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ABSTRACT 
The ever-changing modern health care environment places high demands on leadership skills. 
The purpose of this study was to describe the causes that effect leadership within the health 
care services carried out in a municipality. Data was collected by interviewing four health care 
managers, three registered nurses, eight enrolled nurses and one auxiliary nurse. A qualitative 
approach based on a content analysis method was conducted in the analysis of the interviews. 
Latent content deals with relationship aspects and interpretation of deeper underlying meaning 
of text. Five codes were identified which characterize mutual comprehensions on leadership: 
assumptions, behaviour, progress, communication and well-being. Leadership changes based 
on ``Transformational Theory`` could allow greater collaborative governance and feelings of 
self-efficacy to the provision of health care services. The importance of leadership in the 
success of community health is obvious. However, large scale changes in structural, cultural, 
attitudinal and shift of power within the organization are necessary, likewise in decision and 
policy-making processes. For successful outcomes defining attributes and related concepts to 
approach cost, quality and good health services must also be taken into consideration.  
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INLEDNING 

Ledarskapsfilosofierna är många och ledarskap är en rad handlingar som har till avsikt att 

motivera och påverka andra människor i organisationen. Detta för att skapa förutsättningar 

och att kunna utöva handlingar som är arbetsrelaterade. Chefer och ledare har ansvar för 

utvecklingsarbete, den samlade verksamheten och dess resultat. Implementering och 

förverkligande av personalpolitik, förmåga till nytänkande och flexibilitet får en ökad 

betydelse inom organisationen (Borgenhammar 1994; Jacobsen och Thorsvik 2002).  

 

De snabba förändringar som sker i omvärlden och de krympande ekonomiska resurserna 

utsätter organisationer för ständiga överraskningar. Framtiden blir alltmer oförutsägbar såväl 

för organisationers ledningar som för enskilda anställda. Detta påverkar individers hälsa och 

ställer ledare inför krav på helt andra utmaningar än tidigare (Boalt-Böethius och Jern 1996). 

Samtidigt som samspelet och förhållningssätt mellan individer, ledarskap, resurser, organi-

sationsstruktur och kultur också påverkar hälsan (Karlöf och Söderberg 1991; Boalt-Böethius 

och Jern 1996; Menckel och Österblom 2002). Det som varje individ väljer att prioritera 

påverkar i hög grad och är dessutom avgörande vid arbetsprestation och arbetstillfredsställelse 

(Menckel och Österblom 2000; Arvonen 2002). 

 

BAKGRUND 
Definition chef och ledare 

Definition av chefsbegreppet har en mer konventionell profil och den formella positionen är 

överordnad andra befattningar, alltså en chef tillsätts ”uppifrån”. Chefer förväntas fungera 

som ledare och utöva sitt ledarskap inom ett specifikt område, utifrån ett tydligt uppdrag, men 

behöver inte inneha en chefsposition för att bli ledare (Fältström 1986; Djärv, Nilsson och 

Norén-Winsell 1990; Björkstedt 1998). 

 

Lorentzen (1988) definierar en ledare som en individ med en speciellt och definierat ansvar 

för organisations resultat. Ledare är en person som enligt uppdrag får, har och tar makt och att 

denne även har inflytande. Differensen mellan officiellt tillsatta ledare och ledare som är 

utvalda av de individer som arbetar tillsammans i en enhet är att dessa ledare inte har formella 

maktbefogenheter. Däremot kommer makten inofficiellt underifrån av de medarbetare som 

utnämnt individen till ledare. Det vill säga att ledarskapet här är något som är förvärvat. 
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Maktinflytandet är tidsbegränsat och vilkorsbundet utifrån ett förhållningssätt (Fältström 

1986; Mossboda, Peterson och Rönnholm 1998). 

 

Skillnaden mellan chef och ledare är att chefskap handlar om position och ledarskap om 

relation och båda delarna är viktiga komponenter i yrkesrollen (Fältström 1986; Mossboda, 

Peterson och Rönnholm 1998). Begreppen chef, ledare och ledarskap kommer att genomsyra 

texten i denna studie. 

 

Ledarskap 
Ordet ledarskap kan definieras på olika sätt, i det traditionella ledarskapssammanhanget är 

planering, organisering, styrning och kontroll centrala begrepp. Ledarskapets främsta uppgift, 

är att tydliggöra och definiera verksamhetsmål och uppnå organisationens resultat. Den 

moderna ledarskapsforskningen fokuserar på de kulturella aspekterna. Här handlar ledarskap 

om att övertyga, påverka, vinna stöd och övertala människor att agera på önskvärt sätt utan att 

de känner sig tvingade. Ledarskap handlar om att driva igenom idéer, visioner, behov av 

förändringar och komma med handlingsplaner så att medarbetarna utför arbetsuppgifter med 

goda prestationer. Vilket även avgör utnyttjandet av den tillgängliga personliga förmågan och 

de materiella resurserna optimalt. Ledningen styr i samverkan och med gemensam ideologi 

kopplad till verksamhetsmål och strategier (Rubenowitz 1984; Hofstede 1995; Alvesson 

1997).  

 

Varje organisation behöver chefer och ledare för sin verksamhet. De tilldelas uppgifter och 

resurser som de använder att styra handlingar och bestämmelser som driver deras organisation 

framåt. Hur chefer och ledare löser sina uppdrag är det som präglar ledarskap. Uppfattningen 

av chefskapet och ledarskapet ser olika ut från organisation till organisation (Fältström 1986; 

Mossboda, Peterson och Rönnholm 1998). 

 

Chefer och ledare är individer med personliga egenskaper, kunskaper, kompetens, erfaren-

heter och människosyn som påverkas av situationer i organisationen, vilket bidrar till 

utvecklandet av olika ledarstilar (Djärv, Nilsson och Norén-Winsell 1990). Varje chefsuppgift 

är att leda och varje ledare förväntas agera som chef. Detta blir viktigare och komplexare när 

verkligheten är oförutsägbar. Chefer som inte är ledare har oftast svårt att få medarbetarna 

med sig. Chefer som enbart utövar ledaregenskaper kan ha svårt att använda befogenheter att 
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fatta beslut och därmed förblir handlingar kraftlösa (Andersson 1994; Mossboda, Peterson 

och Rönnholm 1998). Det handlar om hur chefer och ledare hanterar allt motstånd som är en 

konsekvens av de förändringar som genomförs. Det finns några viktiga hot mot detta, där 

medarbetarna fokuserar mer på ledaren som person och därmed tolkas värderingarna fel, idéer 

splittras och selektiva tolkningar görs istället med dolda budskap som saknar handlingskraft 

(Hofstede 1995; Alvesson 1997).  

 

Rollen som mellanchef i organisationen är mångfacetterad där krav ställs både uppifrån och 

nerifrån. Att utveckla och motivera sina medarbetare och få dem att känna delaktighet och ta 

ansvar ingår i en mellanchefs uppdrag. Ökad flexibilitet i arbetsgrupper resulterar i att 

organisationen blir mer svårstyrd. Viljan till förändring och arbetsgruppens olika förutsätt-

ningar och värderingar gör det ibland omöjligt att fungera som en bra ledare (Bang 1999; 

Granér 2000; Svedberg 2003).  

 

Den dåliga förståelsen för vad ledarskap innebär, har resulterat i förvirring, oklarhet och 

stelbenthet. Chefer och ledare tvingas allt oftare att leda sin personal och organisation mot 

bättre prestationer och högre effektivitet (Bennis och Nanus 1985). Vilken variant av 

ledarskap som tillämpas och vilka krav ledarskapet utsätts för beror på organisationskulturen. 

Dessa två är intimt sammankopplade med varandra. Därför kräver olika strukturer och 

kulturer i en organisation, olika ledarskap (Djärv, Nilsson och Norén-Winsell 1990). 

 

Ledarskapsteori 
Att utveckla de egenskaper som krävs för utförandet av ledarskap är en komplicerad och 

komplex process. Det finns en hel del skrivet inom ämnet ledarskap och många tolkningar 

finns med olika teoretiska utgångsmodeller (Anderson 1993; Andersson 1994; Their 1996). 

 

I denna studie valdes en teoretisk och empirisk modell, som strävar efter integration och 

helhetssyn samt stimulerar och uppmuntrar att utveckla det egna jaget i varje individ. Ut-

gångspunkten är att själva ledarskapets egenskap är en kontinuerlig inlärningsprocess. Vikten 

är att förstå och tillgodose människors inre behov, behov av värde, uppskattning, belöning, 

förverkligande och personlig utveckling av andra. Den modell som här använts kallas 

”transformativt ledarskap” (Anderson 1993). 
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Transformativt ledarskaps beskrivs som: 

”Transformativt ledarskap representerar visioner, planering, kommunikation och kreativa 

åtgärder som enar grupper av individer kring en samling klara värderingar och övertygelser 

för att nå tydliga och mätbara mål. Det transformativa ledarskapet påverkar samtidigt den 

personliga utveckling och produktiviteten hos alla inblandade” (Anderson 1993 s. 56). 

 

Transformativa ledare, enligt Anderson (1993), visar vägen och odlar en tydlig organisations-

kultur som syftar till att uppnå målen, forma värderingar, skapa förutsättningar, samtidigt som 

de är envisa och konsekventa. Genom att stimulera, motivera, försvara och förnya odlas så 

småningom fram, den kultur som kan passa både interna och externa behov. De planerar 

långsiktigt, har ett helhetsperspektiv och har en djup förståelse för systemets mening. De 

förstår och utnyttjar medarbetarens behov och krav, och försöker engagera individen. 

Samtidigt försöker de skapa en hälsosam relation med varandra det vill säga emellan ledare 

och medarbetare och emellan medarbetare och medarbetare. Stimulera till delaktighet, 

motivation, öka medvetenhet och se till att alla arbetar utifrån gemensamma visioner för att 

uppnå målet. Det viktigaste är att se till att alla i arbetslagen får samma möjligheter till 

medinflytande, förhindrar grupptryck och se till att alla håller fastlagda tidsplaner. Hänsyn tas 

också till medarbetares förmåga och intresse för arbetsuppgifterna därefter indelas de i 

grupper. Ledaren hjälper till att välja arbetslag med ansvar efter förmåga och intresse för 

arbetsuppgifter. Ledarskapet går delvis ut på att vara tydlig som ledare och att redogöra för 

medinflytandets begränsningar samt förklara vad som är förhandlingsbart och vad som inte är 

det. Det är också viktigt att se till att medarbetarna får det stöd de behöver både emotionellt 

och fysisk för att klara av sina arbetsuppgifter. Transformativa ledarskapets sex steg i 

processen är enligt Anderson (1993): 

 

Steg 1. Skapa en vision: Kräver alla medarbetarnas engagemang, deras fantasi, kreativitet och 

förståelse för ett nyskapande och en frigörelse från tidigare inrotade tänkanden och sättet att 

arbeta. På så sätt kan de kommande målen utformas mer verklighetstroget och med större 

tillförlitlighet. 

 

Steg 2. Planering: När visionen eller målen är framtagna bör alla samarbeta för att bestämma, 

hur, var och när något kan göras på bästa sätt samt av vem. Viktigt i det här steget är att det 

finns en utförligt åtgärdsplan som är passande och realistisk. Det behövs brainstorming, 

teamutveckling, konfliktlösning och kompromissanda. 
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Steg 3. Bilda arbetslag: Om det är möjligt bör medarbetarna själva bestämma vilka grupper 

eller team de vill ingå i efter förmåga och intresse. Ledaren får se till att personligheter går 

ihop med arbetsuppgifter och inte grupp- eller teamtillhörigheter i första hand. Detta för att 

klara av de utmaningar de har framför sig. 

 

Steg 4. Motivera: Medarbetarna bör ha en inre motivation lika väl som en yttre motivation för 

genomförande av målen. Motivation är grunden till all handling och prestation som till-

fredsställer medarbetarnas fundamentala behov. Ett belöningssystem behöver införas och 

accepteras för att motivera och stimulerar medarbetarna. 

 

Steg 5. Utvärdera: Det är alltid svårt att utvärdera resultaten av en förändring, men det är 

viktigt för att göra de nödvändiga åtgärder som fordras för att uppnå förbättring. En utvärder-

ingsprocess är ett sätt att bekräfta och fira framgång gemensamt. För att få utvärderingen att 

gå lättare fordras en noggrann och utförlig målplan. 

 

Steg 6. Vidta åtgärder efter utvärdering: Efter utvärderingen repeteras samtliga steg gång på 

gång för att undvika fel. Vid en ny omarbetning av målen fordras nya grupper då detta kan 

bidra till positiva gruppkonstellationer. Processen börjas om från steg ett. 

