intressena mer nyanserat än de yngre respondentera och vad ansvaret för med 

sig i det.  

 

Upplevelsen att både vara anställd i egenskap av att ha en chef över sig och företrädande 

arbetsgivare, chef för omsorgens verksamhet till undersköterskorna kan vara tudelad.  

Respondenterna betonande sammanhållningen mellan kollegor som viktig.  

De politiska besluten av tidigare erfarenheter tar tid att bli införstådd med och hur 

förändringen gagnar omsorgens uppdrag gentemot vårdtagarna.  Enkäter som förväntas 

genomföras eller nya ”rön”, så som att det inte få gå mer än 11 timmar mellan måltider s.k. 

”nattfasta” är insatser som både kostar tid, pengar. Genomförandet av att implementera IT för 

undersköterskorna kan vara obegripligt hur det motiverar omsorgens uppdrag i relation till 

vårdtagarna. De ekonomiska intressen som finns menar Gustafsson & Szebehely (2005) att 

det är svårt att påverka och då blir sammanhållningen mellan enhetscheferna extra viktig då 

det ekonomiska motivet tar överhand. Ekonomiska prioriteringarna kan vara en fråga om hur 

omsorgsförvaltningen samverkar eller avsaknaden av den vilket kom fram som en slutsats att 

de olika prioriteringarna mellan yrkesroller så som undersköterskor, sjuksköterskor och 

arbetsterapeuter ser ut. Avståndet att de olika yrkesrollerna sitter på olika platser kan resultera 

i både väntan och onödig tidsåtgång att få återkoppling. Informationsöverföringen mellan 

yrkesfunktionerna kan också förstås utifrån att ett mindre bra system för hur 

informationsföringen system är utvecklad finner olika intressen i ekonomiska termer. Det 

Weber (1938) diskuterar som sakliga intressen eller om det är vårdtagarens behov som är 

viktigast.  

 

Respondenterna är överrens om att en kommunal/ offentlig anställning är en trygg anställning.  

Enhetscheferna vet premisserna och har en samsyn kring yrkesrollen som enhetschef innebär. 

Till syvendes och sist så bottnar möjligheten och svårigheterna att veta om att de ekonomiska 
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intressen i relation till den ambitionen för sin egen verksamhet som ses som varandras 

motsättningar. Att respondenterna inte få gå med vinst är en möjlighet som respondenterna 

”slipper”, men att potentiella förbättringsområden kan översättas med den egna ambitionen 

utifrån intervjupersonens egen värdering och ambition. I de olika intressena så som de 

politiska besluten, vårdtagarnas behov och ekonomiska intressen är svår att separera och går 

in i vart annat. Motsättningarna i de olika intressena skildrar också mina intervjupersoners 

upplevelse att vara enhetschef i relation till uppdragets innehåll. Motsägelsefullt. 

Enhetschefen förväntas vara den som tar ansvar för att se till att samverkan mellan offentliga 

bestämmelser och egna ambitioner inte krockar med varnadra utan förhåller sig till varje 

enskilt intresse med inte allt för stor konflikt emellan sig. 

 

Jag tänker att det finns en konflikt i rollen som enhetschef.  I möjligaste utsträckning 

beskriver respondenterna att den egna ambitionen är att vårdtagarnas behov ska stå i första 

rummet. Den ekonomiska verkligheten får i allt för hög utsträckning påverka vårdtagarnas 

och undersköterskornas vardag, det vill säga alla yrkesfunktioner som arbetar direkt mot 

vårdtagarnas insatser av omsorg. Konflikten för enhetscheferna blir att hitta balans mellan den 

ekonomiska styrningen och vårdtagarnas behov. Motsättningen i att vara enhetschef uppfattar 

jag efter denna studie vara slitsam. I termer av samarbete eller samverkan lyser med sin 

frånvaro. Samverkan i studiens resultat faller ändå tillbaka till hur svårt det kan vara att få ett 

beslut att ses över av flera yrkesfunktioner, eller efterfrågan av att förena ekonomi med 

vårdtagarnas beviljade timmar inte tas på större allvar. I min mening så spottar Socialstyrelsen 

bokstavligt talat ut nya arbetssätt, enkäter och idéer om hur vårdtagarnas omsorg inte får gå 

till eller bör gå till.  Jag önskar att framtida forskningen och myndigheters intressen av att 

minska avstånden och förena ekonomiska termer med förebyggande arbete synliggörs och 

tydliggörs för sakliga intressen behöver inte vara lika med att människans behov inte är i 

fokus, utan snarare att människan behöver vissa materiella verktyg som kostar pengar för att 

se till att tillfredsställa behov. I andra sammanhang diskuteraras och analyseras gärna hur 

gränser ska suddas ut, eller att närma oss varandra så är i det mellan människors fördomar och 

föreställningar. I omsorgen upplever jag att förena ekonomiska termer och basala 

omsorgsbehov fortfarande har och vill ha en skiljemur mellan sig. För att inte gå förlorade i 

andra intressen än att” bistå av hjärtat” framkommer den ekonomiska aspekten respektive 

omsorgsbehoven som en konflikt i beskrivning men också ett konstaterande från 

enhetscheferna.  
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BILAGOR 
 
  
BILAGA 1 - Informationsmail  
      

    2012 04 02 

 

Hej!              

