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Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur några områdeschefer, som är verksamma inom
hemtjänsten, upplever och beskriver sin arbetssituation och sitt ledarskap, samt vilka
förutsättningar som påverkar dom i ledarskapsrollen.

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, där jag har intervjuat områdeschefer samt
hemtjänstchef i en kommun.

Av resultatet framkom att områdescheferna arbetar i en komplex tillvaro. De verkar i ett
korstryck där de ständigt möter krav och förväntningar från olika håll som skall tillgodoses.
Flexibilitet blir ett honnörsord. Att kunna vrida och vända utifrån vad situationen kräver samt
att kunna hitta en egen balans för att inte sudda ut sig själv. Det är viktigt att ha god
självkännedom för att inte tappa bort sig själv i detta arbete. Arbetet blir aldrig färdigt, det
finns alltid mer att göra. Fel och misstag kan få allvarliga konsekvenser, antingen i
personalgruppen eller hos omsorgstagaren. Det är svårt att känna sig nöjd med sin insats.

De faktorer jag kunnat bedöma haft störst betydelse för områdescheferna är tid, ett tydligt
uppdrag och stöd från chefer och kollegor samt tid för reflektion.
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1. Inledning/Bakgrund

Ledarskapets viktiga roll för medarbetarnas hälsa och trivsel debatteras ofta i media. Det är
lätt att cheferna skuldbeläggs i sitt arbete genom att media målar upp det som om ledarskapet
är den enda anledningen till dålig arbetsmiljö. En undersökning som är gjord visar att 81
procent av tjänstemännen och 69 procent av arbetarna tycker att chefen är mycket viktig för
arbetsmiljön (”Bättre chefer”, 2002). Men hur har cheferna det? Har cheferna de
förutsättningar som krävs? Även de kräver en fullgod arbetsmiljö för att klara sitt uppdrag.
Chefer som inte får förutsättningar och utrymme för att utöva ledarskap blir dåliga chefer.

Inger Efraimsson, SKTF:s ordförande säger angående chefens arbetsmiljö att: ”I offentlig
sektor är problemet uppenbarligen underskattat, inte minst inom äldreomsorgen”. Efraimsson
beskriver hur cheferna trängs mellan politikernas krav på en fullgod omsorg, personalens
frustration över att inte kunna ge de äldre vad de har rätt till och de anhörigas krav på att deras
föräldrar ska ha det bra. Det enda tydliga besked cheferna får är att hålla budgeten.
Arbetsmiljön för de anställda blir lidande om det saknas rimliga förutsättningar för deras
chefer att leda verksamheten (”Bättre chefer”, 2002). Även Eva Magnusson Larsson, personal
administrativ chef i Karlskrona anser att chefer och arbetsledare måste få bra förutsättningar
att klara sina jobb (”Ledaren är nyckeln”, 2002). Hon menar att ledarskapet är centralt om den
goda arbetsplatsen ska kunna förverkligas.

SKTF kartläggning av chefers situation på olika befattningar ligger till grund för rapporten
”1000 chefer kan inte ha fel” (2002), en rapport som belyser chefens betydelse för övriga
medarbetare utifrån de förutsättningar som ges. Resultatet som de kom fram till var bland
annat att förutsättningarna för att utöva ett bra ledarskap har ett tydligt samband med det antal
medarbetare som chefen har ansvaret för. En arbetsgivare som organiserar arbetet på ett
sådant sätt att chefen har ansvaret för fler än 30 medarbetare kan knappast förvänta sig en
effektiv organisation. De menar också att kvinnliga chefer inom verksamhetsområdena
social/omsorg och vård har de sämsta förutsättningarna att utöva ett bra ledarskap. Vidare
framhåller rapporten att genom att öka antalet chefer på mellannivå skulle ledarskapet ges
bättre förutsättningar, och såväl inflytande som utvecklingsmöjligheterna skulle öka för både
cheferna och medarbetarna. Rapporten visar också att nästan hälften av cheferna saknar
tillgång till stödfunktioner (nätverk, coach, förtroendefulla relationer, administrativt stöd och
liknande). Det är märkligt att detta område är så eftersatt då cheferna har en så utsatt position.
Detta innebär att många chefer får ägna tid och kraft åt administrativa sysslor i stället för att
leda och utveckla verksamheten.

Under vårterminen 2002 skrev jag tillsammans med en kurskamrat B-uppsats som byggde på
ett projekt som heter ”Att utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete i Skara kommun” ett
samarbete mellan Skara kommun och Högskolan Trollhättan/Uddevalla, HTU (Karlsson &
Johansson 2002). Skara kommun ville göra en nulägesanalys av de anställdas arbetssituation.
Syftet med projektet var att kartlägga vad som särskiljer personal som är långtidssjuka
respektive långtidsfriska gällande arbetsmiljöfaktorer som påverkade deras hälsa i positiv
eller negativ riktning. Vi kom fram till att ett väl fungerande ledarskap påverkade starkt. Det
var viktigt att ledaren kunde ge och ta ansvar, ge frihet inom ramar samt att ledaren kunde
lyssna och ge respons. Det var viktigt att känna respekt, tillit och förtroende för ledaren och
att bli sedd och lyssnad på. Ett tydligt ledarskap framhölls starkt. Utifrån detta resultat väcktes
mitt intresse för nästa uppsats. Hur ser det ut för ledarna, har dom de förutsättningar som
behövs för att leda? Beror ledarskapet på de inre faktorerna, den egna personligheten eller
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krävs det andra, yttre, villkor för att klara sitt uppdrag? Vad anser de själva att det krävs för
att utöva ett tillfredställande ledarskap?
Då uppsatsen bygger på hur områdeschefer inom hemtjänsten upplever sin arbetssituation och
sitt ledarskap samt vilka förutsättningar de anser krävs för att utföra sitt uppdrag kommer jag
att ge en kort bild av vad hemtjänst är för att den oinvigde skall förstå situationen för dessa
personer.

1.1 Hemtjänst

Hemtjänsten har en nyckelroll i samhället när det gäller omsorgen om äldre och människor
med olika former av handikapp. Enligt socialtjänstlagen bör kommunerna, underlätta för den
enskilde att bo hemma genom bland annat hemtjänst (Socialstyrelsen, 2001). Vid behov skall
det individuella boendet kompletteras av kollektiv service av olika slag samt individuella
omsorgsinsatser. Under senare år har stora förändringar skett inom samhällets äldre- och
handikappomsorg. Grunden för arbetet, lagstiftningen, ändrades under 80-talet. Då kom en ny
Socialtjänstlag, ny Hälso- och sjukvårdslag och ny Omsorgslag. De nya lagarna ställde nya
krav och öppnade nya vägar för kommuner och landsting att organisera verksamheterna. Detta
i kombination med den förändrade människosyn, som kom till uttryck i lagstiftningen ledde
till strukturförändring av organisation och tjänster och ett behov av utveckling av
arbetsmetoder och arbetsformer (Trydegård, 1990). Äldreomsorgen avinstitutionaliserades
och målet från statsmakternas sida var att alla, oavsett ålder och eventuellt handikapp, skall ha
rätt att bo hemma eller i en hemlik miljö (Larsson, 1993). Äldre människor kunde i allt större
omfattning bo kvar i den egna bostaden och få sin service och omvårdnad där. Långtidssjuka
och handikappade människor flyttade från institutioner till egna bostäder eller gruppboende
med vård och stöd i det egna hemmet. Denna utveckling innebar att kommunens hemtjänst
fick ta över ett stort ansvar och också fick nya grupper att erbjuda stöd och hjälp, till exempel
tidigare patienter från psykiatrin och mentalt handikappade (Olsson & Ingvad, 2000). Detta
har skett samtidigt som andelen äldre har ökat i befolkningen, särskilt i åldrarna över 80 år,
och därmed också antalet personer som behöver hjälp från den sociala omsorgen.

Socialtjänstlagen ger alla rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat
bistånd om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt
(Svenska kommunförbundet, 2003). I lagstiftningen framhålls viktiga principer för samhällets
service och vård till äldre och handikappade. Människor skall ha rätt att själva bestämma, att
behålla sin integritet och identitet och att utöva inflytande på den service och vård de behöver.
Trygghet och valfrihet är andra grundläggande värden.

Hemtjänstens traditionella innehåll kan allmänt sett indelas i uppgifter av servicekaraktär och
uppgifter som mer inriktas på personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter kan bland annat
avses hjälp med hemmets skötsel, inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider
eller distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses de insatser som
därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan vara hjälp
med att äta, dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser för att
bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Drygt 125 300
ålderspensionärer, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst 1 oktober 2000. Detta
motsvarar cirka 8 procent av samtliga 65 år och äldre (Socialstyrelsen, 2001).

Alltmer av den offentliga verksamheten har förskjutits från statlig till landstings – och
primärkommunal regi, samt från landsting till primärkommuner. Syftet med detta har bland
annat varit att uppnå större närhet mellan beslutsfattare och medborgare samt att ha en
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gemensam huvudman för verksamheten. Även under 1990-talet har man inom kommunerna
vidtagit en rad förändringar i hemtjänstens verksamhet. En del av dessa förändringar har varit
ägnade att höja vårdens kvalitet, andra har varit av rationaliseringskaraktär. För att uppnå en
större närhet mellan administration och professionellt utövande har man velat ”platta” ut
organisationen, det vill säga flytta ner de administrativa uppgifterna så nära utförandet som
möjligt. Följden har bland annat blivit att arbetsledare har fått en omfattande ökning av
administrativa och personalvårdande uppgifter (Olsson & Ingvad, 2000).

Den 1 november 1999 arbetade 265 400 i kommunernas vård och omsorg till äldre och
funktionshindrade, varav 194 900 hel- och deltidsanställda och 70 500 timanställda. Av dessa
arbetade uppskattningsvis 74 procent eller 196 000 inom vård och omsorg till äldre, enligt
Svenska Kommunförbundets personalstatistik
(Svenska kommunförbundet, 2003).