 

Ledarstil 
1990-talets ledarstil inom arbetslivet utmärktes av förmågan till balans och integration. Behov 

av att skapa balans mellan yrkesliv, personliga relationer, inre harmoni, ekonomiskt välstånd 

samt mellan snabba förändringar och belöningar var avgörande. Härmed blev människors 

bidrag och påverkan en viktig resurs för organisationer och i dess spår följde förnyade 

kompetenskrav på medarbetarna. Detta efterfrågade en ledarstil som kunde leda organisation-

er och dess individer genom osäkerhet som samtidigt skänkte mening i tillvaron (Anderson 

1993; Söderström 1997; Marklund 2000; Svedberg 2003). Syftet var att decentralisera 

makten, beslut och ansvar samt frambringa en demokratisk ledarstil med inflytande från 

övriga medarbetare (Anderson 1993; Axelsson 1998; Falk och Nilsson 1999). Integration 

bestod av att ge den enskilde individen ansvar genom utformning och att organisera enskilda 

arbetsuppgifter. Medarbetarna tilldelades olika roller och positioner inom organisationen. 

Funktioner och arbetsuppgifter av roller hade en avgörande betydelse i relationer och samspel 

för individer i andra positioner (Bruzelius och Skärvad 2000). 
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Organisationskultur 

Alvesson (1997) definierar kulturbegreppet, då uppträdanden och implikationer är ömsesidiga 

för olika grupper som förmedlas genom gemensamma värderingsstrukturer. Dessa vägleder 

individer hur de bör förhålla sig till sin gemensamma omvärld och är avgörande i vilken 

utsträckning individer upplever sig tillhöra organisationen. Det är individernas personliga 

förutsättningar och drivkrafter inom varje grupp som bidrar till att bygga upp speciella norm-

system, värderingar, särskilda bindningar, förhållningssätt och kulturer. Kulturen fungerar 

som en viktig metafor för att exemplifiera organisationer som påverkar medvetenhet genom 

uppfattningar och är därmed mera avgörande och mäktigare än organisationsstrukturen (Jern 

et al. 1984; Hogett 1992; Boalt-Böethius och Jern 1996). 

 

Organisationskultur är ett ledinstrument, där gemensamma antaganden om verksamheten styr 

varje människas handlande. Detta är ett komplext och dynamiskt socialt system som parallellt 

med den primära uppgiften utför andra och oftast spontana uppgifter som emellanåt 

konkurrerar med huvuduppgiften. Dessa dolda rationella/irrationella behov från den enskilde 

eller från gruppen, är en tendens till att försöka förstärka irrationalitet och skjuta fram målet 

till förmån för personliga vinster och sociala behov (Moxnes 1989; Boalt-Böethius och Jern 

1996). Den inbyggda kulturen vittnar om hur människor förhåller sig till kunder och egna 

resurser samt till varandra (Karlöf och Söderberg 1991; Lampou 1992; Hofstede 1995; Boalt-

Böethius och Jern 1996). Ibland krävs det att chefer och ledare tillämpar sanktioner för att 

forma organisationers kulturer. Chefer och ledare gör då ett påpekande när någon medarbetare 

agerar emot den önskade kulturen. Sanktioner kan se olika ut beroende på vad det är för fel 

som har förekommit (Bang 1999). Konsekvensen för med sig att medarbetare beslutar själva 

om deltagandet och är bara med så länge de själva vill (Hofstede 1995; Alvesson 1997). 

 

Organisationsstruktur 

Makten var centraliserad och beslutsfattandet skedde och avgjordes på hög nivå inom 

organisationer i början av och under en stor del av 1900-talet (Marklund 2000; Svedberg 

2003). Ledarskapet var auktoritärt och starkt hierarkiskt förankrat. Här avses främst Fayol 

(1916) med den administrativa skolan och Webers (1947) klassiska organisationsskola och 

”scientific management” -rörelsen med Taylor (1947) i spetsen. Under 1950- och fram till 

1980-talet strävades efter chefer med uthållighet och beslutsamhet. Effektivitet i systemet, 
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inriktning på arbetsuppgifter och att lösa produktionsproblem var det viktigaste. De mänskliga 

behoven som uppstod i organisation hade låg prioritering (Arvonen 1989; Andersson 1994; 

Axelsson 1998; Svedberg 2003). Organisationer och företag i Sverige, befann sig under denna 

tid i en relativt stabil samhällssituation då roller och arbetsuppgifter oftast var kända av 

samtliga individer i organisationerna (Marklund 2000; Svedberg 2003). 

 

Alla större organisationer, till exempel en arbetsplats, ett politiskt parti eller en nation, består 

av flera delsystem, som har olika funktioner som är beroende av varandra (Karlöf och 

Söderberg 1991). För att en verksamhet bör kunna utvecklas på sina egna villkor i en 

organisation behövs någon form av yttre gräns. Detta definieras som gränserna kring och 

relationerna mellan organisationens olika delsystem som omsluter systemet i sin helhet 

(Winnicot 1981; Jern et al. 1984). För en legitim organisation utfaller utvärderingen så att 

organisationens existens inte hotas. Samtidigt som effektiviteten i en organisation avgörs 

delvis genom kvalitén i de beslut som fattas (Ohlsson och Rombach 1998). När organisation-

ens regelsystem utsätts för påfrestningar, såsom ständiga omorganisationer, kan detta bli en 

bidragande orsak till icke önskvärda effekter, där påföljden är att människor i organisationen 

följer reglerna på ett sätt, som stämmer med andra förutsättningar (Jern et al. 1984; Hogett 

1992; Boalt-Böethius och Jern 1996). Dessutom är förnekande av olikheter och strävan efter 

homogenitet en attack på individens integritet, för att ingå i det stora eniga beslutet som kan 

leda till en organisationskris. Organisationens administrativa och regulativa system ifrågasätts 

när resurser som finns att fördela reduceras kraftigt och de styrmedel som är tillgängliga inte 

längre fungerar. Individens möjligheter till delaktighet och inflytande av sin arbetssituation 

påverkas då negativt (Jern et al. 1984; Alvesson och Björkman 1992; Hogett 1992). 

 

Enligt Ahrenfelt (1995) är struktur på individnivå ur ett organisatoriskt perspektiv bestående 

av kognition, emotion, tankemönster, beslut och målinriktat agerande. Detta gäller i lika hög 

grad såväl chefer som medarbetare och privata personer. Samtidigt, enligt Gabarro (1991), 

presterar många chefer i nyckelpositioner sämre än förväntat. Deras bristande färdigheter 

inom områden självkännedom, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och råd-

givningsförmåga bidrar allt för ofta till svårigheter att skapa en balans mellan de konkreta 

arbetsuppgifterna och de relationsproblem som då uppstår och därmed resulterar i ineffekti-

vitet för organisation och ledarskap. 
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Verksamhetsstyrning 
Att styra, går ut på att föra något i en bestämd riktning genom att bearbeta de anställdas 

beteende. En organisation leds genom formella och informella rutiner, och tillvägagångssättet 

som chef och ledare använder kallas, verksamhetsstyrning för att behålla eller ändra ett 

mönster. Den moderna verksamhetsstyrning som har utvecklats är många gånger svår att 

anpassa inom exempelvis vårdsektorn. Delvis beror detta på problem av traditionell karaktär 

och som fortfarande existerar, som till exempel dåligt inflytande, delegerat ansvar, dåliga 

ekonomiska resurser och politisk styrning som ofta arbetar utan tydliga mål och åtgärdsplaner 

för att lösa aktuella problem (Lindvall, 2001; Bjurklo och Kardemark 2003). Johanson och 

Johrén (2001) vidmakthåller att personalekonomi, som en del i verksamhetsstyrningen, är att 

hushålla med mänskliga resurser. Verksamhetsstyrningen kan se olika ut beroende på ur vems 

och vilket perspektiv ett problem ses och tacklas. De anser att det går att göra kalkyler på det 

mänskliga området till fördel för individens fri- och värdighet. 

 

Modern verksamhetsstyrnings viktigaste uppgift är medarbetarens aktiva deltagande. Detta 

har en central betydelse för kvalitetssäkringen i en verksamhet. Det fordras att kompetenta 

medarbetare själva får tillgång till den information de behöver. Vilken styrteknik som 

implementeras anses betraktas i sitt organisatoriska sammanhang som avgörande. Den 

moderna verksamhetsstyrningen tillämpar olika styrtekniker för att lösa samma problem, men 

med en genomtänkt styrfilosofi, för att uppnå önskat resultat (Lindvall 2001; Bjurklo och 

Kardemark 2003). Enligt organisationsforskaren professor Chris Argyris är det viktigt att 

individer fullt ut förstår den nya idén inför varje förändringsförsök. Han menar att risken för 

misslyckande ökar om individerna inte har förstått meningen med förändringen och anammat 

den, vilket kan leda till ogynnsamma effekter i verksamhetsstyrning (Argyris 1986; Argyris 

och Kaplan 1994). 

 

Policy 
Det högsta beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Det är detta organ som 

utarbetar de övergripande målen och riktlinjerna för såväl verksamheten och för de områden 

som finns inom ansvarsområdet. Det fanns en personalpolicy framtagen av kommunfull-

mäktige för den aktuella kommunen i väst Sverige år 2002 som beskriver hur 

personalutvecklingen inom kommunen bör se ut. Policyn är uppdelad i huvudrubriker, där 

varje område är vidareutvecklade: arbetsmiljö, jämställdhet, kompetens, ledarskap, lön och 
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belöning, mångfald och personalförsörjning. Arbetsgivarens ambition är att framföra 

organisationsvärderingar och synsätt och ge alla som är anställda en gemensam grund för det 

dagliga arbetet. Frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet, kulturell mångfald, kommunika-

tionsförmåga och ålderssammansättning är gemensamma och styrande för hela 

personalpolicyn. Helhetssynen präglas av att varje medarbetare tar ansvar, att resurserna 

användas på bästa sätt och ett väl fungerande ledarskap. Delaktighet och samverkan är 

förutsättningar som stimulerar den enskilde att bidraga till ständig förnyelse och 

kvalitetsutveckling. Parallellt bör arbetsmiljön kännas trygg så att förändringar och utveckling 

inte upplevs som ett hot (Kommunfullmäktige 2002). 

 

Kompetens 
I Statens Offentliga Utredningar, SOU-rapport 1991:56 ”Kompetensutveckling – en 

utmaning” illustreras förhållanden i arbetslivet som utsätts för förändring. Det framgår att det 

fordras en kompetensutveckling. Det anges också att det behövs olika kompetensområden och 

att det behövs en bred förnyelse inom arbetslivet med bättre baskunskap och bred 

yrkeskompetens inom samtliga områden och, sist men inte minst, social kompetens. Detta blir 

allt viktigare inom hela arbetslivet. Ett viktigt påpekande i rapporten är utformningen av 

organisationen för lärande i arbetet och de kompetenskrav som arbetstagarna ställs inför. 

Samtidigt beskrivs att organisationer borde förändras i takt med tekniken. Det är inte längre 

gångbart att fortsätta i det gamla hierarkiska systemet. Inom den offentliga sektorn har 

arbetstagarna ofta låg utbildningsnivå, och detta medför för både medarbetare och 

arbetsgivare svårigheter att klara strukturförändringar. Samtidigt som det är svårt att ta tillvara 

medarbetarens totala kompetens eller ge möjligheter till bättre kompetensutveckling. 

 

Bjurklo och Kardemark (2003) påtalar vikten av att vara mer selektiv vid rekrytering genom 

att har rätt kvalifikationer för den sökta tjänsten, utöver den formella kompetensen. Teoretiskt 

skulle det kunna uppstå situationer där medarbetarnas kompetenser inte till någon del 

motsvarar kvalifikationskraven och det är betydelsefullt att hålla begreppen kvalifikation och 

kompetens isär. Kvalifikation är den kompetens som anses behövas för att klara av avlönande 

arbetsarbetsuppgifter. 

 

Kompetens är kunskaper i olika former och personlighetsförmågor som individen äger. 

Ellström (1992) syftar på att kompetens är en persons eventuella handlingsförmåga i förhåll-

ande till en arbetsuppgift. Förmågan kan enligt honom definieras i termer av psykomotoriska 
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faktorer (olika typer av perceptuella och manuella färdigheter), kognitiva faktorer (olika typer 

av kunskaper och intellektuella färdigheter), affektiva faktorer (vilje- och känslomässiga 

handlingsförutsättningar), personlighets- och sociala faktorer. Begreppet kompetens kan upp-

fattas som större än bara kunskap och innefattar också viljan att tillämpa kunskaper. Viljans 

andra komponent är färdigheter och detta kan endast uppnås via övning. Sandberg och 

Targama (1998) gör också gällande att det inte är individens egenskaper eller arbets-

egenskaper som avgör kompetensen. Det är individens förståelse av arbetsuppgiften och den 

kompetens, kunskap och färdigheter som individen aktiverar för att genomföra arbetsupp-

giften som är av vikt. 