     

Mitt namn är Ellinor Johansson och jag studerar sjätte terminen vid socionomprogrammet, 

Linneuniversitet i Växjö, där det ingår att under denna termin skriva en examensuppsats. Jag 

har som ämne för uppsatsen valt att fördjupa mig inom ledarskap i äldreomsorgen. Studiens 



 

38 
 

syfte är att skapa kunskap och förståelse för hur enhetschefer upplever sitt ledarskap inom 

äldreomsorgen.  

Denna uppsats kommer att förutom litteratur och dokument ha sin grund i intervjuer med 

enhetschefer inom äldreomsorg. Jag önskar därför kontakt för att få tillfälle att intervjua Dig 

kring hur du ser på ditt ledarskap och dina arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Intervjuerna 

kommer att genomföras utifrån en intervjuguide och ta ca 1 timma i anspråk. För att få en bra 

dokumentation av intervjun och kunna skriva ut den i efterhand önskar jag spela in vårt 

samtal på band. Materialet kommer sedan att förvaras så att endast min handledare och 

uppsatsens opponent får tillgång till det. Efter det att uppsatsen är godkänd kommer materialet 

att förstöras. Du garanteras konfidentialitet eftersom varken ditt namn, din kommun eller 

andra data som gör att du kan identifieras, kommer att kunna utläsas i uppsatsen. Det är 

givetvis frivilligt för dig att delta och du kan när som helst under intervjun avbryta 

deltagandet utan att ange skäl till detta.  

 

Min handledare heter Kerstin Gynnerstedt och är verksam docent vid Linneuniversitet,  

on nås på kerstin.gynnerstedt@lnu.se eller telefonnummer: 0470 70 87 34  

 

Med vänlig hälsning 

Ellinor Johansson 

Ejojh09@student.lnu.se  

mitt telefonnummer är: 073 533 97 74 

 
BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
  

 

 LEDARSKAP   

 Vad innebär det att vara enhetschef?  

Vad har en enhetschef för ansvarsområden?   

Hur ser du på ditt ansvarstagande?  

Vilken typ av beslut fattar du?  

Hur tänker du kring dina erfarenheter i egenskap av enhetschef? Eller 

Finns det riktlinjer från ledningen som styr ditt sätt att arbeta med din personal? 
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Vilken sorts chef tycker du att du är? Är du mycket ute bland din personal? Hur ofta träffar du 

dina anställda? Hur håller du kontakten med dem? Händer det att du skickar ut skriftlig 

information till de anställda? Hur och när vidarebefordrar du information som kommer från 

ledningen till dina anställda? Kontaktar personalen dig ofta- i vilken typ av frågor? Vad 

förväntar du dig av dem som är anställda hos dig?  

Vilken är din upplevelse att leda de anställdas arbete?  

I vilka sammanhang blir yrkesrollen som enhetschef tydlig? 

Vilken kontakt har du med vårdtagare och deras anhöriga?  

ANSTÄLLD  

Vad är det att vara anställd?  

Vad är dina erfarenheter att själv vara anställd? Vilken kontakt har du med din egen chef? På 

vilket sätt får du information från ledningen till dig?   

Har uppfattningen till anställning förändrats över tid?  

Hur ser du på din arbetsgivare? 

ARBETSGIVARE  

 Vad lägger du i ordet arbetsgivare?  

Tycker du om att vara arbetsgivare?  

Vilka möjligheter och hinder finns det att vara arbetsgivare på det sätt du önskar?  

På vilket sätt skulle du vilja ändra andra de förhållanden som en arbetsgivare har?  

I vilka situationer framstår att du är arbetsgivare mer tydligt/mindre tydligt?  

Vad är skillnaden mellan kunskap och kompetens?  

Har du den kunskap och komptens som du behöver för att vara enhetschef? Om inte, vad 

saknar du? 

ORGANISATIONORIENTERADE FRÅGOR  

Hur ser du omsorgsförvaltningen? Vem är din chef? Har du någonsin haft kontakt med de 

politiker som styr din verksamhet?  

Hur jobbar omsorgsförvaltningen med frågor som rör stöd, omsorg och hjälp?   

Vad tycker du om kommunens organisationskultur/ordningar/arbetssätt  

Anser du att du har möjlighet att påverka organisationskulturen/ordningar/arbetssätt?  

Hur upplever du att de bestämmelserna som tas för människors vård, stöd, och hjälp hanteras 

på organisationsnivå?  

Tycker du att du har möjlighet att påverka de anställdas förutsättningar att göra ett bra arbete? 