1.2 Arbetsledare inom hemtjänsten

De arbetsledande befattningarna inom äldre- och handikappomsorgen benämns olika,
beroende på hur äldreomsorgen är organiserad, om det är i öppen verksamhet eller i
anslutning till servicehus. De olika varianterna på yrkesbeteckningar kan vara hemtjänst- eller
hemvårdsassistent i den öppna sociala hemtjänsten. Vissa kommuner har beteckningen
hemtjänstassistent oavsett organisationsform, medan andra kommuner har valt en helt annan
yrkesbeteckning som till exempel områdeschef (Trydegård, 1990). I min valda kommun
använder de just nu beteckningen områdeschef för den arbetsledande befattningen inom
hemtjänsten, men det har, som jag uppfattat det, skiftat över tid. Jag kommer att använda mig
av beteckningen områdeschefer fortsättningsvis.

Trydegård (1990) försöker genom sin rapport att klargöra yrkesrollen som områdeschef inom
den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Hon menar att områdeschefernas yrkesroll är
mångfacetterad och yrkesinnehållet beskrivs som mångsidigt med kontakter och krav från
olika håll. Det mest slående enligt författaren är den ständiga växlingen mellan olika sidor av
rollen, mellan olika krav och förväntningar. I de flesta kommunerna finns arbetslag för
vårdbiträden, med områdeschefer som arbetsledare för vårdbiträdesgrupperna. Grupperna
ansvarar för fördelningen av det löpande dagliga arbetet. Personal- och budgetansvar har på
många håll decentraliserats och detta har medfört förändrade arbetsuppgifter och ökat ansvar
(Trydegård, 1990).
Samarbetet mellan kommuner och landsting och mellan olika yrkesgrupper har också
utvecklats, bland annat i form av vårdplaneringsgrupper för gemensam planering och
organisation av social hemtjänst och hemsjukvård. Samverkan och samordning har också
skett i andra sammanhang, till exempel när det gäller omsorger om psykiskt
funktionshindrade, rehabilitering av psykiskt långtidssjuka, missbrukare och andra grupper,
som är nya för kommunens sociala hemtjänst. Arbetet gäller till en del kontakter med
omsorgstagarna och kan bestå av allt från vardagliga rutinuppgifter till tidskrävande och svåra
utredningar med åtföljande planering och genomförande av insatser. Arbetet innebär också att
ibland fungera stöttande gentemot omsorgstagare och dess anhöriga. Uppgifter med karaktär
av myndighetsutövning, till exempel att bevilja eller avslå ansökan om bistånd enligt § 6
Socialtjänstlagen, är också vanligt förekommande. Den personalledande funktionen är en
annan viktig del av yrkesrollen. Det handlar om det dagliga stödet i personalgruppen och
långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete innefattande planerings- och
handledningssamtal, konfliktbearbetning och liknande (Trydegård, 1990). Arbete av mer
administrativ och förvaltande karaktär gentemot förvaltning och politiker förekommer liksom
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samverkan med andra vård- och serviceorganisationer. Sett ur ett myndighetsperspektiv kan
yrkesrollen beskrivas som att områdeschefens uppgift är att vara uttolkare av kommunens
riktlinjer och vara kommunens företrädare inom äldre- och handikappomsorgen samt att
återföra sina erfarenheter till politikerna. En huvuduppgift för områdescheferna är
behovsbedömningen för omsorgstagaren. Det är en komplicerad arbetsuppgift med tanke på
att behovsbegreppet är oklart och människors anspråk varierar. Hänsyn måste tas till den
enskildes situation och önskemål och kommunens resurser och riktlinjer. Där kan
områdeschefens empati med människor i svåra situationer komma på kollisionskurs med de
ekonomiska ramarna i kommunen (Trydegård, 1990).

Trydegård (1990) hänvisar till ett ”rådslag” som SKTF höll 1988 om socialarbetares
arbetsmiljö, där man bland annat visade på den pressade arbetssituationen som områdeschefer
upplever i form av ständigt ökade krav på verksamheten samtidigt med minskade ekonomiska
och personella resurser. Andra problem som redovisas är mellanställningen, ”korstrycket”,
mellan brukare, personal och kommunpolitiker, liksom växlingen mellan olika typer av
arbetsuppgifter och oklarheter i yrkesrollen. Sammantaget har den utveckling, som skissats
ovan, och som har skett samtidigt med ett hårdnande budgetläge och en svårare
arbetsmarknad, inneburit stora förändringar och problem för dem som arbetar inom
kommunens äldre- och handikappomsorg, inte minst för dem med arbetsledande befattning.

3. Problemformulering

Det resultat vi kom fram till i den tidigare studien (Karlsson & Johansson 2002), pekade
tydligt på ledarskapets viktiga roll vad gäller påverkansfaktorer för medarbetarnas hälsa. I och
med det resultatet är det av intresse att gå vidare och söka mer kunskap om arbetsledarnas
arbetssituation. Jag vill i detta uppsatsarbete ta reda på hur en grupp arbetsledare/chefer
tänker, resonerar om och beskriver sin arbetssituation och sitt ledarskap. Samt vilka
förutsättningar de anser vara väsentliga för att utöva ett tillfredställande ledarskap i sin
arbetsgrupp. Vad påverkar dem i ledarskapsrollen? Vilka förutsättningar behövs för att
områdescheferna ska kunna utöva sitt ledarskap? Har dom de förutsättningar som behövs för
att leda? Beror ledarskapet bara på de inre faktorerna, den egna personligheten, eller krävs det
andra, yttre, förutsättningar för att klara sitt uppdrag? Vad anser de själva?

4. Syfte

Syftet är att undersöka hur några områdeschefer, som är verksamma inom hemtjänsten,
upplever och beskriver sin arbetssituation och sitt ledarskap, samt vilka förutsättningar som
påverkar dem i ledarskapsrollen.

5. Teoretisk ram

I den teoretiska ramen behandlas teorier som kan ge förståelse för mitt material. Den
behandlar ledarskapet i olika situationer och då framförallt mellanchefspositionen. Vilka
dilemman som kan uppstå samt konsten att leda. En kort bild av begreppet arbetsmiljö ges.
Vidare diskuteras begreppen, stöd och reflektion då jag fann att det var av betydelse i
resultatet.
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5.1 Chef i offentlig verksamhet

Den offentliga sektorns organisationer är amatörstyrda av politiker. Amatörer i bemärkelsen
av lekmän vilket innebär att politiker, inte behöver, men kan sakna kunskap om
verksamheten. De befinner sig vanligen på distans från den vardagliga verksamheten i
motsatts till de professionella företrädarna vilket kan bidra till skillnad i lojalitet.
Organisationens medarbetare har en stor del av sin lojalitet bland de människor de tjänar
såsom klienter och brukare, den lojaliteten kan vara starkare än den mot arbetsgivare och
organisationen (Thylefors, 1991). Bland politikerna sker en ständig omsättning, medan
tjänstemännen representerar det stabila inslaget. Det medför att offentliga chefer vanligtvis
arbetar med relativt kort tidshorisont eftersom de är styrda av politiska beslut. Detta kan bidra
till bristande långsiktig planering och entydiga styrningssignaler från de politiska organens
sida (Hagström, 1990). För kommunala chefer utgör politiska utspel en viktig del av den
administrativa vardagen där politiska värderingar styr prioriteringar och i viss mån själva
verksamheten (Tollgerdt-Andersson, 1995).

5.2 Att leda.

Svedberg (2000) anser att ledarskap till viss del är en fråga om individuell lämplighet,
mognad och kunskap, men kan inte reduceras till enbart en personfråga. Gruppens dynamik,
dess samansättning och mål, liksom själva organisationen och dess kultur måste också vävas
in. Dessa perspektiv samspelar och kan lämpligen förstås tillsammans, se bilaga1.
Ledarens arena växer fram i figurens centrum där de olika nivåerna bryts och hit fokuseras
intressen och krav från olika individer, grupper och från själva organisationen. I detta
korstryck är ledarskapets dilemma att finna en balans och samtidigt driva en linje. (se vidare
Ledarskapets dilemma 5.2.2)

Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra utan att behöva tillgripa
tvång, om tvång tillgrips handlar det inte om ledarskap. En mer formell definition av
ledarskap är ”den process genom vilken en person i en organisation eller grupp influerar andra
i organisationen/gruppen att nå för organisationen/gruppen uppställda mål” (Bruzelius &
Skärvad, 2000, s. 330). Ledarskap är sålunda en påverkansprocess i syfte att få andra
människor att frivilligt, och helst engagerat, agera för att nå vissa mål. Ledarskap är en
relation mellan ledare och ledda och vid väl fungerande ledarskap växer medarbetarnas
respekt, tillit och förtroende för ledaren. Därmed stärks ledarens auktoritet, legitimitet och
ledarställning. Däremot vid dåligt fungerande ledarskap avtar medarbetarens respekt, tillit och
förtroende och ledarskapet urholkas.
Att vara ledare i en målstyrd organisation innebär att arbeta mot de mål som en huvudman satt
upp och samtidigt ta hänsyn till ett antal andra intressenter. Dessa har många gånger
sinsemellan motsägelsefulla intressen, vilket gör att lyhördhet i kombination med
gränssättning, målhävdelse och förmåga att prioritera kanske är de viktigaste och mest
krävande ledaruppgifterna. Ledarskap är en relation snarare än en position, och det är i mötet
med människor som ledaren formar och blir formad i sitt ledarskap (Svedberg, 2000).
Ledarskapet har dubbla funktioner, uppgift och process, det vill säga vad och hur. Ledaren
behöver vara klar både över vad som skall göras och hur det ska göras. Ett ledarskap för
effektivitet och hälsa bör omfatta diagnostisering av arbetslaget. Det innebär att ledaren själv
måste vara medveten om gruppens utveckling och behov och kunna se maktförhållanden och
strukturer som präglar gruppen (Nerell & Sandberg, 1994).
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5.2.1 Målstyrning
En av ledarskapets väsentligaste uppgifter är att mobilisera organisationens medarbetare så att
de genom beslut och handling, individuellt och gemensamt, agerar så att organisationens mål
uppnås. För att klara denna väsentliga men svåra uppgift måste ledningen ha god kunskap om
bland annat individers motivation, gruppers sätt att fungera och kulturens påverkan på beslut
och handling. (Bruzelius & Skärvad, 2000).
All utveckling i en organisation är beroende av hur noga man förbereder sig inför formulering
och fastställande av målen och hur väl de förankras hos de anställda. All personal måste
känna delaktighet i arbetet med att nå och följa upp målen. Målen ska vara realistiska,
kommunicerbara och mätbara.  Klara mål, bättre information och medverkan i
beslutsprocessen är tre företeelser som motiverar människor i en organisation och ökar
arbetstillfredsställelsen (Pettersson, 1994).
Det måste finnas en relativ enighet om målen för en verksamhet ska överleva av egen kraft.
Uppslutningen kring ett mål innebär inte nödvändigtvis att det är det bästa målet utan att
ansträngningarna går i samma riktning. De mål som anges i den offentliga sektorns ramlagar
har en vid karaktär, vilket gör dem tolkningsbara. Finessen med vida målformuleringar är att
de tillåter anpassning till lokala förhållanden och nya situationer utan att lagarna behöver
ändras. Vagheten medger alltså flexibilitet och möjlighet till snabb anpassning och gör dem
gångbara i de flesta politiska grupperingar. De blir kontroversiella först då de ska tolkas
(Lennéer Axelson & Thylefors, 1996).

5.2.2 Ledarskapets dilemma
Ledare på i princip varje större arbetsplats lever i ett korstryck av komplexa krav och
förväntningar. Att hela tiden vara tvungen att göra val och handla i brytpunkten mellan dessa
olika intressen ger upphov till ett antal vad man skulle kunna kalla ledarskapsdilemman. Vi
förväntas visa lojalitet uppåt mot våra överordnade, solidaritet inåt organisationen mot
kollegor, trohet utåt mot klienterna och på samma gång vill vi vara sanna mot oss själva, med
andra ord uppleva äkthet (Svedberg, 2000).

Lojalitet (uppåt)

Solidaritet        Trohet (utåt)
(inåt organisationen

 och medarbetarna)

Äkthet (mot sig själv)

Figur 1. Fyra ledarskapsdilemman. (Svedberg, 2000, s. 247)

Detta låter sig lätt sägas men i praktiken handlar det om motstridiga krav, konflikter mellan
skilda intressen och konsten att göra det omöjliga möjligt. Att ha klart för sig vad ledarskapet
innebär krävs för att klara detta korstryck med bibehållen självaktning. Svedberg (2000) anser
att ledarens förmåga att vara lyhörd, motivera, hävda mål och vidmakthålla en levande
professionell dialog är avgörande i korstrycket mellan dessa dilemman.
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5.2.3 Positionen mellanchef
Det finns tre hierarkiska nivåer i chefsarbete, från det abstrakta till det konkreta (Thylefors,
1991).  De olika nivåerna medför olika krav. Chefer på högsta nivå är oftast inriktade på
planering, integrering och samordning av verksamheten i ett övergripande och långsiktigt
perspektiv. Den huvudsakliga aktiviteten för mellanchefer är det mänskliga samarbetet inom
organisationen, den sociala kompetensens område. Av första linjens chefer eller arbetsledare
krävs dessutom att de skall behärska det konkreta arbetet. Mellanchefers position i mitten ger
möjlighet att ha både inblick uppåt och nedåt i organisationen. Thylefors (1991) beskriver hur
organisationen består utav rollsystem, där rollerna står i ett funktionellt och ömsesidigt
förhållande till varandra. Varje roll innehåller en eller flera funktioner och dessa kommer
ursprungligen från organisationens målbeskrivningar. Flera intressenter har befogade krav och
förväntningar på arbetsledare och chefer, där inte minst mellancheferna befinner sig i en
korseld.

Mellanchefens roll har förändrats i och med 1990-talets krav på effektivitet och produktivitet
från att vara högsta ledningens redskap till att vara motorn i verksamheten. Trots en begränsad
auktoritet och trots oförenliga krav från olika håll är mellanchefen fullt ansvarig för att
verksamheten fungerar. Ansvaret tenderar ibland att vara större än befogenheterna
(Drakenberg, 1997).

Chefer på myndighetens mellannivåer får sin auktoritet given av överordnade inom
myndighetshierarkin. Vilka till stor del, genom förordningar och andra föreskrifter, även
bestämmer dessa chefers makt över andra i organisationen. Dessa mellanchefer medverkar
inte direkt i fastställandet av organisationsmålen, utan har som främsta uppgift att organisera
och styra organisationens skilda delar för att på bästa sätt kunna uppnå målen. Det är välkänt
att chefer på mellannivå ofta slits mellan överordnade och underordnade, när de skall omsätta
de övergripande målen i konkret handling på skilda myndighetsnivåer och bland personal
(Hagström, 1990).

Det är nödvändigt att strukturera och precisera de faktorer som har betydelse för
ledarprocessen för att kunna förstå mellanchefens komplexa roll. Drakenberg (1997)
efterlyser forskning om ledares beteende i ett helhetsperspektiv och diskuterar Chelladuria, en
forskare som valt att undersöka ledarskap utifrån ett helhetsorienterat perspektiv. Drakenberg
(1997) tillämpar Chellendurias multidimensionella analysmodell till att få ordning på
mellanchefsproblematiken (figur 2).

Bakomliggande faktorer      Ledarbeteende          Konsekvenser

Figur 2. Multidimensionell modell för ledarskap tillämpad på mellanchefsproblematiken
(Drakenberg, 1997, s. 123).

Karaktäristika för
kontext.

Karaktäristika för
ledaren.

Karaktäristika för
den anställde

Föreskrivet
ledarbeteende.

Aktuellt
ledarbeteende.

Förväntat
ledarbeteende.

Tillämpat
 ledarbeteende.

Anställdas
prestation.

Anställds
tillfreds-
ställelse.
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Modellen åskådliggör att mellanchefens agerande är ett resultat av tre olika former av
ledarbeteende; föreskrivet ledarbeteende, aktuellt ledarbeteende samt förväntat ledarbeteende.
Med föreskrivet ledarbeteende menas det beteende som organisationens ledning förväntar sig
att ledaren ska ha. Aktuellt ledarbeteende är de egenskaper, kompetens och erfarenhet som
ledaren skaffat sig i arbetsledande position. Här ingår personliga egenskaper och individuella
förmågor. Förväntat ledarbeteende är baserat på underställdas normer och värderingar på vad
de förväntar sig av sin ledare. Ju fler inslag i det tillämpade ledarbeteendet som kan hänföras
till föreskrivet ledarbeteende, desto lättare blir ledarens roll, eftersom ledaren kan följa
arbetsplatsens föreskrifter för arbetsledning.

5.3 Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett och komplicerat begrepp som handlar dels om fysiska förhållanden på
arbetsplatsen, exempelvis maskiner, ljus, ljud, ventilation och datorer. Det psykosociala
arbetsmiljöområdet handlar om relationer mellan anställda och mellan anställda och ledning,
ensamarbete och medverkan på jobbet. Kemikalier av olika slag och deras påverkan på
kroppens organ och arbetsställningar (ergonomi), vid maskiner och datorer är två, bland
många andra, förhållanden som kan räknas in bland de medicinska arbetsmiljöfrågorna.
Arbetet måste organiseras på olika sätt beroende på vad som produceras. Verksamheterna
(organisationerna) lever inte isolerade utan i ett samspel med varandra och det samhälle de
verkar i och verksamheterna bedrivs i olika organisatoriska former, till exempel aktiebolag,
ekonomiska föreningar som kommunal eller landstingsverksamhet eller i statliga
myndigheter. Organisationerna verkar i en samhällskontext som påverkar organisationerna
och deras interna förhållanden på såväl organisations- som arbetsorganisations-/gruppnivå och
på individ nivå (Zanderin, 1997). Både privat verksamhet och offentlig verksamhet är styrda
av lagar, förordningar, och tillämpningsföreskrifter som påverkar organisationsformen,
innehållet i verksamheten och hur den organiseras. Arbetsmiljölagen (AML) vars ändamål är
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, är
en målinriktad ramlag som innehåller kapitel om arbetsmiljöns beskaffenhet, arbetsgivarnas
och arbetstagarnas ansvar för arbetsmiljön, tillsyn av arbetsmiljön, det rättsliga ansvaret för
arbetsmiljön samt minderårigas arbetsmiljö och arbetstider. Lagen tar inte bara sikte på att
förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet utan också på arbetets innehåll. Strävan är att
arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse,
gemenskap och personlig utveckling (Arbetsmiljöverket, 2001). En bra arbetsmiljö betyder
bland annat att de anställda blir uppmärksammade och uppskattade av cheferna (Kommunal,
2002).

5.4 Stöd

Arbetstillfredsställelsen är i mycket hög grad påverkad av kollegor och den sociala miljön i
allmänhet. Det sociala klimatet som har med det mellanmänskliga samspelet att göra,
innehåller bland annat en viktig komponent som går under beteckningen socialt stöd. Denna
beteckning riktar tankarna till att exempelvis bli uppskattad, accepterad och omsorgsfullt
bemött. Uttrycket används vanligtvis för att beskriva de processer och mekanismer som bidrar
till att de mellanmänskliga relationerna fungerar som en buffert mot stress och missnöje på
arbetsplatsen.  För att utveckla en stabil identitet och självkänsla är vi beroende av
omgivningens feedback på våra handlingar och den feedback vi får är också av väsentlig
betydelse för vår egen upplevelse av vår kompetens och förmåga att hantera de olika uppgifter
som vi ställs inför i livet (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Socialt stöd innefattar samspel
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mellan människor där de ger psykiskt, känslomässigt, informations-, materiellt och
funktionellt stöd (Haglund & Svanström, 1995).