 

Arbetsgruppen 
Människan är skapad för att leva i en social tillvaro, där ständiga sociala gemenskaper eller 

nätverk med varierande syften förekommer. Människor utvecklar och sluter sig samman i 

grupper för att tillgodose olika intressen och för att skapa trygghet (Olsson 1991;Nilsson 

1993; Mathiasson 1994). Organisationer är då svaret på många människors sökande efter 

mening och sammanhang i livet, det ger möjligheter till identifiering. De olika arbetsplatser 

inom organisationer erbjuder individer en mängd färdiga roller, som de kan anpassa sig efter, 

och arenor där ett rollspel redan pågår. Den personliga identiteten bygger på tillhörighet och 

den formella organisation individen tillhör via sitt arbete, som också bidrar till 

organisationens kultur (Moxnes 1989; Alvesson och Björkman 1992; Hogett 1992; Ohlsson 

och Rombach, 1998). 

 

Det är den enskilda individens formella position i organisationen som avgör vilket formellt 

system denne kommer att tillhöra. Detta får i sin tur konsekvenser i gruppmedlemskapet, då 

individen vill både tillhöra en grupp och framstå som en egen självständig individ eller vill 

kanske tillhöra en annan grupp. Ju större gruppen är desto otryggare kommer organisationen 

att bli och den individuella ångesten ökar. Då rädslan av att bli utstött ur gruppens gemenskap 

eller att förlora sin identitet inom gruppen aktualiseras. Det som individer mår dåligt av beror 

delvis på rädsla (Jern et al. 1984; Hogett 1992; Boalt-Böethius och Jern 1996). 

 

Hur väl en verksamhet fungerar beror dels på de enskilda individerna och deras arbete inom 

varje enhet, dels på interaktionen enheterna emellan. Dessa interaktioner har alltid en viss 

intensitet och i varje organisation finns en inbyggd latent motsättning (Boalt-Boëthius och 

Crafoord 1989). Av den orsaken består organisationens omgivning av flertalet maktcentra 
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som värderar organisationen mot en gemensam norm. Här spelar den informella ledningen, 

relationerna och maktsystemet en avgörande roll. Grupper förväntas därför inte ha homogena 

eller över tiden stabila normer. Exempelvis kan utstötningsmekanismer som mobbning och 

utfrysning bli en negativ konsekvens eller resultat av de informella maktstrukturerna (Boalt-

Böethius och Jern 1996; Ohlsson och Rombach 1998). 

 

Enligt Granér (2000) finns det inom varje grupp synliga och osynliga sidor. Det gruppklimat 

som utvecklas sker framförallt via omedveten kommunikation. Det som ställer till problem i 

en grupp och som dessutom är komplicerat, är deras mindre medvetna sidor, som kan vara av 

både positiv och negativ karaktär. 

 

Moxnes (1995) beskriver rollbegreppet, som han kallar för djuproller. Dessa roller präglar 

förståelsen av oss själva och omvärlden. En roll kan ses på tre olika nivåer; ytroll, personlig 

djuproll och samspelroll. Den ”professionella kostymen” är den roll varje individ tar på sig på 

arbetet, och den är en ytroll. Den personliga djuprollen betyder att individen alltid är den 

personen under livets olika skeden, oavsett vilken ålder hon eller han befinner sig i. 

Samspelsrollen är ett resultat av interaktionen med andra människor då de blir vad som helst, 

god eller ond beroende på samspelets regler. I många sociala sammanhang sker en rollför-

delning och det finns alltid någon av dessa roller representerade. 

 

Delaktighet 
Begreppet inflytande kan ses som ett annat ord för delaktighet (Gustavsen 1991; Maltén 1992; 

Nilsson 1993). Genom delaktighet har de berörda inflytande genom att deras förslag eller 

synpunkter påverkar förändring. Genom att skapa förtroende och tillit till medarbetarnas 

synpunkter borde chefer också beakta att medarbetarna har tillgång till all fakta och andra 

kunskaper i den aktuella frågan. Graden av delaktighet varierar med tid och situation för varje 

individ. Detta har att göra med att delaktighet och engagemang i en grupp uppfattas på olika 

sätt. Tydliggörande av spelregler och villkor för hur delaktighet ser ut och vad som förväntas 

är viktigt. På så sätt skapas förståelse för att delaktighet inte kan innebära att alla synpunkter 

kommer att påverka beslut eller resultat. Delaktighet skapar engagemang som är vägen till 

kreativitet (Gustavsen 1991; Olsson 1991; Karlöf och Söderberg 1991). Att vara kreativ ser 

Winnicott (1981) som synonymt med att vara levande och är den attityd till livet som hjälper 

individer att uppfatta både den inre och yttre verkligheten. Att förlora kreativiteten är att inte 
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se möjligheter i omvärlden vilket Winnicott (1981) relaterar till hur människors självbild och 

relationer till omvärlden utvecklas. 

 

Kommunikation 
Nilsson (1998) anser att kommunikationsprocessen är en central aspekt som har en avgörande 

roll och är oundviklig vid möten mellan individer. På grund av detta är kommunikation av 

stor betydelse på arbetsplatsen. 

 

Individers verklighetsbild ser olika ut, och det är genom kommunikation som information kan 

tas emot och bearbetas. Dessutom är detta ett sätt att få sin identitet bekräftad samtidigt som 

det är ett sätt att uppleva sin samtalspartner (Nilsson och Waldemarsson 1990; Engquist 

2000). 

 

Mathiasson (1994), Nilsson (1998) och Engquist (2000) uppmärksammar hur effektiv 

kommunikation kan vara och hur den påverkas av olika faktorer, som innefattar individers 

personlighet, tankar, känslor, attityder, erfarenheter, kunskaper och relationer till varandra. 

Kommunikation kan vara verbal och utrycks då i ord, i bilder och metaforer. Den verbala 

kommunikationen förstärks av den icke verbala, såsom kroppshållning, ansiktsuttryck och 

tonläge. Ibland kan uttrycken mellan verbala och icke verbal kommunikation vara motsatta. 

Då innebär det att budskapen uppfattas som motstridiga.  

 

Silverman (2001) anser att det är viktigt att förstå hur individer kommunicerar med varandra. 

Det är betydelsefullt att observera de egenskaper och funktioner som finns i hur 

kommunikationen sker i en verksamhet. Kommunikation är en förutsättning som bidrar till 

grupputveckling, skapar grupper och är en del i gruppens liv. Det vill säga att kommunikation 

och handlingar avgörs i ett socialt sammanhang bestående av medarbetare.  

 

Nilsson (1998) och Engquist (2000) påpekar att förändringar inom arbetsliv med stor rörlighet 

och komplexitet ökar behovet av kommunikation. Brister i kommunikation ger störningar och 

kan leda till frustrationer, likgiltighet och felaktiga föreställningar som i sin tur kan leda till 

konflikter.  
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Konflikter 
Konflikter brukar traditionellt delas in i sådana som har sitt ursprung i organisation och 

samhällsstruktur (Ellmin 1989). Konflikter i en organisation uppstår när olika subkulturer, två 

eller flera gruppers verklighetsuppfattningar, värderingar och normer strider mot varandra på 

grund av irrationalitet. Detta hindrar organisationen eller gruppen att uppfylla det gemen-

samma målet. Den subkultur gruppmedlemmarna tillhör, skapar en social identitet som är 

starkt förankrad i en subkultur som de har byggt upp tillsammans (Bang 1999; Heap 1987). 

 

När en drivkraft förr eller senare möter en annan drivkraft, kan mötet utlösa en kollision 

mellan olika intressen, men så länge det handlar om olika viljor och behov inom enskilda 

individer har dessa möjligheter att kompromissa. Olikheter är ett väsentligt inslag i grupper 

och kan däremot leda till konflikter (Heap 1987; de Klerk 1991; Bang 1999). 

 

Deutsch (1973) påpekar att konflikt alltid existerar i ett kraftfält och att det kan utvecklas 

konstruktivt eller destruktivt. Konfliktens art, innehåll och kontext är avgörande för konflikt-

dynamiken och dess konsekvenser. Därför är det viktigt att kunna identifiera konstruktiva och 

destruktiva konflikter. 

 

I samspelet mellan individer är tendensen att tillskriva andra personer sina egna föreställn-

ingar och känslor. Individer projicerar emotioner som de inte vill eller kan hantera själva och 

detta gäller även för grupper inom organisationer. Grupper kan också projicera destruktiva 

fantasier och föreställningar på andra grupper eller på enskilda individer inom samma grupp 

(Winnicott 1981; Jern et al. 1984; Moxnes 1989; Hogett 1992). 

 

Genusperspektiv 
Jonasdottir (1991), Avotie (1997) och Sundin (1998) anser att det socialt bestämda könet har 

fått beteckningen genus vilket medfört att en del genusforskare har på senare år återgått till att 

använda begreppet kön. Motiveringen till detta är att även de biologiska könen i hög 

omfattning är socialkonstruerat. Dessa forskare anser att rollerna i reproduktionsfasen är av 

betydelse och kan ses som ett argument för att förklarar vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt.  

 

Genus perspektiv är ett av de begrepp som används för att beskriva hur arbets- och status 

fördelningen ser ut mellan män och kvinnor i en organisation. Genusordningen inkluderar 
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bland annat de arbetsuppgifter, statuspositioner och språk, som har fått en manlig eller 

kvinnlig stämpel för att integreras i den gällande ordningen inom en organisation. Arbets- och 

ansvarsfördelningen skapar genusspecifika levnadsvillkor och erfarenheter som i sin tur 

påverkar kvinnor och mäns värderingar och färdigheter. 

 

Djärv, Nilsson och Norén-Winsell (1990), Jonasdottir (1991), Avotie (1997) och Sundin 

(1998) anser att den socialisationsprocessen förbereder männen till de värderingar, krav och 

spelregler som gäller inför arbetslivet. Män ses i regel som huvudansvariga för familjens 

försörjning. Det fundamentala ansvaret, i den kvinnliga socialisationsprocessen relateras till 

omsorgsarbete. Vad som anses kvinnligt och manligt, har mer att göra med i vilken social 

kontext statusfördelning och uppgifterna hör hemma och hur jämförelser görs över tid och 

rum.  

 

Avotie (1997) och Sundin (1998) beskriver att män och kvinnor utövar sitt ledarskap på olika 

sätt. Kvinnor som chefer och ledare är mer relationsorienterade som ser till hela gruppen där 

målet är att lära känna sin personal. Kontakten med medarbetarna har en avgörande betydelse 

för kvinnliga chefer i sin maktutövning. Manliga chefer ägnar mer tid åt att förstå den 

hierarkiska organisationsformen och ordningen. Det förklarar varför manliga chefer har en 

viss tendens att förankra sina förslag och beslut uppåt i hierarkin medan kvinnliga chefer 

förankrar sina förslag och beslut nedåt i hierarkin. 

 

Djärv, Nilsson och Norén-Winsell (1990) påpekar att en kvinna som är stark och handlings-

kraftig beskylls ofta för att vara dominant, besvärlig och hotfull. Medan en manlig chef med 

samma egenskaper får höra att han är stark, självständig och kraftfull. Avotie (1997) och 

Blomqvist (1997) framhåller att ledarrollen anses ha anpassats till manliga rollförväntningar 

och erfarenheter. Samtidigt missar många duktiga kvinnor chansen till avancemang till fördel 

för mindre kvalificerade män till höga poster. Kvinnor kan därmed ses som en outnyttjad 

resurs i organisationer.  

 

Slutrapporten från Statens Offentliga Utredningar, (SOU) år 1990, redovisar en tydlig 

maktutövning bland annat i genusfördelning som förekommer i det svenska arbetslivet. 

Segregerings- och hierarkiska principer används som maktmedel. Detta innebär att 

segregering och hierarki utifrån ett genus perspektiv presenterar ett maktsystem som finns i 
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organisationer och utgör en viktig del av en organisations karaktär och processer. Begreppet 

genus används i denna studie för att förklara skillnaden i manligt och kvinnligt ledarskap. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie var att beskriva uppfattningar om ledarskap i en kommunstyrd 

organisation inom äldreomsorgen. Följande frågeställningar ställdes: 

• Hur uppfattar mellanchefer sitt ledarskap? 

• Hur uppfattar deras medarbetare ledarskapet? 

 

METOD 

Föreliggande studie utfördes våren 2004 i en västsvensk kommun. Inom äldreomsorgen i den 

studerade kommunen bedrivs vård under beteckningen ”särskilda boendeformer”. I detta 

samlade begrepp, består vården av olika enheter såsom hemtjänst, sjukhem, ålderdomshem, 

gruppboenden, rehabiliteringsenheter och servicelägenheter. Dessa enheter drivs av mellan-

chefer och gemensamt för alla är att de har personal- samt ekonomiskt och administrativt 

ansvar (Kommunfullmäktige 2003).  

 

För att kunna beskriva uppfattningar om ledarskap valdes olika verksamheter. Både manliga 

och kvinnliga mellanchefer intervjuades. Målet var att fånga upp de kvalitativa skillnaderna i 

uppfattningar om fenomenet ledarskap (Kvale 1997). 

 

Urval 
Författaren fick, genom ett telefonsamtal med chefen för äldreomsorgen i kommunen, muntlig 

godkännande att genomföra intervjuerna. Ett formellt brev skickades också till 

äldreomsorgens chef (Bilaga 1) och återigen delgavs syftet med intervjuerna vilket framgick 

av skrivelsen. Äldreomsorgens chef fick ingen insyn i vilka respondenter som deltog i 

intervjun. 

 
Urvalsförfarandet av personerna i denna studie har skett utifrån olika strategiska 

överväganden. Det var ett medvetet val att respondenterna skulle ha erfarenheter av den 

företeelse som utgör studiens syfte, att de hade olika arbetserfarenheter och att det fanns en 

variation i utbildningsnivåerna. Utifrån dessa strategiska överväganden valdes fyra 
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mellanchefer ut som respondenter, två män och två kvinnor. Därefter skickades ett formellt 

brev till de berörda mellancheferna (Bilaga 2). Dessa mellanchefer skulle också representera 

fyra verksamheter inom den gemensamma benämningen ”särskilda boendeformer”. De fyra 

verksamheter som valdes var: 

• Ett sjukhem  

• En hemtjänstgrupp  

• En rehabiliteringsenhet  

• Ett gruppboende 

Urval av medarbetarna gjordes av respektive mellanchef, utifrån strategiska överväganden 

med avsikten att få en variation avseende respondenterna. Tid, plats och datum för 

intervjuerna valdes enligt respondenternas önskemål. 

 

Steg 1: Innebar att de utvalda mellancheferna, två kvinnor och två män, tillfrågade 

medarbetare inom sina respektive verksamheter om intresse fanns bland medarbetare att delta 

i studien. Eftersom arbetsplatsträffar inträffade vid olika datum togs frågan upp på någon av 

arbetsplatsträffarna under månaderna februari och april. 

 

Steg 2: Om intresset bland medarbetare var stort att vilja delta i studien valdes tre till fyra 

personer. Valet av medarbetare som deltog i studien avgjordes av mellanchefer för respektive 

verksamhet och bestämdes utifrån: Yrkeskategorier - Om det fanns flera yrkeskategorier inom 

verksamheten, valdes en från varje yrkeskategori att medverka. De yrkeskategorier som 

valdes är sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträde. Åldern - styrde åldersspridningen i 

urvalsgruppen. Anställningsår - styrde spridning utifrån anställningsår i urvalsgruppen med 

krav om att ha varit anställd i minst ett och ett halvt år. 

 

Steg 3: När steg två och tre var avklarade fick mellancheferna mejla namn, adress och 

telefonnummer på de utvalda respondenterna till författaren. Därefter fick de utvalda 

medarbetarna skriftlig information om studien tillsammans med en intervjuguide (Bilaga 2 - 

4) hemskickat av författaren. I informationen ingick även en ytterligare förfrågan om att delta 

i studien. 

 

Sexton av 17 respondenter var positiva till studien och accepterade att medverka. En 

respondent uttryckte att det var svåra frågor och avböjde att delta i studien. De 16 

respondenterna bestod av fyra mellanchefer, tre sjuksköterskor, åtta undersköterskor och ett 
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vårdbiträde. Ålder, utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet inom vården varierade bland 

respondenterna. Några hade äldre utbildningar inom vården, andra nyare och några hade bytt 

från annan yrkesbana till vårdyrken. Sjuksköterskornas ålder var mellan 46-55 år varav två 

med lång yrkesbana inom vårdsektorn mellan 20-26 år. I den övriga kategorin finns en bred 

åldersspridning från 22 till 51 år och yrkes erfarenhet från vården mellan ett och ett halvt år 

till tjugofem.  

 

Datainsamling 
Respondenterna fick intervjuguiden flera veckor före intervjutillfället. Detta medförde att 

respondenterna fick god tid till förberedelser inför intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på 

olika ställen, utifrån respektive deltagares önskemål. Några ville bli intervjuade under 

arbetstid på respektive arbetsplats och de resterande valde sina hem. Inspelningarna utfördes 

tillsammans med intervjuaren i ett avskilt rum efter respondenternas önskemål. Eftersom 

mellancheferna var kända arbetskollegor till författaren (dock ej privat), valdes arbetstider och 

platser som antogs vara lämpliga och där samtalen kunde ske ostört (Kvale 1997; Patel och 

Davidson 2003). 

 

Datainsamling skedde med hjälp av en tematiskt strukturerad intervjuguide som vidare- 

utvecklades med följdfrågor. Att använda sig av en intervjuguide, ger allmänt sett mer 

information och beaktar i höger utsträckning individuella skillnader och erfarenheter enligt 

Patton (1990) och Punch (1999) 

 

Intervjuerna baserades på följande teman: bakgrundsinformation, organisation, ledarskap, 

kompetens, samarbete, inflytande och delaktighet, kommunikation, konflikter och hälsa. Det 

fanns två separata intervjuguider, (Bilaga 3 och 4), en för mellanchefer och den andra för 

medarbetarna. Skillnader i intervjuguiden berörde ett fåtal formuleringar och gjordes med 

hänsyn till individernas yrkesroller (Kvale 1997; Patel och Davidsson 2003).  

 

Intervjuerna spelades in på ljudband och för att intervjun i möjligaste mån skulle likna ett 

naturligt samtal inleddes intervjun med frågor av mer allmän karaktär. Förberedelserna bland 

respondenterna skiftade. Några hade noggrant skrivit ut svar på frågor som de vidare- 

utvecklade under intervjuns gång och andra var inte så väl förebredda.  
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Längden på varje intervju varierade mellan 30-55 minuter. Det berodde på att några vill ta 

pauser för att reflektera ytterligare över frågeställningarna eller att de blev nervösa och 

osäkra. Vid dessa tillfällen stängde författaren av bandspelaren tills de var redo att påbörja 

intervjun igen. Respondenterna erbjöds tid för reflektion över de tankar som väcktes under 

intervjuns gång och vid några tillfällen önskades fördjupning av ett nämnt frågeområde. 

Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant av författaren (Kvale 1997; Patel och 

Davidsson 2003). Utskrifterna ligger sedan till grund för analys och tolkning av materialet 

(Silverman 2001).  

 

Dataanalys 
Starrin och Svensson (1994) betonar att kvalitativa metoder ger förutsättningar att nå kunskap 

och upptäcka andra dimensioner om företeelser, egenskaper, innebörder och sammanhang i 

människornas värld. Kvalitativ innehållsanalys valdes vid databearbetningen (Punch 1999; 

Bryman 2004). 

 

Enligt Punch (1999) Bauer och Gaskell (2000) och Bryman (2004) uppmärksammas två olika 

tillvägagångssätt vid bearbetningen av intervjutexter, manifest och latent innehållsanalys. 

Tillvägagångssätten varierar i djup och i graden av abstraktion. Vid manifestinnehållsanalys 

läggs tonvikten på det som är ytlig och synlig uppenbarligen tydligt t.ex att vissa ord räknas. 

När tonvikten däremot läggs på innebörder och teman inom den transkriberade intervjutexten 

handlar det om relationsförhållande aspekter vilket kallas för latent innehållsanalys. 

Analysen bestod av fem steg: 

• Steg 1. respondenterna avidentifierades och kodades i siffrerbeteckningar före 

analysen av det färdiga intervjumaterialet. 

• Steg 2. det färdiga transkriberade intervjumaterialet genomlästes flera gånger för att få 

en helhetsuppfattning. Genomläsningen har präglats av en öppenhet i syftet att förstå 

varje intervjupersons uppfattning om fenomenet ledarskap, vilket innebar att arbeta 

med intervjumaterialet mer systematiskt och konkret. 

• Steg 3. uttalanden och innebörder av betydelse i förehållandet till de nio teman i 

frågeformulären identifierades och grupperades in under respektive tema.  

• Steg 4. samtidigt bevaras en viss öppenhet för att nya upptäckter kan framträda 

därmed bearbetas texten ytterligare för att skapa koder inom respektive tema. Koder 

som skapades var: utbildning, samarbete, förutsättningar, upplevelse, beteenden, 
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planering, utveckling, svårigheter, välbefinnande, kommunikation, engagemang och 

grupptillhörighet. 

• Steg 5. därefter analyserades ord och meningar i utsagorna i förhållande till studiens 

syfte, för att få en helhetsbild från respektive kod. Understrukturerna från respektive 

kod bearbetades och penetrerades djupare för att få en uppfattning om hur de förhåller 

sig till varandra. Det blev slutligen fem koder som är övergripande och täcker alla 

teman. Koderna är: förutsättningar, beteende, utveckling, kommunikation och väl-

befinnande. Innebörderna i beskrivningar har sammanställts utifrån dessa fem koder 

och har exemplifierats med citat ur intervjuerna (Punch 1999; Bryman 2004). 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet skapades i studien genom urvalsförfarandet av respondenter 

som skedde utifrån strategiska överväganden. Kriterierna som valdes var, erfarenheter av den 

företeelse som utgör studiens syfte, arbetserfarenheter, utbildningsnivåerna, åldersskillnad och 

könsfördelning bland mellancheferna. Den tematiskt strukturerade intervjuguiden och 

bandinspelningarna av intervjuerna är också ett sätt att öka trovärdighet och tillförlitlighet 

(Patton 1990; Punch 1999). De fem koder som forskaren har kommit fram till i dataanalysen 

avgör tillförlitlighet i studien som skapas när forskaren har funnit den underliggande 

meningen av ett fenomen vid ett speciellt tillfälle och i en speciell kontext. Detta innebär att 

meningar endast kan förstås med en inträngande djupanalys av texten. (Kirppendorff 1980; 

Punch 1999; Bryman 2004). 

 

Trovärdighet för de koder som skapades vid analysen av intervjudata testades genom att låta 

en opartisk medbedömare oberoende av forskaren analysera dataunderlaget. Citat ur intervjuer 

redovisas i resultatet för att ytligare styrka trovärdighet och tillförlitlighet. Syftet med detta 

var att undersöka om medbedömaren upplevde att forskarens tolkningar och slutsatser var 

trovärdiga. Återkoppling bestod i en dialog kring analysen av dataunderlaget och vid 

jämförelse visade analysen god överensstämmelse. Därmed kan läsaren följa författarens 

ställningstaganden och värdera om dennes slutsatser är rimliga och överförbart till andra 

sammanhang (Punch 1999; Bauer och Gaskell 2000; Bryman 2004). 
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Etiska aspekter 

I den skriftliga informationen (Bilaga 2) som medföljde intervjuguiden (Bilaga 3 och 4) till 

respondenterna, förklarades syftet med undersökningen och att medverkan var frivilligt. 

Dessutom garanterades att medverkan betraktades som konfidentiell och om de önskade 

kunde deltagandet avbrytas när som helst. Denna information upprepades vid två tillfällen, 

när den muntlig information gavs, vid första telefonkontakten och vid aktuellt intervjutillfälle. 

Kontakt togs per telefon två veckor efter den skriftliga informationen skickades ut. Detta med 

respekt för respondenternas betänketid samt ur en etisk aspekt, att inte forcera fram en 

medverkan utan att låta de utvalda som medverkade få en chans att tänka över sina 

upplevelser och erfarenheter runt ledarskap. Hur undersökningen planerades och redovisades, 

uppgavs samt att intervjumaterialet skulle användas konfidentiellt (MFR-rapport 2, 2004; 

MFR-rapport 3, 2004; SOU, 1999). 

 

RESULTAT 

Resultatens primära syfte är att belysa de intresseväckande uppfattningar som är avgörande i 

studien. I analysen av respondenternas intervjuer framkommer fem koder som karaktäriseras 

av uppfattningar om ledarskap hos mellanchefer som hos medarbetare. De koder som 

framträder är: förutsättningar, beteenden, utveckling, kommunikation och välbefinnande. 

Resultatet delas upp i två delar: ledarskap utifrån ett mellanchefsperspektiv och 

medarbetarperspektiv. Först beskrivs de fem koderna utifrån mellanchefernas uppfattningar 

och därefter övriga medarbetares uppfattningar.  