Att ha stöd från andra människor i omgivningen har kommit att ses som allt viktigare inom
stressforskningen. Socialt stöd är en mycket viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Det
tycks framförallt finnas två huvudeffekter av socialt stöd. För det första möter det upp till
människors behov av trygghet, kontakt, erkännande, tillhörighet och närhet och för det andra,
kan socialt stöd från kollegor och chefer på ett påtagligt sätt minska känslor av stress i arbetet
(Thomsson, 1998).

Den mogna gruppens emotionella klimat är ett socialt stöd vilket leder till ökad stresstolerans
hos individen. Om gruppen tar hänsyn till individuella behov, ger uppskattning och visar
respekt kan individen känna att den har ett egenvärde som är väsentligt för att gruppen ska nå
sina mål (Nerell & Sandberg, 1994).

5.5 Reflektion

Reflektion handlar om att noggrant tänka igenom eller tänka över något. Detta ”något” kan
vara ett ämne, en sak, en idé, eller en avsikt. Målet med att tänka igenom är att uppnå
förståelse, accepterande eller att se något i sitt rätta perspektiv. Reflektion kan ske på ett
medvetet eller omedvetet plan. Omedvetna processer är inte tillgängliga för aktiva och väl
övervägda val utan det är först när tankar och idéer blir medvetna som de kan utvärderas. Det
är viktigt att göra tankarna medvetna. (Bjerknes & Björk, 1996). En miljö som uppmanar till
reflektion ger bättre villkor för ökad medvetenhet och ökad ansvarsmedvetenhet. Bjerknes
och Björk (1996) skriver att reflektion är ”en gemensam beteckning för intellektuella och
känslomässiga aktiviteter som individer engagerar sig i för att utforska sina erfarenheter, så att
de leder till ny förståelse och insikt” (s. 130). Det är viktigt att se att reflektion är en aktivitet i
alla människors liv. Att komma à jour med sig själv, att ta ställning till eller sammanfatta en
situation man har deltagit i, eller att dela andras idéer och upplevelser är en vanlig mänsklig
aktivitet som innebär att man tänker igenom något, det vill säga att man reflekterar. Att
människan kan hitta svaren inom sig själv med hjälp av reflektion och meditation finns i alla
kulturer och har lång tradition även inom vår kristna kultur (Ahrenfeldt, 2001).

Nerell och Sandberg (1994) visar på behovet av ett utrymme i tid och rum där arbetsgruppen
kan bearbeta relationer, konflikter, värderingar och attityder. Detta benämner de som
transitional space. ”Transitional space handlar om tid, tillfälle, tillåtelse och tolerans för att
diskutera och behandla idéer, tankar, känslor och beteenden som vanligen uppfattas och
förstås som nödvändiga vid utförandet av de egentliga arbetsuppgifterna” (s.80). Författarna
menar att det är den legitima resurs i tid och rum som behövs i en arbetsorganisation för att
det ska vara möjligt att bearbeta och lösa arbetsuppgifterna. Transitional space upprättas och
används för att skapa tillräcklig med intimitet mellan gruppens medlemmar och förståelse för
gruppens val av nödvändiga strategier för att nå målen. Det skapar förutsättningar för
konstruktiv konflikthantering, utveckling och hälsa för grupp och individ (Nerell och
Sandberg, 1994).
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6. Metod

Jag har valt att arbeta utifrån ett abduktivt arbetssätt vilket innebär att jag har utgått ifrån
empiriska fakta och har analyserat mitt material med hjälp av befintliga teorier. Enligt
Alvesson och Sköldborg (1994) så utgår abduktionen från empiriska fakta men avvisar inte
teoretiska föreställningar. Det är en växelverkan mellan teori och empiri, där båda successivt
omtolkas i skenet av varandra. Jag har utgått från mitt empiriska material och därefter sökt
teorier som kan ge förståelse för mitt material. Denna växelverkan har jag hela tiden arbetat
med. Jag har inte haft några i förväg uppställda kategorier som har lett mig i mitt insamlande
av material, vilket gett mig möjlighet att kunna observera och tolka händelser med större
öppenhet. Det är viktigt att kunna observera och notera uppkomna händelser med öppenhet
och inte filtrera bort genom i förväg uppställda antaganden menar Starrin, Larsson, Dahlgren
& Styrborn (1991). Att ha ett öppet sinne innebär inte att man ska gå ut på fältet utan någon
vetenskaplig eller vardaglig förförståelse utan att man ska vara beredd att ändra denna, allt
eftersom man får nya erfarenheter (Repstad, 1999). Min förförståelse i ämnet för denna
uppsats är stor, då jag har erfarenhet inom området dels genom att jag tidigare arbetat inom
äldreomsorgen och dels genom de erfarenheter jag gjorde under mitt B-uppsats skrivande.
Media har uppmärksammat mitt valda område som jag också tagit del av vilket har gett mig
en bild av hur situationen i allmänhet ser ut.  Jag anser inte att min förförståelse har hindrat
mig från att göra ett bra arbete. Jag har istället sett det som en fördel att dra nytta av under
arbetets gång.

6.1 Metodansats

Val av metod beror bland annat på vad man vill undersöka. Trost (1997) menar att om man är
intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera och att förstå eller hitta mönster,
så skall man göra en kvalitativ studie. Jag har valt en kvalitativ metod, intervju, för att kunna
beskriva och tolka områdeschefernas egna upplevelser av sin arbetssituation, samt deras
uppfattning om vilka förutsättningar som påverkar dem i ledarskapsrollen. Jag har valt denna
metod för att få fram ett mönster, där jag kan se vilka faktorer som framhålls gällande hur den
aktuella gruppen av områdeschefer tänker, känner och upplever kring sin arbetssituation.
Genom detta material kan jag inte få fram ett statistiskt säkerställt material då det är för litet
material men jag kan se ett mönster som uppträder i den utvalda gruppen.

6.2 Val av respondenter

För att komma i kontakt med lämpliga respondenter tog jag kontakt med socialchefen i en
kommun och fick klartecken att genomföra min studie. Jag valde att rikta in mitt arbete på
enbart områdeschefer inom hemtjänsten i denna kommun, samt hemtjänstchefen i kommunen
eftersom hon har mångårig erfarenhet av områdeschefsjobb. Efter det att jag pratat med
socialchefen kontaktade jag hemtjänstchefen, som också ställde sig positiv till denna typ av
studie. De berörda hade ett gemensamt intresse med mig att genomföra denna undersökning
för att ohälsotalet i denna grupp har varit stor, samt att det har varit mycket omflyttning av
cheferna mellan de olika områdena. Under första träffen med hemtjänstchefen väcktes det nya
frågor som är relevanta för studien.

Under ett gruppmöte fick jag möjlighet att presentera mig och mitt syfte med arbetet för den
utvalda gruppen av respondenter, utom en som senare kontaktade mig på telefon efter att ha
fått information från de andra. Jag hade då också tillfälle att förklara att materialet kommer att
behandlas konfidentiellt och att deras anonymitet kan garanteras. Enligt Ejvegård (1996) bör
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detta göras för att få den intervjuade att öppna sig och få henne att våga säga allt hon vet. Han
menar vidare att en undersökning bör omfatta flera respondenter och att uppgifter inte lämnas
ut som gör det möjligt att i den slutliga skriftliga redogörelsen identifiera respondenten. Vid
denna första kontakt bestämdes tid och plats för några av intervjuerna, medan två av
intervjuerna bokades per telefon vid ett senare tillfälle. Hemtjänstchefen och samtliga
områdeschefer deltog i undersökningen. För enkelheten skull kommer jag att benämna
respondenterna med hon eller henne i materialet.

6.3 Intervjuer

Min avsikt med intervjuerna har varit att få till ett samtal som är koncentrerat till några få men
betydelsefulla områden som söker djup snarare än bredd. Fördelen med metoden är att
samtalet ger möjlighet till frågevariation och där följdfrågor kan fånga upp och förtydliga det
som respondenten anser mest betydelsefullt.
Samtliga tillät mig att använda bandspelare vid intervjuerna. Fördelen med att ta upp intervjun
på band är många. Dels för att intervjusituationen skulle genomföras med så få
störningsmoment som möjligt och för att minska risken för feltolkningar. Jag kunde
koncentrera mig på vad respondenten sa och kunde fånga upp lösa trådar i svaren och komma
med uppföljningsfrågor. Det fanns även en medvetenhet om att bandspelaren kunde vara en
störande faktor, men fördelarna i metoden övervägde nackdelarna. Intervjuerna genomfördes
individuellt i ett samtalsrum i kommunhuset, utom en som utfördes på respondentens
arbetsplats. Intervjuerna var tidsbegränsade till en timme. Som stöd användes en frågeguide
(bilaga 2). I några av intervjuerna användes den mer flitigt, för att föra samtalet vidare, och i
andra fall användes den mindre då samtalet flöt på. Repstad (1999) menar att en frågeguide
ska fungera som en minneslista så att intervjuaren får med de ämnesområden som ska täckas,
och behöver inte följas slaviskt.