 

Mellanchefernas uppfattningar 

Förutsättningar  

Uppfattningar som berör organisationsstrukturer och hur den påverkar verksamheter redovisas 

här såsom bakgrund, utbildning, erfarenhet, effektivitet, planering, ekonomi, uppdrag, roller, 

tillgänglighet, arbetsgruppers storlek, samarbete, resurser, tid, genus och ledarstil. 

 

Respondenterna har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn med olika 

utbildningskompetens. Gemensamt för alla är att de har en grundutbildning som vårdbiträden  
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eller undersköterskor. Två av respondenterna uttrycker att det är en fördel att ha börjat arbeta 

från grunden och arbetat sig upp till en chefsposition. 

 

”…Jag kommer ihåg hur det var att jobba på golvet närmaste klienterna…egentligen handlar 

det om att förstå människan. Jag tror jag kan leva mig in i det.” 

 

Klara riktlinjer och kompetenta medarbetare med rätta kvalifikationer anses vara avgörande 

för verksamhetseffektivitet. Detta har betydelse för att uppnå klient- och personal-  

tillfredställelse. Samarbetet tycks inte räcka till då det bör fungera över hela laget, här 

efterlyses rätt personal på rätt plats av några chefer. 

 

”Det är ju oerhört viktigt att enheten har klara riktlinjer hur vi ska arbeta…rätt personal på 

rätt ställe är oerhört viktigt. Det räcker inte att ha några två som toppar.” 

 

Självinsikt anses vara viktigt för respondenterna och en förutsättning för utövande av ett bra 

ledarskap. 

 

”Att kunna ta kritik bland annat och att lära sig ta kritik det tro jag är oerhört viktigt och att 

en chef har självkännedom.” 

 

Planering och organisationsförmåga bedöms av några som betydelsefullt, liksom tillgäng-

lighet och nära samarbete med alla yrkeskategorier. Likaså att hålla samman arbetsgruppen 

och leda dem framåt mot att utveckla målen.  

 

”Jag är bra på att planera, jag är bra på att organisera och jag är också bra på, tycker jag 

själv, en bra lagledare.” 

 

Samtidigt upplever mellanchefer behovet av att arbeta ostört för att kunna hinna med de 

administrativa uppgifterna som de är tilldelade. Det administrativa arbetet bidrar till att skapa 

en känsla av stress, otillräcklighet och svårigheter med gränsdragning. Att vara tillgänglig 

som chef är ett sätt att bekräfta medarbetarna och att göra sig synlig som chef.  

 

”…Jag tycker att jag är väldigt stressad och att jag kanske försöker stanna upp och lyssna… 

jag känner att jag är väldigt utsatt emellan grupperna och uti korridoren, nån dörrvakt och så  
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kommer alla och vill prata. Jag jobbar sällan själv…Jag känner att jag behöver stänga 

dörren och va i fred att arbeta, jag hinner aldrig, jag ska hela tiden fokusera på den sociala 

biten.” 

 

De flesta är överens om att det finns en centralt framtagen organisations- och personalpolicy. 

Ingen tycks vara speciellt insatt i detta. Att det bör finnas verksamhetsrelaterade mål är 

samtliga överens. Hur långt de har kommit i sin måluppfyllnad ser olika ut för olika 

verksamheter. De uttrycker svårigheter att leva upp till policy och mål eftersom dessa inte är 

verklighetsförankrade. En gemensam bestämd uppfattning bland mellancheferna är att det är 

de ekonomiska resurserna som styr. Samtliga är också överens om att utövandet av deras 

ledarskap påverkas och begränsas av ekonomiska förutsättningar och direktiv. Detta uppfattas 

leda till inskränkt flexibilitet.  

 

”…Den kan va väldigt svår att leva upp till det, upp till en god arbetsmiljö…huvudmålet är 

ekonomi!.” 

 

”…Man får ge vård utifrån den ekonomi man har…det påverkar att jag inte kan nå ända ut 

att jobba i mitt chefskap som jag skulle vilja. Att va så ekonomiskt styrd.” 

 

Några betonar att organisationsstrukturen inte är förankrad nedåt i verksamheterna. 

Personalstorleken, verksamhetens ansvarsområde och storlek samt utspridningen av ansvars-

enheter har påverkan på ledarskapet. Samtliga mellanchefer påtalar att detta är en av de 

viktigaste och avgörande faktorerna om hur mellanchefer mår och vad de klarar av.  

 

” Det finns en verklighet på politiker nivå och en verklighet upp bland våra höga tjänstemän 

och vi har en annan verklighet här nere.” 

 

Beredskapsplaner för mellanchefer som är i behov av hjälp att klara vardagen efterlyses av 

några. Upplevelse av ensamhet, övergivenhet, och hjälplöshet uttrycktes av de flesta då 

behovet av hjälp och stöd med frågor och problem som uppstår saknas.  

 

”Man står ju ändå väldigt ensam i situationen. Det är ju du själv som fattar besluten…Den 

chefen idag säger ju alltid att han ska stötta oss men det säger han ju. Men det kanske inte  
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alltid fungerar så när man kommer väl till kritan, när det väl händer. Jag tycker jag vidhåller 

att man är väldigt ensam.” 

 

Ledarskapets betydelse som ett viktigt instrument för verksamhetens funktion framhålls 

starkt. För att få detta att fungera fullt ut saknas bland annat stöd och utbildning i hand-

ledning och självkännedom. Stöd och förståelse från överordnade i ledningspositioner 

saknades fullt ut. I förändringsprocessen är tidsbrist en faktor som påverkar effektiviten i 

verksamheten. 

 

”…Det ligger en konstant tidsbrist hela tiden…konstant brist på tid för reflektion och 

uppföljning. Det ligger alltid i ett akutläge ….” 

 

Beträffande genusperspektivet i chefskapet är uppfattningarna olika. En del menar att det inte 

finns någon större skillnad och andra anser att det finns olikheter. Män upplevs mer 

dominanta och har en tendens till att höja rösten samtidigt som de kan hålla sig till besluten. 

Kvinnor däremot ändrar sina beslut hela tiden och har behov av att göra samtliga nöjda. Enligt 

en chefs tolkning har kvinnor en missunnsamhet. Att vara kvinnlig ledare utrycks av någon 

som en svår uppgift med bristande respekt från andra och en mer ”lilla vän” mentalitet som 

råder. Möjligheter till avancemang och utveckling tycks redan vara begränsat då kvinnor 

upplevs som ”besvärliga kärringar”. Organisationen är långt ifrån jämlik och det är en 

angelägen och allvarlig punkt som framkommer tydligt. Kvinnor som är oerhört duktiga och 

har högre utbildningar och kompetens, har inte samma möjligheter som sina manliga kollegor. 

 

”Kvinnor blir ifrågasätta på ett annat sätt. En manlig chef får ett plus redan från början. 

Kvinnor måste bygga ett förtroende och kräva lite mer.” 

 

”Det är mer personen i mina ögon som är viktig inte könet. Skillnaden…kvinnliga ledare, är 

ofta kritiserade ute i grupperna, kanske beroende på avundsjuka och annat. Det är svårare att 

bli accepterad och sedd som den personen, som en duktig ledare. En chef i mångas ögon ska 

vara en man.” 

 

Ledarstilen är individuell och den beskrivs utifrån deras erfarenheter. Organisationen har svårt 

att accepterar dessa olika ledarstilar och egenskaper anser några. Istället eftersträvas att det 

skall vara lika. Någon undrar varför organisationen inte tillvaratar de olika ledarstilarna. 
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”På nåt sätt vill jag skicka med att organisationerna tar till vara på de olika ledarstilarna… 

Jag gör en reflektion över ledarskap…Man har väldigt svårt i organisationen att se att detta 

är (X)…och…dennes ledarskap och så sitter (Y)…på…och har sitt ledarskap. Det är svårt att 

se att de är differentierade utan alla ska vara lika. Varför ska det va så? Man måste ha den 

ledare som kan leda den verksamheten….” 

 

En av mellancheferna hade fått bekräftat (genom en intern basutbildning för chefer) att dennes 

ledarstil var den rätta för att leda sin typ av verksamhet och grupp. En annan beskrev sin 

ledarstil i mångt och mycket som situationsanpassad, i den mån vederbörande själv behöver 

anpassa sig till olika förutsättningar. Själva ledarstilen beskrivs som en ”mjukstil” där tanken 

är att ge personalen ganska stort utrymme att utföra sitt arbete och att hitta olika vägar att 

uppnå målen. 

 

Det som är unikt för samtliga mellanchefer är behovet av att kontrollera om allt fungerar och 

att verksamheten leds åt rätt håll och vikten av att inte släppa taget helt betonas. Däremot att 

fånga upp det som är utvecklingsbart i olika individer anses vara en viktig kvalité i 

ledarskapet. En del chefer ställer stora krav på sig själva och förväntar sig detsamma från sina 

medarbetare. 

 

”Jag har stora krav på mig själv så därför har jag stora krav på mina medarbetare…jag är 

noga med att ordningsföreskrifter följs och ordning och reda, punktlighet….” 

 

Att fullfölja direktiven är viktiga trots att det alltid kommer att finnas medarbetare som känner 

sig orättvist behandlade. 

 

”…Det är oerhört viktigt att fullfölja direktiven så får det komma i andra hand om dom tycker 

om mig eller inte.” 

 

”…Som chef är det lika viktigt att våga stå för det och att våga ta att de inte tycker om 

mig…jag måste kunna ta obekväma beslut”. 

 

Att ha tillit till sina medarbetare och lägga ut ansvaret och finnas till hands, genom att stödja 

medarbetaren att uppnå målen tycks viktigt. Det är betydelsefullt att få medarbetarna 

motiverade att uppnå målen. Detta uppfattas ligga i ledarskapet och samtidigt poängteras att  
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varje medarbetare har ett eget val och bär ansvar för sina egna handlingar. Det är dessutom 

genom den demokratiska processen som besluten avgörs.  

 

Beteende 

Organisationskultur präglar människors beteende och utveckling i samma intensitet för 

mellanchefer som övriga medarbetare. Personliga egenskaper, attityder, värderingar, 

fördomar, självinsikt, respekt för varandra mognadsprocess, uppfattningar, förhållningssätt 

och auktoritet, belyses som grundläggande. Samtliga mellancheferna är överens om att 

samarbetet fungerar förhållandevis bra, trots turbulens och konflikter i en del grupper. 

 

Det framkommer att det gångna året har visat att det som är synligt för chefen gick bra att 

angripa. Däremot de osynliga sidor som chefen inte såg var svåra att komma åt. Dolda 

konflikter präglar de flesta arbetsplatser där missunnsamhet, misstänksamhet, misstänklig-

görande och avundsjuka är en produkt av alla konflikter. Att upptäcka signaler på konflikter i 

ett tidigt skede är svårt eftersom chefer oftast inte är fysiskt närvarande i de olika grupperna. 

Konfliktens intensitet och hur greppbart den är, har en direkt koppling till verksamhetens 

storlek.  

 

Någon framhåller att deras utvecklingsdagar handlade om hur gruppen bör visa respekt mot 

varandra och om bemötandet mot patienter och varandra. De flesta mellanchefer uttrycker att 

det ständigt förekommer konflikter med olika intensitet.  

 

”Det finns en hel del skelett i garderoben och en del plockar fram skeletten ibland och så 

ställer man undan dom ibland. Under åren som har gått det har…har det hela tiden blossat 

upp konflikter.  Så att det inte har gått på räls…det finns saker hela tiden.” 

 

Det finns mellanchefer som påtalar brist på respekt och förståelsen då det pågår konflikter och 

maktkamper. Andra talar om alltför dålig förståelse och respekt inför andra yrkeskategorier 

och att det finns svårigheter med samarbetet mellan undersköterskor och sjuksköterskor. 

 

Det har blivit prestige i vad det är för slags uppgifter den enskilde utför och revirtänkande 

som bidrar till att medarbetarna håller hårt om deras arbetsuppgifter, som i sin tur orsakar 

avundsjuka och maktkamp. Människor som hamnat i eller tillhör olika grupper och grupp-  
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konstellationer på arbetsplatser menar att andra har det bättre än de själva och det finns alltid 

några medarbetare som vill skapa oreda i gruppen. 

 

”…Jag tycker att jag fått vissa människor att växa jättemycket. Men vad jag har sett utav det 

är ju turbulens i gruppen av avundsjuka när det inte är lika. En bieffekt då…det är en 

maktkamp nästan lite mobbning tror jag, mot en duktig kvinna som stuckit ur gruppen och det 

är karaktäristiskt för kvinnliga grupper och det är svårt som ledare ibland. Det är ju mitt 

jobb.” 

 

Utveckling 
Gemensamma företeelser återupprepas, syn på det egna och andras arbete samt förtroende, 

inflytande, stöd, kreativitet och engagemang är det som präglas mest. Bristande förståelse från 

överordnad chef benämns av samtliga chefer återigen. Upplevelsen av dålig inlevelseförmåga 

till den individuella verksamhetens specifika relationer och problem påtalas. 

 

Återigen känner sig chefer toppstyrda och upplever begränsningar i handlingsutrymmet samt 

inskränkningar av flexibiliteten som ett hinder för utvecklingen. En ”lika för alla” princip har 

uttalats av överordnad chef, med angiven motivering att undvika orättvisa och avundsjuka 

inom respektive verksamhet. Detta beslut har mynnat ut i att chefer har haft svårigheter att 

leda deras grupper utifrån rådande förhållande och de möjligheter som finns på respektive 

enhet. 

 

”Jag tycker bland annat det här. Att inte ge mig fullt ut rätten att leda utan att det ska styras 

uppifrån.” 

 

Samtidigt finns det en inbyggd rädsla för sin överordnades hämnd, vilket gör att det är svårt 

att synliggöra detta för politiker för att få förståelse. Det blir alltid stopp på grund av rädslan. 

Forum för dialog och direkt kontakt med politiker saknas för mellanchefer. En annan tar upp 

att det kan vara en kollega som inte är kompetent på ett särskilt område och trots detta strider 

om en fråga. Därmed kommer frågan aldrig vidare för att få en bra lösning. Det dåliga stödet 

uppifrån gör att mellanchefer inte vågar visa att de har problem inom respektive verksamhet. 
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” Jag kan aldrig utvecklas över den nivån som min chef är, för där blir det stopp. Där finns 

det ingen förståelse…det här är lite allvarligt. Man kan komma åt det genom att kliva förbi 

honom. Men det är en dödssynd och då är man nog inte chef längre.” 

 

En chef nämner att skillnaden på dennes arbetsplats är den tillåtande generositet som visas av 

övriga medarbetare mot dem som inte är lika ambitiösa. Samtidigt ger denne uttryck för den 

avundsjuka som uppstår bland personalen om chefen tillåter någon växa i sin roll. Arbets-

uppgifter drogs tillbaka av chefen och diskuterade det öppet i gruppen. Detta har lett 

processen i en annan riktning. 

 

Delaktigheten är varierande och inflytandet är inte obegränsat. De flesta har tilldelat deras 

medarbetar en större delaktighet och inflytande i sitt arbete, samtidigt som några har fått 

större ansvar. 

 

Det tycks alltid finnas några medarbetare på varje arbetsplats som fungerar mindre bra och 

bidrar till turbulens och konflikter. Kravet från chefer är att medarbetare bör veta varför de är 

på sina arbetsplatser, krav att de utför sitt arbete på sin gällande arbetstid samt att utföra det 

bra, är en viktig aspekt som belyses. Att disponera arbetstiden på bästa tänkbara sätt omtalas 

ständigt av samtliga, vilket är något svårt att åstadkomma. Avsaknaden av följsamhet och 

förståelse i arbetet framgår tydligt. 

 

Kompetens-och arbetsplatsutveckling tycks återigen påverkas av den ekonomiska utveck-

lingen i organisationen. Samtidigt som en mellanchef anser att det är upp till den chefen själv 

att söka sig egen kompetensutveckling, medan en annan anser att det är arbetsgivarens ansvar.  

 

”…Efter så många år som jag har arbetat här så borde ja, väl min chef, veta min kompetens. 

Men om han utnyttjar den de vet jag inte faktiskt….” 

 

Det saknas helt individuella utvecklingsplaner och möjligheter till individuella utvecklingar. 

Det finns korta interna utbildningsmöjligheter, allt ifrån en halv dag upp till två dagar. 

 

”Med min chef så har jag utvecklingssamtal och lönesamtal en gång på året. Det är ju 

egentligen hur jag trivs…man ser ju då på avdelningens ekonomi och sådär. Det är väl  
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egentligen inte så mycket. När det gäller interna utbildningar där hänger ja med övriga 

chefer. Jag har inga egna bana att går på….” 

 

Kommunikation 

Chefernas uppfattningar om egenskaper i kommunikationsprocessen som gynnar ledarskapet 

är tillit, vara lyhörd och att visa respekt för medarbetarna. Dessa egenskaper upplevs som 

viktiga och värdefulla. Några chefer menar att vara rak och tydlig i kommunikationer är 

nödvändigt så att informationen kan uppfattas av alla.  

 

”Att vara en god psykolog och kunna lyssna och försöka få en bra kommunikation med mina 

kolleger och övrig personal här tror jag är väldigt viktig.” 

 

Chefernas inställningar om faktorer som komplicerar ledarskapet är bland annat informations-

förfarande, olika tolkningar, dålig kontinuitet och avsaknad av dialog. 

 

”…Man måste också va verbalt klar och kunna skriva så folk förstår. Man måste kunna ge 

information på ett bra och saklig sätt. Man måste va en oerhört bra administratör.” 

 

Kommunikation upplevs av några endast i en riktning som försvårar inflytandet. Mellan 

medarbetarna uppfattas kommunikationen fungera bra trots konflikter som chefer kämpar 

med på olika nivåer. Orsaken till dålig kommunikation uppges av några som upplevelser av 

avundsjuka, missunnsamhet och en tro på att andra har det bättre än de själva. 

 

”…Man kan säga att det gör en avsaknad av kommunikation framåt och tillbaka. Horisontellt 

verkar det som det fungera rätt så bra, men inte vertikalt.” 

 

Hur människor uppfattar och tolkar innebörden av den informationen som de får ta del av, 

anses olika. 

 

”Vi var rätt förtvivlade när vi hade arbetsplats träff…så säger någon här till mig ”Tänk om vi 

kunde bli lite mer medvetna om budgeten”. Då vill man ju nästan grina, det är ju sånt man 

pratar mycket om.” 
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Välbefinnande 
Hälsa har betydelse och det är samtliga mellanchefer överens om. De menar att vikten av att 

må bra hemma och på arbetet anses som ett växelspel av två olika boende. Med detta mena de 

det privata boendet och det andra är arbetsplatsen, som har en avgörande roll om hur de mår. 

För att klara av sitt ledarskap behöver chefer ha god hälsa. Enbart bra fysiskhälsa räcker inte 

till för att klara av den stress som finns i dagens ledarskap. Trivsel och att må bra på arbetet 

anses viktigt. Arbetsplatsens klimat är en avgörande faktor. Det vill säga hur människor mår 

och hur väl de känner sig tillrätta. 

 

Enligt flera respondenter finns en acceptans och en tolerans som tillåter olikheter på 

arbetsplatsen. Samtidigt som förståelse och respekt för andra individer efterlyses. Konflikter, 

mobbning och utfrysning i grupper anses påverka arbetsmiljön och hälsan negativt. Någon 

chef menar att signaler ofta kommer från gruppen om någon mår dåligt. Svårigheten för 

chefen är att tolka vad det egentligen står för. 

 

”Om jag däremot går i en grupp och känner det dolda. Ingen pratar eller att dom känner att 

dom är utfrysta. Här har vi ett stort ohälsoproblem.” 

 

Sjukfrånvaro tolkas som inbyggd i kulturen och det förekommer bland medarbetarna att 

uppmuntra varandra att stanna hemma. Arbetsgivaren har investerat med olika 

friskvårdsaktiviteter såsom massage, stavgång och solbehandling. Det har inte någon större 

effekt när huvudproblemet är att det finns personer som inte trivs på sitt arbete. Arbetsgivaren 

har missat poängen när missnöjet beror på något annat som är svårare att åtgärda. 

Personalavdelningen är behjälplig med rehabiliterings åtgärder men har ingen aning om den 

verklighet chefer dagligen möter anser några respondenter. Det är stressen i arbetet som 

upplevs mest arbetsam och att det är alltid mycket att göra. Hälsan är samtidigt påverkad av 

de ständiga ekonomiska neddragningarna, låg personal- täthet och förändringar. Detta gäller 

både chefer och medarbetare. 

 

”Jag vidhåller att detta med att man får handledning…det är där vi behöver ha hjälp, vi 

möter människor hela dagarna vi håller på att ställa om oss hela tiden. Det sliter. Jätte 

svettigt.” 
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Enligt några respondenter, ”blundar” överordnade chefer när mellanchefer mår dåligt. Av den 

orsaken är det mer lättvindigt och bekvämt att skulden läggs på mellancheferna. Det finns 

många i 50-års ålder som går omkring med högt blodtryck, vikt- och sömnproblem och ont i 

magen, där de signalerar massor av olika skäl. Detta tas inte på allvar och det är inte specifikt 

för mellanchefer, betonar några respondenter. För att kunna driva en bra verksamhet bör 

chefer i första hand vara rädda om sin egen hälsa och för att göra detta borde det finnas en 

förståelse inom organisationen. Att ta hand om chefernas hälsa inom organisationen är inte en 

självklarhet och det finns inget inbyggt system i organisationen för detta.  

 

”…Du är frisk för att vara på jobbet. Du kan ha nån sjukdom men du trivs så bra, för det 

funkar ändå… Ingen är lika och att det inte handlar om att här gör vi så, utan att man har en 

förståelse o respekt….” 

 

Medarbetarnas uppfattningar 

Förutsättningar  

Det påtalas att det finns en dålig resursfördelning, ineffektivitet, bantad ekonomi, otillräcklig 

kompetens och otydliga mål för verksamheterna och ledarskapet. Återkommande fenomen är 

okunskap och bristande intresse för helheten inom respektive verksamheter. 

 

Fokus läggs enbart på individens egen funktion och uppdrag. Uppfattning av mål och vision 

saknas. Intressen från respondenterna att själva ta reda på mål om vad som gäller för att 

verksamheten fungera på ett effektivitet sätt saknas. Någon uttrycker att varje individ har ett 

eget ansvar att söka den information som de behöver. 

 

”Jag vet ju mina egna mål i omvårdnad och så som sjuksköterska. Det har jag ju ändå.” 

 

Att göra sitt bästa för patienten är det som är det främsta målet och inriktningen för 

medarbetarna.  

 

”Nä jag tänker inte fullfölja direktiven och uppnå målen. Det är vårdtagaren vi ska ta hand 

om. Det är dom som ska må bra.” 
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Gemensamma mål tolkas som att varje medarbetare försöker bidra med sitt. Allt som har med 

ekonomi att göra uppfattas som chefens ansvar och tillhör inte deras uppgift att lösa. Då det 

gäller verksamhetens mål, menar en del att det är bra att det finns mål för verksamheten, 

däremot är intresse att ta reda på dessa lågt prioriterat. 

 

”Ja det finns det säkert men det är ingen som har visat mig det här.” 

 

En av respondenterna anser att på dennes arbetsplats finns resurser som krävs för att ge den 

hjälp som behövs för de boende. Samtidigt påpekas att det fordras mycket kompetens från 

vårdpersonalen när det gäller kunskap om de boende, både socialt och sjukdomsmässigt. 

Några respondenter uttrycker att kraft läggs på att få ordning och reda så att verksamheten kan 

fungera och inte i hur arbetet utförs och hur verkligheten är. 

 

”Man försöker ju att pussla det gör man ju, många gånger för att stanna lite längre någon 

gång.” 

 

Lika tydligt är uppfattningen om att de har möjlighet till medbestämmande. En annan säger att 

indragningen av personal vid sjukfrånvaro påverkar resursfördelningen och kompetensen på 

enheten och menar att det inte alltid är chefens fel.  

 

”Det är ju besparnings krav, åh dom skär ner på personal, men kanske det inte är alltid 

chefens fel, han är ju personalansvarig.” 

 

”…Spara, spara det är ju lite ledsamt att höra det på arbetsplatsen och träffar för vi kan inte 

spara så mycket. Vi försöker ju.” 

 

Betydelsefulla egenskaper som chefer bör ha med sig enligt respondenterna är att kunna leda 

personalen, vara balanserad, vara mänsklig, vara lyhörd, vara ärlig, vara rak, vara rättvis och 

behandla alla lika. Förmåga att kunna diskutera och motivera.. Inte vara styrande, kunna 

erkänna fel, visa ödmjukhet och vara en person att lita och lyssna på. Att bli sedd som individ 

och se var och ens starka sidor och samtidigt se till hela gruppen. Att inte bara se till att klara 

målen som chef anser vara viktigt, för att uppnå samarbete i gruppen. 

 

”Alla måste ha sitt utrymme för att vara sitt sätt att vara.” 
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De flesta menar att det är bra med en stark chef som inte svänger i sina beslut. De betonar 

vikten att kunna sätta gränser och att ha klara riktlinjer. 