6.4 Analysmetod

Data talar inte för sig själv de måste tolkas. Enligt Repstad (1999) är tolkning av information
en genomtänkt värdering av informationen i förhållande till de frågeställningar
undersökningen handlar om. Mitt arbetssätt har bestått i att jag har skrivit ner de
bandupptagna intervjuerna på dator och utskrifter av intervjuerna har gjorts. Några fåtal
minuter av prat från respondenten som överhuvudtaget inte har med studien att göra valde jag
att inte skriva ner. Repstad (1999) anser att det går att låta bli att skriva ut uppenbara
avvikelser som forskaren är övertygad om att de inte kommer att användas i den fortsatta
analysen. De utskrivna intervjuerna har sedan lästs samtidigt som jag lyssnat på
bandupptagningen. Under lyssnandet kunde jag skriva stödanteckningar. Detta har gjorts för
att ge en helhetsbild av materialet och utifrån det har jag valt att kategorisera resultatet. Jag
har gått igenom varje intervju för att hitta meningar och uttalanden, som enligt min tolkning
hör hemma i en kategori. Därefter har jag tolkat meningarna i respektive kategori och försökt
hitta mönster och summerat dessa. För att visa på trovärdighet i analysen har citat använts.

6.5 Metodkritik

Det finns både fördelar och nackdelar med den metod som man väljer att använda. En nackdel
med intervju, är att respondenten kan påverkas i sina svar i den ömsesidiga situation som
uppstår i samtalet (Lantz, 1993). Intervjuaren skall undvika ledande frågor och vara medveten
om sin inverkan på respondenten. Fördelen med intervju som metod är förutom möjligheten
att fördjupa området, också ett bra sätt att nå validitet. Eventuella missförstånd kan lösas
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redan vid intervjutillfället och intervjuaren kan försäkra sig om att ha uppfattat respondentens
ord korrekt. Begränsningen med denna metod är att jag bara kan nå en liten grupp av chefer.
Om jag istället valt en kvantitativ metod, exempelvis enkäter, hade jag kunna nå ut till fler.
Men då hade jag fått bredd på materialet, istället för det djup som jag anser vara värdefullt i
denna uppgift. En annan fundering jag haft är om de utvalda respondenterna upplevde att de
hade en möjlighet att avstå. Eftersom jag träffade de flesta av respondenterna vid samma
tillfälle och presenterade mig och mitt arbete så kanske respondenterna påverkades av
varandra. Att grupptrycket påverkade dem så att de inte ansåg sig ha valmöjligheten att avstå.
Jag var tydlig med att de kunde tänka på saken och att jag skulle höra av mig för att boka tid
men då några av respondenterna ville boka direkt så gjordes det med alla närvarande. Detta är
en fundering som kommer att stå obesvarad.

7. Resultat

Jag har valt att redovisa resultatet från intervjuerna med att få en sammanhängande bild av
vad respondenterna tänker, känner och upplever kring sin arbetssituation och ledarskapets
förutsättningar. Under databearbetning framkom vissa kategorier mer tydligt än andra, vilket
är anledningen till att jag har valt att redovisa samanställningen under dessa kategorier. Jag
för en diskussion parallellt med resultatredovisningen och för att tydliggöra resonemangen
använder jag mig av citat från mitt material. Citaten används blandat från alla respondenter
och jag har valt att inte skilja dem åt på något vis.

7.1 Komplex vardag

Områdeschefernas uppdrag i min valda grupp är att leda en personalgrupp på 17- 29 personer.
De har ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar och biståndsbedömning för omsorgstagare samt att
verkställa biståndsbedömningsbesluten. I arbetsuppgifterna tillkommer administrativt arbete.
Att områdescheferna har en komplex och spretig vardag, det råder det ingen tvekan om.

Att jobba som hemtjänstassistent då innebär att man har många olika uppgifter, både att möta
den enskilde, anhörig och personal ska du handleda och så har du ekonomiansvar och allt ska
vävas ihop va.

Arbetet blir aldrig färdigt det finns alltid mer att göra och det kan många gånger kännas svårt
att vara nöjd när dagen är slut och det finns hur mycket som helst kvar att göra. Här måste
områdescheferna själv lära sig att sätta gränser, att vara medveten om att det är ett jobb som
aldrig tar slut. När ett ärende är avslutat kommer nästa och så vidare. Det är viktigt att sätta en
gräns för att orka med sitt uppdrag.

Arbetet är ju väldigt roligt det är det, mycket stimulerande, man kan jobba hur mycket som helst
och det är väl inte positivt alla gånger, det är ett arbete som aldrig tar slut.

Att man aldrig blir färdig när man går hem att ändå vara nöjd med att jag har jobbat 8 timmar
även om jag vet att jag har hur mycket som helst som jag skulle kunna fortsätta med.

De får önskemål och beslut att verkställa som kommer från olika håll. Det handlar om att
tillgodose motstridiga krav, hantera konflikter mellan skilda intressen och kunna göra som
Svedberg (2000) menar det omöjliga möjligt. Beslut som kommer uppifrån skall framföras i
personalgruppen. Oavsett vad beslutet gäller måste de inför medarbetarna vara lojala med
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ledningens beslut och deras främsta uppgift enligt Hagström (1990) är att styra och organisera
organisationens skilda delar för att på bästa sätt uppnå målen. Då är det viktigt att tänka på att
det ingår i uppdraget och vara medveten om det när man börjar en sådan tjänst. Att det
handlar om att verkställa beslut som kommer från högre instanser. Besluten leder många
gånger till reaktioner som inte alltid är positiva.

Vi får ju ofta uppdrag som inte är så positiva egentligen för personalgrupperna som vi måste
genomföra t ex. slå ihop personalgrupper, vi ska byta lokal och så va, och man får stå lite… det
är ju jag som framför det här till gruppen, men det är ju, det får man ha klart för sig när man tar
det här jobbet att det ingår liksom i uppdraget.

Besluten leder också till att rektioner även kommer från omsorgstagare och anhöriga.

Men det är ju så att det ingår ju i jobbet att det inte alltid är nöjda miner från varken anhöriga,
omsorgstagare eller personal, men det är ju bara så, det är ju liksom inget konstigt även om man
inte vill att det ska vara så, men det blir ju så, ibland måste man ju fatta obehagliga beslut.

Detta är som Svedberg (2000) benämner att verka i ett korstryck av komplexa krav och
förväntningar. Där det förväntas att områdescheferna skall kunna tillgodose olika intressenters
behov och förväntningar. Min tolkning av situationen är att den konflikt som kan uppstå beror
på att områdescheferna ser behovet hos klienterna och personalgruppen, medan politikerna
styr utifrån andra behov och verkar oftast långt ifrån vardagen (Thylefors,1991). Samtidigt
som respondenterna tycker att uppdraget känns tufft och spretigt så är det ändå
variationsrikedomen i arbetet som gör att det är roligt och stimulerande. Det är de olika
delarna som gör det intressant. Det uppstår nya händelser och situationer varje dag.

Det som ä så konstigt att det som är så roligt det är att det är så många olika uppgifter då ¤ fast
det är det vi brottas med på något sätt.

Man lär sig nåt nytt varje dag

Det dagliga arbetet med personalgruppen handlar både om daglig arbetsplanering och att
coacha och ge stöd. Samtidigt som de måste kunna föra verksamheten framåt och uppnå de
mål som är uppsatta. Att mobilisera organisationens medarbetare så att de genom beslut och
handling agerar så att organisationens mål uppnås är en av ledarskapets väsentligaste uppgift
men samtidigt det svåraste. För att klara denna väsentliga men svåra uppgift anser Bruzelius
& Skärvad (2000) att ledningen måste ha god kunskap om bland annat individers motivation,
gruppers sätt att fungera och kulturens påverkan på beslut och handling. Några av
respondenterna påpekade hur viktigt det är att känna till grupprocesser för att veta hur de skall
gå tillväga. Områdescheferna måste också ha förmåga att kunna vara flexibel, att ha många
bollar i luften då man många gånger blir avbruten i det arbete man just håller på med för att
stötta upp någon annanstans.

Det känns ibland som om man tar tag i en tråd så måste man ta tag i två, tre trådar samtidigt för
att det hänger ihop va, så helst måste man jobba med flera saker samtidigt då

… dörren alltid öppen dom får alltid komma och dom kan titta in och ta två minuter dom kan ta
en kvart. På gott och ont för det är så klart sitter jag och dokumenterar eller försöker, det så klart
att man blir avbruten.



18

Man känner att tiden inte räcker till oftast, att att ibland blir den här ”snuttifieringen”, att man är
inne och rör i alltingen va, eh.. det är mycket möten periodvis mycke möten ååå.. alltså känner
inte att jag hinner inte avsluta en arbetsuppgift riktigt ordentligt förrän det är i nästa, och det är
ju så att det många arbetsuppgifter dom hänger också ihop så börjar du med en så får du genast
en till och så rullar det på va.

Att jobba som områdeschef handlar om att kunna tillgodose många och olika behov och
samtidigt finna en egen balans i det man gör. Det handlar också om att kunna anpassa sig
utifrån vad situationen kräver utan att för den skull sudda ut sig själv. Det är viktigt att ha
klart för sig vad ledarskapet innebär för att kunna hantera detta korstryck med motstridiga
krav utan att själv förlora självaktning. Svedberg (2000) menar här att det är ledarens förmåga
att vara lyhörd, kunna motivera, hävda mål och hålla en levande professionell dialog som är
avgörande i detta korstryck av dilemman.

Så det handlar om balansen va! Att man inte har för stor personalgrupp och att man klarar av att
hantera det ihop med biståndsbedömningen att man klarar dom arbetsuppgifterna så att man
iallafall periodvis kan känna att man gör det här bra jobbet som man vill göra för det handlar ju
om det va, att man inte känner att man gör ett bra jobb.

Ibland handlar det om att använda list och taktik för att få verksamheten att fungera så
komplikationsfritt som möjligt. Det innebär att kunna få saker och ting uträttade genom
medarbetarnas frivilliga agerande (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att påverka personalen utan
att de känner sig påverkade. Områdescheferna bör vara klara över vad som skall göras och hur
det skall göras. Nerell och Sandberg (1994) anser att ledarskapet har dubbla funktioner,
uppgift och process.

Ja, vad svårt det är, det är ju alltså, jag ska ju styra verksamheten samtidigt som jag ska ha
personalen med mig, alltså det gäller ju och va lite strateg på nått sätt, att slänga ut lite trådar
här, så lite frö här och där, sen när man ser att det är moget så tar man tag i det så, ja på nått sätt
är det så och då finns ju också delaktigheten samtidigt som jag känner att jag styr dit jag vill.

7.1.1 Positionen mellanchef
Att vara mellanchef innebär att vara en balanskonstens mästare mellan ledningens krav och
medarbetarnas önskningar, mellan egen inställning och direktiv uppifrån och förväntningar
nerifrån. Som mellanchef har de inblick nedåt och uppåt i organisationen och de verkar inom
ett område som Thylefors (1991) menar är den sociala kompetensens område vilket innebär
det mänskliga samarbetet i organisationen. Mellanpositionen i organisationen gör att
respondenterna hamnar i situationer som inte alltid är så gynnsamma. De hamnar ofta i det
som Svedberg (2000) kallar ledarskapets dilemma. Det handlar om att hela tiden göra val och
handla i brytpunkten mellan olika intressen och behov.

Ja man blir som en hamburgare, man blir klämd ovanifrån och man bli klämd underifrån och till
slut så pyser det ju öv…ut på sidorna om det blir för mycket va, det gör det ju. Det är ju inte
alltid så lätt att få ihop, det bli ibland dilemma i en alltså det gör det ju va.

Men det kan vara tufft ibland ja, det kan det vara, man blir lite spindeln i nätet, och det kan
tryckas ihop och det kan dras ut också likaväl va. Så det gäller ju att kunna samordna detta så att
det fungerar och det är inte alltid lätt.

Men visst,  man kan bli tillplattad både uppifrån och nerifrån.
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Med mellanpositionen i organisationen följer också begränsade befogenheter. Respondenterna
upplever en viss frustration över att inte ha befogenhet att besluta om en del nödvändiga
inköp. De får stå som medlare mellan personalgrupp och överordnade. Områdescheferna är
fullt ansvariga för att verksamheten fungerar trots begränsad auktoritet vilket leder till
frustration när de ser att behovet finns men kan inget göra. Det leder till som Drakenberg
(1997) menar, att ansvaret tenderar att bli större än befogenheterna. Om respondenterna skall
kunna bedriva den verksamhet som de är ålagda att göra måste de också kunna ge
medarbetarna de förutsättningar som krävs för att utföra arbetet.

Jag ser ju att behovet finns utav den, det är inget snack om saken och jag kan förstå deras
frustration att det ska behöva ta så lång tid, ska man kunna utföra sitt arbete så måste man också
ha förutsättningar för det och det är helt riktigt. Så där hamnar man liksom i, man får agera som
lite diplomat många gånger då va, kan jag tycka, förklara hur det går till och liksom att jag måste
lämna frågan dit och så måste frågan hamna där innan det kan alltså ta beslut och så. Jag kan
förstå deras frustration.

7.1.2 Krav
Respondenterna känner olika sorters krav men det är ändå krav som påverkar dom i allra
högsta grad. Det kan vara krav ifrån anhöriga, egna krav och krav från omgivningen.

Det handlar ju om mina egna krav och mina förväntningar hur jag vill utföra jobbet va, och jag
har väldigt höga krav på mig själv när det gäller mitt jobb.

Sen har vi anhöriga som också ställer stora krav och så och det ska vi också möta.

Vi är så , vi ska vara så väldigt snabba och serviceinriktade och det tror jag ibland det straffar
oss själva.

Andra krav som påtalas är tillgängligheten, att alltid stå till andras förfogande. Det ger
respondenterna en känsla av att vara låsta.

Jag kan nästan känna att jag blir spyfärdig när jag hör ordet tillgänglig, och då tänker jag även
mobiltelefoner, meijlen, telefonen, ja fysisk närvaro alltså det finns olika slags tillgänglighet och
var finns då tiden för reflektion… det kan jag känna är ett stressmoment att alltid vara
tillgänglig… finns du tillgänglig så är det liksom hela tiden arbete då va.

Att leva upp till alla krav och motstridiga intressen kan upplevas som frustrerande, i vissa
stunder omöjligt.

Ibland kan man nästan ätas upp.

Det ställs höga förväntningar på områdescheferna och det dagliga arbetet kräver att möta
människor varje dag samt att alltid finnas till hands för andras behov vilket leder till en
påfrestning som inte alltid är lätt att hantera.

…att hela tiden möta människor att möta människors förväntningar och dels personalen, dels
omsorgstagarna jag känner att jag är nog nån slags person som också får fungera som nån slags
soptunna ibland, dom måste bara få prata av sig och så va och där ska jag återigen då lyssna,
lyssna aktivt då och sen gärna följa upp det någon vecka efter bara fråga hur det är, alltså just det
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här att hela tiden bekräfta människor som, naturligtvis gör man det på olika sätt, vissa har mer
behov av att bli bekräftade och vissa har mindre behov. Men även där att hela tiden vara lyhörd
och a´jour, ock å då omsorgstagarna som har förväntningar igen då…

7.2 Personliga förutsättningar

Alla respondenter framhöll att den egna personligheten och sättet att vara är viktigt i
ledarskapet. Och det anser jag också vara viktigt men att utesluta gruppens dynamik, dess
sammansättning och organisationens kultur går heller inte att förbise menar Svedberg (2000).
Det är viktigt att vara närvarande för sin personal, lyssna på dem, vara prestigelös och vara
lugn, trygg och stabil. Någon nämnde att då arbetssituationen varit turbulent och rörig de sista
åren så sa hon att:

För att verksamheten förändras ju hela tiden och det är omorganisationer och så och på så sätt så
känns det som att man måste stå stadigt själv när det rör sig och är väldigt oroligt.

Något som skilde dom åt och som bör påpekas är att det är viktigt att kunna släppa jobbet när
man går hem och kunna ”stänga av” vid arbetsdagens slut för att orka med sitt uppdrag. En
annan viktig bit var att kunna skapa förtroende hos den egna arbetsgruppen för att känna att
man är erkänd och att tilliten finns i gruppen. Samtliga framhöll att ledarskap är en relation
snarare än en position.

Chef det säger jag det är en titel på papperet, det kan vem som helst få, men att bli ledare, att
leda en personalgrupp det får man jobba sig till för att få det förtroendet

Relationen mellan ledare och medarbetare är viktig anser Bruzelius och Skärvad (2000) för
vid väl fungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt tillit och förtroende för ledaren och
ledarens auktoritet, legitimitet och ledarställning stärks. En god självkänsla behövs för att
hantera utsattheten och ensamheten och de motsättningar som kan uppstå i det mellanläge
som de befinner sig i. De måste vara medvetna om sin roll och vad uppdraget innebär för att
orka med samt att inte underminera tilliten till personalen.

För det kan inte vara så att man litar på sig själv va, för att saker och ting ska bli bra, att allting
hänger på en själv för då orkar man ju inte. Det tror jag är en fälla som många trillar i, lägger för
mycket på sig själv.

Man behöver ju, tillit till personal, jag kan ju inte ha, kontrollbehovet måste ju vara ganska litet
från min sida som arbetsledare, jag kan ju inte springa och kontrollera min personals sysslor,
utan jag måste ha tillit till min personal, och har jag stort kontrollbehov då kan jag ju aldrig
lämna över den tilliten, för en personalgrupp upplever ju aldrig att dom blir litade på om jag hela
tiden måste kontrollera

Något som framhölls var flexibilitet. Det gäller att kunna anpassa sig till olika situationer hela
tiden, att kunna växla mellan personalfrågor och anhörig- eller omsorgstagarfrågor. Detta
anser de var en förutsättning men samtidigt upplevs det som ett krav på dem.

Vi måste vara oerhört flexibla … ibland ska vi vara så flexibla så att vi bryter oss sönder själva
va.
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Ansvaret för sin situation läggs inte enbart på arbetsgivaren utan egenansvaret påtalades
också. Livsstil och levnadsvanor påverkar hur man orkar med sin vardag.

Och det handlar ju inte bara om att jag kräver påfyllning från jobbet utan att jag orkar göra det
hemma på något sätt också, att jag har ju ett egenansvar i det, det går ju inte bara att skylla på
jobbet utan det är ju så att det är en kombination av jobbsituationen, mig själv och hur jag har
det hemma också.

7. 3 Yttre förutsättningar

7.3.1 Mål
Kommunpolitikerna anger de lokala målen för verksamheten och områdescheferna känner att
de vill ha tydliga målformuleringar och klara direktiv att luta sig mot. Mål och direktiv som
står fast under en längre tidsperiod hjälper dem i arbetsupplägget och att klargöra uppdraget.
Petterson (1994) menar att en organisations utveckling är beroende av hur noga man
förbereder sig inför formulering och fastställande av målen. Alla respondenter var eniga om
att det var viktigt att kunna förmedla budskap på ett tydligt sätt. För att kunna göra det krävs
det att de i sin tur har klara riktlinjer och mål för verksamheten vilket de upplevde att de inte
har. De vill ha övergripande mål som genomsyras i hela förvaltningen för att kunna arbeta
med en gemensam syn på vad social omsorg i berörd kommun står för.

Alla strävar, min chef och jag och min personal vi strävar liksom åt samma, att man har
gemensamma mål, att man är tydlig med det.

Vi pratar mycket om helhet inom social omsorg, att vi ska ha en röd tråd då med hur vi jobbar
och då är det viktigt vi är på samma röda tråd.

Om inte klara mål finns, är risken att rollen blir otydlig och svårarbetad.

Jag vill gärna veta, vad har vi för mål i social omsorgen i NN kommun? Det är lättare att gå in i
rollen då också tycker jag.