 

”Ja, jag har haft en chef som inte kunna säger nej. Så det har drabbat oss.” 

 

En chef bör inneha bra ledaregenskaper och inte nödvändigtvis vara en bra ledare. Någon 

individ från vilken arbetskategorier som helst kan vara en bra ledare, anser en del av 

respondenterna. 

 

Respondenternas uppfattning om chefens viktigaste funktion är att delegera arbetet och att se 

till att arbetsmiljön är bra. Vara en backup när behov uppstår och att tackla problem 

omedelbart, lösa konflikter och ge feedback samt att se till att information når medarbetarna. 

Chefen har det ekonomiska ansvaret och ser till att målen uppfylls.  

 

Respondenterna har olika uppfattningar om skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer. 

Enligt en respondent är kvinnliga chefer på ett sätt mjukare, mer omsorgsfulla, visar känslor 

och går att diskutera med. Kommunikationen är på ett helt annat sätt och det är lättare att få 

kvinnliga chefer att ändra sig samt att de är bättre på att lyssna. En annan uppfattar att kvinnor 

alltid behöver hävda sig för att avancera i karriären och att bli respekterad. En del av 

respondenterna menar att det finns kvinnor ”som tar för sig” och är hårda. 

 

”Den kvinnliga chefen har varit mer bestämd. Den manliga var kanske mer den låt gå 

chefen…vill alla till lags. Det var bra men det kanske inte fungerar i längden heller.” 

 

Ytligare några av respondenterna har en annan uppfattning om manliga chefer. Män tycks 

vara hårda och ”tar för sig” och är inte så djuptänkande. De har högre lön trots att de utför 

samma arbete. Det framkommer att män har lättare att bli chefer. Respondenterna säger att 

manliga chefer åtgärdar problem omedelbart och har förmåga att vara rak mer bestämd och 

tydlig om det så behövs. 

 

”Jag tror det är bättre med manligt än kvinnligt på något sätt. Det kanske blir på en annan 

nivå. Dom kan sätta lite gränser.” 
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Några respondenter anser att det är bättre med manliga chefer i kvinnodominerande yrken på 

grund av de starka personligheterna som finns i arbetsgrupperna. 

 

”De är ju de starka personligheterna som finns i gruppen…det finns väldigt många sådana. 

Det kan va svårt att satta sig emot….” 

 

Några menar att det inte har med ledarskapet att göra utan att det handlar om egenskaper som 

beror på hur chefen är och hur denne utvecklas. 

 

Beteende 
Samarbete kan kopplas till vilka som styr i arbetsgrupperna och de förutsättningar som finns. 

Lika betydelsefullt är en tydlig struktur. Synen på arbetet, berodde på hur samarbetet 

fungerade. Självinsikt hos medarbetarna varierade och präglades av hur deras samarbete 

fungerade ute i verksamheten. Samarbete är chefens ansvar och beror på hur denne är som 

person, anser några respondenter. Andra menar att det är upp till dem själva att se till hur 

samarbetet fungera mellan medarbetarna. Hur medarbetarna hjälpte varandra att lära sig 

hanterar den nya arbetstekniska hjälpmedel samt medicinsktekniska hjälpmedel var av 

betydelse för hur samarbete såg ut i grupperna. Några menar att det fungerade bra med 

chefen. Samarbetet beror även på hur många informella ledare som finns i en grupp. 

 

”Så tänker jag ju på hur jobba vi. Ja vilka som styr oss. Men det är ju ändå utifrån dom 

förutsättningar vi har, hur vi samarbetar, som är det viktigaste.” 

 

Merparten är överens om att de har inflytande i verksamheten. Inflytandet och delaktigheten 

mellan medarbetarna förmodas fungerar bra, vilket hör ihop med förhållningssätt och 

samarbete. Däremot är graden av påverkan och engagemang avgörande utifrån vilja och 

vilken tjänstgöringsgrad och grupptillhörighet medarbetarna har. Samtliga medarbetare 

upplever att de är lyhörda och kan diskutera i stort sett allting med varandra. 

 

”Effektivitet…ja det är framförallt tycker ja, om uppbyggnaden av gruppen. Hur pass 

engagerade vi är och jag tycker det är ganska viktigt med lite högre tjänstgöringsgrader, så 

att man känner sig mer ansvars tagande.” 
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Det var viktigt att alla yrkesgrupper vet vad de har för arbetsuppgift och att visa respekt för 

varandra. Respondenterna upplever att de har rätt att framföra åsikter även om alla inte menar 

samma sak och blir respekterade för detta. Det framkommer att en del medarbetare har svårt 

med gränsdragningar. 

 

”Det är bara massa kvinnor som jobbar. Det blir lite små intriger.” 

 

Konflikter förekommer på samtliga arbetsplatser med olika intensitet. Det är respondenterna 

överens om. Några är av den uppfattningen att konflikter beror på tidspress och att med-

arbetarna har svårt att förstå varandra samt att individer har olika sätt att kommunicera. 

 

”Ja det har ju varit konflikter. Muntliga konflikter och lite ovänskap Det är ju ändå många 

som ska arbeta, men det har löst sig. Oftast beror det ju på missförstånd å såna saker.” 

 

”Att få prata färdigt utan blickar, att någon stör en, utan det är ju alltid telefoner som ringer. 

Det är alltid något som ska pysslas om. Det är ju inte bara vårdtagarna utan mycket 

pappersarbete som ska göras o alla görs inte delaktiga där, då är det några få som får göra 

mer så.” 

 

Det anses vara chefens roll att lösa konflikter som uppstår, eftersom chefen har ansvar för 

personalen. Några upplever att chefen är konflikträdd och det förkommer att grupper försöker 

lösa en del konflikter själva. 

 

”Det var ett fall o då gick det ju höger upp. Då av annan kunnig personal personer runt 

omkring som fick ta i det där då. Då gick det ju för långt. Oftast försöker vi prata med 

varandra direkt.” 

 

Att kunna medverka i allt mer avancerad omvårdnad och ta egna initiativ upplevs tungt. Att 

leva upp till förväntningar på grund av ökat ansvar anses besvärligt och poängteras av några 

medarbetare. 

 

”Ja det är att kunna leva upp till förväntningar då, då det ibland kanske känns att det blir för 

mycket. Det är ju ibland mycket ansvar.” 
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Upplevelsen av tillgänglighet och närhet till mellanchefen uppmärksammas av flera 

respondenter. Mellanchefen bör alltid finnas till hands och vara behjälplig i medarbetarnas 

vardagliga arbete. För andra respondenter är behovet av att konsultera mellanchefen oftast 

inte lika viktig och det är en trygghet att veta att chefen finns i närheten om behovet uppstår.  

 

”…Ska vara kunnig och inte det här att sitta på kontoret och säga saker och ting utan vara 

till hjälp i vårt jobb, planera och så…Se oss i vårt arbetet det är väldigt viktig.” 

 

”Så tycker jag så här: Då det är ju för vårdtagaren jag är här och inte chefen jag är här för.” 

 

Uppfattningen från medarbetare är att chefen bör ha förmåga att kunna bedöma hur det 

fungerar på arbetsplatsen. Dessutom vara behjälplig med att minska telefonsamtal och fax 

som anses skapa en del oro och instabilitet på arbetsplatsen, påpekar någon. Chefer som är på 

arbetsplatsen och inte är ute och hjälper till, upplevs som frånvarande och svårt att ta kontakt 

med. 

 

”Jag har inte mycket kontakt med min chef…är inte mycket ute i gruppen och ser hur man 

jobbar…Jag är bara där och prata med…när det är nåt jag ville.” 

 

Merparten är överens om att chefer har fått ett utökat pappersarbete och mindre tid att utöva 

sitt ledarskap samt alldeles för många medarbetare. Det finns en medvetenhet bland några 

medarbetare att även en chef kan må dålig. 

 

”Det är lika stor risk att en chef går i väggen som en arbetare går i väggen idag.” 

 

Utveckling 
Kompetensutveckling uppfattas på olika sätt. Några menar att deras kompetens inte utnyttjas 

tillräckligt och detta beror på verksamhetsstrukturen, vilken i sin tur gör att de får en mindre 

dignitet. Merparten av respondenterna anser att de har tillräckligt med kompetens och att de 

utvecklas genom sitt jobb.  

 

”…Det är ju väldigt viktigt att skaffa sig kunskap om det man gör, för att göra det på ett bra 

sätt….” 

 

35 



Ekonomiska förutsättningar styr kompetensutvecklingen vidhåller de flesta respondenterna. 

Vikten av att ta tillvara kollegers kompetens speciellt när de blir utsatta för ett nytt 

kompetensområde och ökade krav anses av värde, men kompetensutveckling tycks saknas.  

 

”Vårdtyngden blir större, dom blir sjukare. Det är ju ett väldigt stort område när det gäller 

kompetens. Det är ju inte bara och läsa utan man ska ju ha erfarenhet.” 

 

Några är medvetna om att chefen inte har mandat eller beslutanderätt att påverka direktiv 

uppifrån som måste genomföras i organisationen. 

 

”Ja det tycker ja och det är viktigt vilka krav ledaren har ifrån ledningsnivån. Det är ju 

väldigt viktigt för det påverkar ju allihopa.” 

 

Kommunikation 
Rak kommunikation som tydliggör det arbete som utförs av medarbetare och hur arbetet bör 

utföras efterlyses. Det framkommer att det är inte kopplat till någon chef. Förutsättningen är 

att sträva efter en bra kommunikation med varandra för att underlätta arbetet. Att vara öppen 

och ha en bra dialog och samtidigt vara smidig i samarbetet med andra, anses viktigt. 

Kommunikation får inte enbart vara enkelriktad, menar några medarbetare. 

 

”Kommunikation tycker jag, det är grunden för allihop när man jobbar ihop.” 

 

Andra efterlyser en rak och tydlig kommunikation av chefen och att kommunikationen går till 

på rätt sätt som på exempelvis information om förändringar eller arbetsfördelning. Fel 

åtgärdas omedelbart där besluten är väl förankrade. En del upplever att det fungerar bra med 

chefen och kollegor och med andra instanser i kommunen. Några är medvetna om att chefen 

inte kan tillfredsställa alla. Däremot önskas att alla bör kunna föra diskussioner med chefen. 

Respondenterna menar också att chefen bör kunna motivera beslut. Det framgår att 

motivering tycks ligga till grund för en bra kommunikation mellan chef och medarbetare, som 

i sin tur bidrar till en god atmosfär. 

 

”Det tycker jag är otroligt viktigt att inte köra över utan vara lyssnande att kunna höra på 

medarbetarna. Först då kan man va en bra ledare.” 

 

36 



Kommunikation anses vara nödvändig framför allt när problem uppstår, det är nödvändigt 

med någon som lyssnar och har förtroende för att prata med. Genom att göra sitt bästa och 

vara lyhörd för andra bidrar detta till att samarbetet fungerar bra. Det visar sig att några med-

arbetare har svårt att acceptera beslut och detta är ett återkommande fenomen.  

 

”En del vill ju liksom inte rätta sig, dom har en tanke och så vill dom ha igenom den. Jag kan 

tycka att en del ibland är lite bångstyriga.” 

 

Kommunikation är begränsad till respektive yrkes profession. Tidsbrist försvårar att hinna 

med att prata med varandra. Att vara professionell i kommunikationen anses viktigt, likaså att 

ha en kompisrelation när det gäller själva arbetet utifrån sina olika yrkesrollerroller. 

 

”…Jag är ju aldrig där nere egentligen utan det är ju dom som är här uppe. Vi har haft 

väldigt bra kommunikation mellan oss.” 

 

Välbefinnande 

Det är ängeläget att må bra både på arbetsplatsen och i privatlivet anser samtliga 

respondenter. Att kunna fungera på arbetsplatsen och ha kapacitet kvar när de kommer hem är 

viktigt. Hälsan är relaterad till både arbetet och privatlivet. En positiv livsinställning är att 

kunna skämta med varandra och ha en god humor samt att se det positiva hos varandra. Detta 

upplevs som betydelsefullt av respondenterna. Olika värderingar och hur människor tolkar 

olika företeelser i livet som individer bidrar till hälsa.  

 

”Jag tror det är viktigt att man vet att det alltid kommer att vara förändringar. Det kommer 

aldrig att vara som det är just nu. Sen är det snabba förändringar i arbetslivet och 

privatlivet.” 

 

Merparten av respondenter är överens om att motion minskar olika stressfaktorer, men anses 

att individer bör vara motiverade till detta. Att träna varje vecka och mår bra av detta utrycker 

samtliga som stimulerande. Motion och en ordentlig vila samt en positiv inställning är också 

avgörande anser några respondenter. Gemenskapen att motionera tillsammans tycks medverka 

till bättre hälsa. Arbetsgivaren har satsat på olika friskvårds projekt som förebyggande åtgärd 

mot en bättre hälsa.  
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”…Att undvika det här med stress, gå för mycket med underbemannat och när man väl 

behöver så måste man alltid motivera….” 