Men det är för mig viktigt i alla fall, att vi har en gemensam syn på vad social omsorg står för,
hur vi ska arbeta utifrån socialtjänstlagen, och så pratar jag när jag pratar med personalen … att
det är viktigt för mig. Annars är det så lätt att man stretar åt olika håll, och det är mycket mer
svårarbetat då.

De känner att verksamhetens mål skall genomsyra allt. Det är viktigt att politikerna som
beslutar har klara mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa mål och riktlinjer skall sedan
anpassas till respektive nivå. Men det övergripande målet skall vara detsamma oavsett nivå.
Genom att ha klara mål, kunna ge bra information motiveras medarbetarna och
arbetstillfredsställelsen ökar menar Petterson (1994).

Eftersom det är en politikerstyrd organisation så måste ju dom också sätta upp mål vad vi ska
jobba efter och sen får vi då bryta ner det.

Och att det sen finns en röd tråd upp i hierarkin, upp i upp till politikerna. För har man inget
förtroende och den röda tråden så då blir det inget bra.
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En anledning till att den utvalda gruppen av områdeschefer inte känner att de har klara mål att
jobba emot kan vara det att de arbetar inom en politikerstyrd organisation. Bland politikerna
sker än ständig omsättning (Hagström, 1990). Påbörjade målsättningar för verksamheten
kanske ständigt revideras eller förändras efter det att politikerna bytts ut. Detta leder till brist
på långsiktig planering. Då de bedriver en lagstadgad verksamhet och skall följa
socialtjänstlagen använder sig respondenterna av socialtjänstlagen som riktlinje i brist på
tydlig målsättning. Enligt Lenner Axelsson och Thylefors (1996) är de mål som anges i den
offentliga sektorns ramlagar av vid karaktär. Detta kan ge områdescheferna en handlingsfrihet
där de själva tolka och anpassa målen till sin till lokala verksamheten. Om denna
handlingsfrihet överväger att ha klara direktiv att luta sig mot vet jag inte, men det kan ju ses
som en fördel om lagen tolkas så.

7.3.2 Stöd
En förutsättning för att klara sitt uppdrag är att känna stöd från överordnad chef och övriga
kollegor. Det är dom som kan ge energi och påfyllnad under svåra perioder och när det
uppstår nya situationer så har de någon eller några att prata med.

Kollegorna är jätteviktiga att man har bra kontakt och stöd och att man kan bolla om det är
problem eller så, också att man inte står ensam så, även chefen betyder jättemycket.

Och det är så klart, man kan få ilskna samtal och man kan nästan till och med bli hotad om det är
på det viset va, och det så klart, då gäller det ju att få uppbackning så man vet att man har stödet
bakom sig va, med sin chef eller överordnad då va, att man kan återkoppla det eller att man får
träffa någon och rent ut sagt ”spy” ut det här va, så att det hamnar på rätt ställe.

Man ska ju också härbärgera detta och sortera det och göra något bra och då gäller det att man
själv får äää upp… uppbackning i det va.

Kaufmann och Kaufmann (1998) framhåller att det sociala stödet är viktigt för att de skall
kunna utvecklas i sin ledarroll, att de kan känna att de får acceptans för sin ledarstil och bli
uppskattad för det dom gör. Thomsson (1998) menar att det sociala stödet är viktigt för hälsa
och välbefinnande och stöd från kollegor och chefer kan på ett påtagligt sätt minska känslor
av stress i arbetslivet. Det är viktigt att känna att i vilken situation som än uppstår så skall
klimatet i arbetsgruppen vara så tillåtande att man kan komma med sina tankar och
funderingar. Känna att inga frågor är för dumma att ställa.

Det finns en sån anda här att man kan fråga vem som helst efter hjälp så va, jag känner inte att
Herre Gud det är ju pinsamt!

Där är det viktigt att man har trygghet i den arbetsgrupp i…med sina kollegor, att man ska kunna
ta upp saker där, jag menar ibland så klarar man inte av det och då ska det vara så tillåtande att
man ska våga komma och ta upp det i arbetsgruppen för det är inte alltid man klarar av att
hantera det. Det är viktigt också!

Att ha stöd innebär inte bara det mellan kollegor och chefer utan innefattar samspelet mellan
människor där de förutom att ge psykiskt och känslomässigt stöd också ger materiellt och
funktionellt stöd (Haglund & Svanström, 1995). Här påpekade respondenterna att en
förutsättning för att klara sin vardag var att få stöd från förvaltningen. Att det finns olika typer
av administrativt stöd. Genom att förvaltningen kan avlasta områdescheferna i vissa delar kan
de lägga mer resurser på den arbetsledande biten. Det administrativa stödet kan vara att få
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hjälp med rekrytering och hjälp med ekonomiska frågor. Det stödet upplevde respondenterna
att de fick.

Sen är det ju stöd från andra också, det är ju stöd och hjälp att rekrytera, alltså avlastning på så
sätt att man kanske inte behöver lägga all tid att ringa efter folk. Man kan lägga mer tid i
verksamheten och så.

Eftersom att deras verksamhet är lagstadgad verksamhet, så upplevde de att de hade stöd i
lagen om det uppstod svårigheter eller konflikter med anhöriga eller omsorgstagare.

Just när det gäller vårdtagare och det, då bedömer man ju efter socialtjänstlagen då har man ju
nånting på papper att luta sig mot va.

Något som efterfrågades och som de flesta av områdescheferna saknade var att få delta i olika
typer av nätverksgrupper för att kunna utbyta erfarenheter med likasinnade. Samt att få
handledning i sitt arbete. Detta trodde områdescheferna skulle kunna hjälpa dem hantera sitt
uppdrag och att utvecklas i sin roll.

Något annat som jag tycker är viktigt för ledarskapet och som man kan utveckla sig i och det är
att man får påfyllning och utbildning och så någon gång ibland, så att man får lite feedback och
sen sån här nätverksgrupp där man träffas, chefer från olika kommuner så att man får lite
påfyllning och nytänk, att man inte låser sig.

Jag måste få verktygen då va, kanske måste få nån handledning eller nåt liknande utifrån
kommande, där jag liksom får prata av mig och fundera över - det här går ju inte på räls, utan det
är klart att det blir mängder av slag på vägen och då måste jag ju få nån som kan, som jag kan
prata med, att man har utbyte med andra.

En annan sak som påpekades var att det var viktigt att ha stöd för sina idéer och sitt sätt att
arbeta. Att man är någon och blir tagen på allvar. Detta tolkar jag som att områdescheferna
känner att de behöver för att kunna utveckla en stabil identitet och självkänsla. Kaufmann och
Kaufmann (1998) menar att omgivningens feedback på deras handlingar är väsentlig för den
egna upplevelsen av kompetens och förmågan att hantera olika uppgifter.

Att vi har rätt att påverka, att det är så öppet att vi kan säga ifrån att det funkar inte, det är också
en viktig del för att orka.

De hör på det vi säger och att de tar oss på allvar.

Och då behöver jag i min tur ha nån som tror på mina idéer i mitt sätt att arbetsleda en
personalgrupp, jag måste ju också bli sedd av min ledare.

7.3.3 Tid för reflektion
Något som övervägande delen av respondenterna saknade, och som dom önskade att dom
hade mer utrymme för, det var att kunna reflektera över sitt arbete. Det ges ingen tid för att
själv eller tillsammans bearbeta känslor och upplevelser som uppkommer i arbetet. Medan det
i vissa jobb är legitimt att ägna tid åt bara prat (psykologer), är det i många jobb inte
accepterat att ”bara sitta och prata” (Bjerknes & Björk, 1996). Det finns ingen tid anslagen för
prat som en särskild aktivitet utan i form av möten där dagordningen redan är fastställd. Det är
med andra ord praktiskt taget omöjligt för områdescheferna att skapa utrymme för diskussion



24

då det kan uppstå behov av det eller fortsätta ett samtal där man, utan att det är planerat, glider
in i ett intressant utbyte av idéer. Enligt Bjerknes och Björk (1996) ger en miljö som
uppmanar till reflektion ökad medvetenhet och ökad ansvarsmedvetenhet. Detta utbyte av
idéer framhöll samtliga respondenter mer eller mindre var något som de gärna skulle vilja ha
utrymme för. Som det ser ut idag så kan man i bästa fall ventilera tankar och känslor över en
kaffekopp. Det efterlyses utrymme att bara få sitta och prata om uppkomna händelser eller om
arbetet i sig självt.

Att jag inte har tillräckligt tid att sätta mig ner och reflektera själv eller i gruppen eller med mina
arbetskamrater för vi har ju inte den sortens forum, vi har forum men då är det mer
arbetsspecifikt då, det är möten runt alltså ledningsgruppen eller runt hemtjänst, hemtjänsten i
stort, hur vi skall jobba fram bättre scheman eller om det omorganisation av grupperna eller nåt
sådant va, utan mer jag saknar mer att vi skulle sitta ner och prata.

Man har många delar som man ska jobba med och att leda krävs att man har tid för reflektion,
hinner tänka, hinner förbereda.

Det är viktigt för dem som arbetar med människor att kunna diskutera med likasinnade för att
få förståelse och se saker och ting i sitt rätta perspektiv. Genom att tillsammans med andra
kunna diskutera uppkomna behov eller problematiska situationer skulle det leda till
samhörighet med övriga gruppen samt egen förståelse och insikt (Bjerknes & Björk, 1996).
Risken är att tredje person kan bli drabbad.

Det krävs mycket för att fatta ett beslut ute i hemtjänsten, ett beslut som man behöver tid att
fundera, tänka innan man fattar det beslutet.

Så att ja att man inte ser det som, tid för reflektion också som en del av ditt arbete. För det måste
man ha, och framförallt i en sån här organisation som man arbetar med människor hela tiden, om
man ska kunna orka hålla sig professionell och allt man säger då va, … så måste man också ha
tid att tänka på det, förstå varför det gick på det ena eller det andra sättet.

Samtidigt ser de behovet av reflektion hos sina medarbetare.

Det händer ju oerhört mycket ute hos omsorgstagarna hela tiden och får man inte lov att prata
om dom här sakerna så vet man ju till slut inte hur man ska hantera saker och ting och hur man
själv ska förhålla sig, så det finns ett lika stort behov ute hos personalen som det gör hos mig
som personal också självklart.

Situationen beskrivs som att det hela tiden måste hända något. Om man sitter ner vid sitt
skrivbord för att läsa in sig på något eller fundera på en situation så har man känslan av att
vara onyttig istället för att se det som en del av arbetet. Nerell och Sandberg (1994) anser att
genom att ge utrymme för reflektion av arbetssituationen så skapar det förutsättningar för
konstruktiv konflikthantering, utveckling och hälsa för grupp och individ. Vilket är något
respondenterna har nytta av i sitt dagliga arbete.

Och andra sidan så kan det nästan bli så där att jag kan tycka om jag bara sitter ner och funderar
en stund, eller jag bara sitter nere och läser en text så kan jag känna att det behöver jag göra nu
till … ja till någonting, då kan jag nästan känna att  - men herre gud nu är jag inte effektiv, nu
jobbar jag inte tillräckligt bra, alltså det har ju nästan blivit så! Knäppt!
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Det är viktigt att inte bara reflektera runt negativa erfarenheter utan också reflektera runt de
positiva erfarenheterna också. Att få insikt om positiva känslor som glädje, kompetens, känsla
av att kunna vara till nytta eller ha betytt något för en person är resurser i det dagliga arbetet
(Bjerknes & Björk, 1996). En intressant situation som uppstod under intervjun då
respondenterna gavs tid att reflektera runt sin arbetssituation, var att det ledde till
kommentarer som ”det har jag inte tänkt på tidigare”, ”det kom jag att tänka på nu när vi
pratar om detta”. Detta tyder på att behovet av reflektion finns och att det måste räknas som
en riktig arbetsuppgift.

8. Diskussion

Min avsikt med undersökningen var att undersöka hur en grupp arbetsledare/chefer tänker,
resonerar om och beskiver sin arbetssituation och sitt ledarskap samt vilka förutsättningar som
påverkar dom i ledarskapsrollen. De faktorer jag kunnat bedöma haft störst betydelse för
områdescheferna är tid, ett tydligt uppdrag och stöd från chefer och kollegor samt tid för
reflektion.

Detta är en grupp människor som i mina ögon har stort engagemang och ger mycket av sig
själv. Det är ett arbete som är svårt att mäta, målen är otydliga, behoven oändliga och
resurserna är begränsade. Arbetet blir aldrig färdigt, det finns alltid mer att göra. Fel och
misstag kan få allvarliga konsekvenser, antingen i personalgruppen eller hos omsorgstagaren.
Det är svårt att känna sig nöjd med sin insats. Områdescheferna måste ständigt möta krav och
förväntningar som skall tillgodoses. Flexibilitet blir ett honnörsord. Att kunna vrida och vända
utifrån vad situationen kräver samt att kunna hitta en egen balans för att inte sudda ut sig
själv. Det är viktigt att ha god självkännedom för att inte tappa bort sig själv i detta arbete.

I min valda grupp av områdeschefer har turbulensen varit hög de senaste åren. Det har varit
hög andel sjukskrivna och de som har varit kvar har fått arbeta det dubbla och täcka upp i de
olika personalgrupperna för att hålla verksamheten flytande. Detta i sin tur har bidragit till
ytterligare sjukskrivningar. Det har blivit en rundgång som verkat svår att bryta. I dagsläget är
tre fjärdedelar av personalgrupperna bemannade med en områdeschef i varje. Detta leder till
hopp inför framtiden med en komplett fungerande verksamhet. Att arbeta under den ovisshet
och turbulens som har varit upplever några av respondenterna ha varit mycket arbetsamt, det
har bidragit till att hålla verksamheten flytande och inget mer. De har inte kunnat utveckla
gruppen och målen har varit kortsiktiga, det vill säga klara en dag i taget i princip. Det är
viktigt för dessa personer att de får kontinuitet och stabilitet i arbetsgruppen för om de inte får
det så bidrar det till sjukskrivningar hos medarbetarna och det leder i sin tur till ökad
belastning för områdescheferna.

De erfarenheter som jag fått under detta arbete och under B-uppsatsarbetet säger mig att
områdeschefer och övriga personer med arbetsledande ställning inom offentlig sektor är en
grupp som det bör satsas på. Genom att förbättra arbetsförhållandena för denna grupp kan
man förbättra arbetssituationen för alla övriga medarbetare också. Medarbetarna i min tidigare
studie (Karlsson & Johansson, 2002) framhöll vikten av ett tydligt ledarskap och det var
viktigt att ha en chef som fanns till hands när behov uppstod. Bruzelius och Skärvad (2000)
anser att medarbetarnas respekt, tillit och förtroende avtar och ledarskapet urholkas vid ett
dåligt fungerande ledarskap. Den turbulens som har varit i min nuvarande valda grupp har
säkerligen inte bara lett till ohälsa hos områdescheferna utan även hos medarbetarna.
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Hur är det då? Beror ledarskapet bara på de inre faktorerna, den egna personligheten, eller
krävs det andra, yttre förutsättningar för att klara sitt uppdrag? Enligt min tolkning så har de
personliga förutsättningarna en stor betydelse men absolut inte den enda.
Vikten av de personliga förutsättningarna skilde sig åt i gruppen. Det de var ense om var att
en ledare bör vara närvarande för sin personalgrupp. Antingen fysiskt en stund varje dag eller
att personalen skall veta att man finns till hands när de har behov av det. Områdescheferna i
min valda grupp har sitt kontor på respektive grupplokal för övriga personalen så de finns
ständigt närvarande för sin personal om de inte är borta på möten eller hembesök. Detta
underlättar för områdescheferna och personalen i det dagliga arbetet. Men tillgängligheten
kan även ha en negativ påverkan genom att områdescheferna alltid kan räkna med att bli
avbrutna. Vilket leder till en splittring av deras arbetsdag. Kanske det hade varit bra med
speciell tid för att ha personliga samtal med personalen, men då kan det vara svårt att nå alla
då det oftast är bäst att ta tag i problemen när de är aktuella.
Respondenterna påtalade att det kan vara svårt att stänga av arbetet när arbetsdagen är slut, att
det kan innebära grubblerier som påverkar fritiden. Detta menade en del av respondenterna
var något man själv måste jobba med, att inse att för att man skall orka med jobbet så måste
de släppa jobbet när de går hem för annars blir det ohållbart. Man måste också ha i åtanke att
cheferna verkar i ett komplext sammanhang. Det är inte enbart personligheten som spelar in
utan man bör som Drakenberg (1997) strukturera och precisera de faktorer som har betydelse
för ledarprocessen. Förväntat ledarbeteende och föreskrivet ledarbeteende är faktorer som
måste vävas ihop med det aktuella ledarbeteendet. Områdescheferna bör vara medvetna om
att man formas utifrån de förväntningar andra har på en samt vad som ingår i uppdraget. Vad
gäller de yttre faktorerna så kan jag dra de slutsatserna att det områdescheferna saknar mest
idag är tydliga mål att arbeta mot. De ansåg vidare att personalgrupperna inte skall vara för
stora när man har den övriga arbetsbörda man har. Den administrativa delen måste avlastas
genom att få hjälp och stöd med rekryteringsfrågor och ekonomiskt arbete och det allra
viktigaste att känna att man har stöd från chef och övriga kollegor. Samt att människor som
arbetar i människovårdande yrken måste få tillåtelse att reflektera runt sin arbetssituation, att
det ges tillåtelse att hämta andan och stanna upp en stund utan att det ska ge dem dåligt
samvete. Att ges det utrymmet kan som Bjerknes och Björk (1996) resonerar ge cheferna
möjlighet att uppnå förståelse, accepterande eller se saker och ting i sitt rätta perspektiv.

Jag kommer att presentera mitt material för respondenterna och tror inte att de blir någon
överraskande läsning för dessa. De var ganska klara över sin situation och vad de själva vill.
De tyckte överlag att de har bra förutsättningar i dag men att det alltid går att förbättra.
Genom detta material kan de få det bekräftat som de redan vet.
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10. Bilagor

Bilaga 1.

(Svedberg, 2000, s. 176)
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FRÅGEMALL Bilaga 2.

Hur upplever du din arbetssituation?
Vilka förutsättningar krävs för att utföra ledarskapet?

Skulle du vilja förändra din arbetssituation?
Vilken roll, för dig, har din närmsta chef/övrig organisation?
Vad är det som påverkar dig till ett bra ledarskap?
Dubbla roller – arbetsledare, handläggare
Vad anser du är din viktigaste funktion som ledare?
Vad är den största svårigheten med att leda?
Är det något du skulle vilja förbättra i ditt ledarskap? Vad?
Korstryck mellan personal, anhöriga, omsorgstagare och politiska beslut, hur hanterar man
det?

Stöd

Har du stöd ifrån din förvaltning/ på vilket sätt?
Annat stöd?
Nätverk
Coach
Administrativt stöd

Inflytande (egen kontroll)

Inflytande på organisation
Känsla av att kunna påverka sin arbetssituation
Utvecklingssamtal – med medarbetarna, egna chefen?
Möjlighet att bestämma arbetets upplägg?

Krav / Resurser
Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?
Tid relaterat till arbete.
Krav, kunskaper, färdigheter, överensstämmer de med egna erfarenheterna?

Uppskattning/Feed-back
Känner du dig uppskattad för din arbetsinsats?
Trivs du?
Är du själv nöjd?
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