 

Arbetsklimat och konflikter påverkar välbefinnandet rent fysiskt och psykiskt på arbets-

platsen. Att umgås med sina arbetskamrater och lära känna dem privat samt ha gemensamma 

intressen, visar sig ha stor betydelse för att förebygga mobbing på arbetsplatsen. En del 

arbetsplatser har haft en hel del konflikter den senaste tiden och grupperna har försökt att lösa 

detta själva, i första hand. På en arbetsplats har det pågått konflikter i över fyra år och det 

framkommer att det grundar sig i vem som är bäst lämpad att utföra olika arbetsuppgifter. 

 

”…Det är ju inte roligt om någon i gruppen går runt och mår dåligt. Sen har chefen tagit upp 

det för att vi ska prata om det då….” 

 

DISKUSSION 

Metod 
Latent innehållsanalys som metod har tillämpas för att uppnå studiens syfte. Metoden innebär 

att fokusera på subjektets uppfattning av fenomenet och syftar till att möta människors 

vardagsvärld utifrån ett kvalitativt vetenskapligt sätt. Tonvikten läggs på innebörder som 

ligger under den ytliga antydan och handlar om relationsförhållande aspekter. I studien ingår 

en grupp individer med olika befattningar som beskriver deras erfarenheter och tankar om hur 

de uppfattar fenomenet ledarskap. Syftet är att belysa de intresseväckande uppfattningar som 

är av betydelse för studien Starrin och Svensson (1994) 

 

Kirppendorff (1980) och Bryman (2004) skriver att använda innehållsanalys som metod 

innebär att vara uppmärksam och noga vid kodningen. Problem med trovärdighet kan uppstå, 

genom att kodningsenheterna skiljas från sitt sammanhang. Graneheim och Lundman (2004) 

anser att kvalitativ innehållsanalys kan diskuteras om det är en separat metod eller verktyg 

inom flera olika kvalitativa analysansatser. Dessa två forskare menar, ett sätt att förstå den 

teoretiska ansatsen i innehållsanalys är att relatera metoden till kommunikationsteori. Med 

detta menas Easterby-Smith, Richard och Lowe (1991) och Fog och Kvale (1992) också att i 

en intervjusituation mellan två individer sker en interaktion vilket då kan uppfattas som en 

kommunikationshandling.  
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Trovärdigheten i studien skapades bland annat genom urvalsförfarande av undersöknings-

personer. Nackdelar med att några respondenter var arbetskollegor påverkade eventuellt 

intervjusituationen, men inget som författaren upplevde som ett hinder Att intervjuerna 

spelades in på ljudband för att samla in respondenternas uppfattningar och tankar har flera 

fördelar. Detta ökade tillförligheten vid bearbetning av resultatet och medförde att det gick 

relativt snabbt att samla in intervjumaterialet. I berättelserna kom spontana tankar med som 

respondenterna ansåg vara betydelsefulla. Fördjupningar och förtydligande var lätt att fråga 

om. Det är författarens upplevelse att uppriktighet har genomsyrat berättelserna och inget 

förskönande av åsikter eller handlingssätt förekom. Därmed skapades en god grund för 

tillförlitlighet. (Patton 1990; Punch 1999; Bryman 2004). 

 

Resultat 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de redogör för vilka aspekter som anses är av 

betydelse när det gäller organisationsstruktur, organisationskultur samt gruppdelaktighet. 

Däremot saknas insikt från respondenterna att ledarskap är intimt kopplat till hur 

organisationsstruktur, organisationskultur och gruppdelaktighet fungerar. Det är individer i 

systemet som påverkar genom deras bidragande till att utforma de enskilda verksamheterna 

belyser Menckel och Österblom(2000) och Arvonen (2002). 

 

Organisationsstruktur 

Det framkommer att organisationen karaktäriseras av en kombination av en platt organisation 

med en huvudmannastyrd kultur. Där ingår byråkrati med ledningsgrupper som är regelstyrda, 

med övergripande mål som är diffusa. Arbetssituationen går inte att påverka i någon 

nämnvärd grad och ger dåliga förutsättningar för att ta vara på människans individuella 

kompetens och uppmuntran till innovation. Det är den ekonomiska förutsättningen i 

organisationen som styr målen, vilket bidrar till svårigheter att anpassa sig till förändrade 

samhälls- och omvärldsvillkor som även tas upp av Karlöf och Söderberg (1991) och Boalt-

Böethius och Jern (1996). Grundidén är att utveckla och förlita sig till den kollektiva 

kompetensen i gruppen genom samarbete, där beslut och åtgärder fattas så nära verksamheten 

som möjligt. Befogenheterna är styrda av delegationsordningar från högre nivå. Samtidigt 

som det ekonomiska resultatansvaret för varje verksamhet och ansvaret att fullfölja beslut 

vilar hos mellanchefer. Mellanchefer upplever avsaknaden av befogenheter vid ökat 

delegeringsansvar. Detta synsätt beskrivs även av Alvesson och Björkman (1992), Ohlsson 

och Rombach (1998) och Svedberg (2003). 
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Mellanchefer anmärker på bristande förståelsen, och dialog från överordnad, begränsat 

inflytande och utvecklingsmöjligheter för kvinnor samt rädslan för överordnad. Även i denna 

kommun verkar organisationen uppbyggd av och för män precis som SOU (1990) redovisar i 

sin slutrapport. Kunskap och byråkratins diskurs bidrar till att skapa ojämställdhet i de sociala 

relationer som förekommer mellan klasser, raser och kön vilket Blomqvist (1997) och Bang 

(1999) också upplyser om. Detta hämmar den personliga utvecklingen, hindrar viktiga sociala 

relationer och skadar människor på alla nivåer, menar Jern et al. (1984) och Hogett (1992). De 

olika värderingar och förutsättningar som tas upp i studien kan vara hinder för mellanchefer 

att fungera som bra ledare vilket även Bennis och Nanus (1985) gör gällande. Samtidigt som 

Ahrenfelt (1995) anser att struktur på individnivå ur ett organisatoriskt perspektiv styrs av det 

emotionella agerandet när det gäller beslut och mål. 

 

Policy 

Resultatet tyder på att det saknas inflytande från vård och omsorgspersonal i framtagande av 

policydokument, både på den lokala och på den nationella nivån. Detta kan vara kärnan till de 

olösta problemen inom vård och omsorg vilket då hindrar till att implementera och bibehålla 

hög kvalitativ omvårdnad.  

 

I denna kommun är det högsta beslutande organet kommunfullmäktige (Kommunfullmäktige 

2002). Implikationer av policyframtagandet och den kraft som finns i dessa dokument och hur 

de påverkar verksamheter beskrivs även av West och Skott (2000). De poängterar dock att det 

inte finns tillräckligt med forskningsstudier inom detta område. 

 

Ett fåtal respondenter i studien verkar vara insatta i organisationens policy och mål. Idag 

ansvarar olika myndigheter, institutioner och tjänstemän för policyframtagandet och för den 

”demokratiska processen” som följer med detta. På samma sätt utesluter denna process andra 

viktiga grupper att delta och bidra med deras kunskap och erfarenheter till policy- 

framtagandet. Syftet med huvuddokumentet och policyn är att bryta ned detta till 

mellanchefernas verksamhetsnivå. Lindvall (2001), Bjurklo och Kardemark (2003) redogör 

för de svårigheter som finns i verksamhetsstyrning inom hälso- och sjukvårdssektorn som 

delvis beror på problem av traditionell karaktär. Verktyg för mellanchefer att åstadkomma det 

som är framtaget som policy saknas idag. Arbetsgivare understödjer mellanchefer med 

enstaka utbildningar trots detta finns fortfarande kunskapsluckor. Ansvaret ligger på 

mellanchefsnivå för att verksamheten ska fungera på ett optimalt sätt för både patienter och 
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medarbetare när det gäller kvalité på arbetsmiljön, välbefinnande och inflytande. Policy och 

dokument har ett samband och hör ihop. Detta glöms ofta bort av arbetsgivaren när hänsyn 

inte tas till helheten. Tydliga kriterier för kvalitetskontroll och utvärdering av resultat är ofta 

inte tillräckligt utvecklade för varje verksamhet. Uppfattningen är att det saknas en samordnad 

strategi och en gemensam förståelse för att uppnå detta.  

 

Några mellanchefer anser att det förekommer en monolog snarare än dialog från politiker, 

höga tjänstemän och den överordnade ledningen ner till mellanchefers nivå. Inflytande och 

delaktighet är begränsad för mellanchefer. Det förväntas av ledningen att mellanchefer har en 

dialog med sina medarbetare och lämnar inflytandet till medarbetarna. 

 

Det behövs nära samarbete mellan vård och omsorgspersonal och ledningen i framtagandet av 

olika policydokument som påverkar omvårdnaden. Hewison och Stanton (2003) hävdar 

betydelsen av detta i deras forskning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att förändringar 

är ett resultat av omorganisation inom vård och omsorgssektorn vilket har betydelsefulla 

implikationer under en lång tidsperiod som påverkar framtida policybeslut. Mellancheferna 

anser att verkligheten ser olika ut för varje enhet och att varje verksamhet är unik. Här kan det 

finnas olika uppfattningar om vad som är av betydelser för att utveckla en verksamhet. 

Omorganisation inom en verksamhet kan också vara till positivt fördel. Då möjligheter ges att 

omstrukturera negativa och destruktiva företeelser som kan finnas i en verksamhet. Det som 

är gemensamt för alla är, att det har att göra med människor som bestå av patienter, anhöriga, 

personal och yttre kontakter. van Eyk, Baum och Houghton (2001), vidmakthåller att 

omorganisationer inom hälso- och sjukvårdsektorn påverkar policybeslut som leder till 

konsekvenser för människor i systemet. 

 

Ledarskap  

Resultat belyser att det förekommer konflikter i olika intensitet och att det finns ”inofficiella 

ledare” inom varje verksamhet. Det finns medarbetare som har svårt att följa direktiv och vill 

helst följa egna normer. Gruppklimatet och den samspelsroll som utvecklas mellan individer 

sker genom interaktioner med andra individer som i sin tur kan resulterar i vad som helst 

menar författare Moxenes (1995) och Granér (2000). Frågan är om potensen av inflytande och 

medbestämmande för medarbetare har lett till urholkning av ledarskapets betydelse som 

därmed gjort ledarskap till ett kraftlöst verktyg. Kosinska och Niebroj (2003) redogör i sin 

forskningsrapport om ledarskapets betydelse i en organisation. 
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En grupp individer fungerar enbart som ett arbetslag med en ledare som motiverar och för 

gruppen mot angivna arbetsuppgifter. Utan en ledares inverkan blir arbetsuppgifterna endast 

en kombination av uppgifter som utförs av olika individer utifrån eget godtycke. Detta medför 

lägre effektivitet i det utförda arbetet och en skillnad då det gäller kvalité och kvantitet vilket 

också belyses av, Alvesson (1997) och Mossboda, Peterson och Rönnholm (1998). 

 

Mellanchefer i studien påtalar att stora krav ställs från ledningen att uppnå positivt 

ekonomiskt resultat. Ledarstilen är individuell och varje mellanchef i studien vill gärna 

behålla deras individuella ledarstil. Enligt Sofarelli och Brown (1998) och Kamrad-Marrone, 

Stabile och Hope-Smeltzer (1999) ställer ständiga omvärldsförändringar krav på arbetsledare, 

såväl inom hälso- och sjukvården som inom andra områden. De framhäver att det som behövs 

är det transformativa ledarskapets synsätt. Frågan kan ställas om transformativledarsynsätt 

kan forma den framtida vården och omsorgen och bidra med det verktyg som behövs för 

professionen? Att våga töja på gränserna och prova nya innovationer för att analysera och lösa 

problem kräver individer med hög kompetens och med kapacitet att kunna ta eget ansvar. Kan 

detta innebära att chefer förlorar deras individuella ledarstil? Kan transformativledarsynsätt 

vara ett komplement eller ett hjälpmedel till att förbättrar brister i ledarskapet? 

 

Det är nödvändigt att reflektera över ledarskapsutformning och utövandet i framtida 

organisationsutveckling då hälso- och sjukvården idag bedrivs av olika huvudmän. Samtidigt 

som Djärv, Nilsson och Norén-Winsell (1990) gör gällande att chefer och ledare med deras 

personliga egenskaper, kunskaper, kompetens och erfarenheter bidrar till utvecklandet av 

olika ledarstilar. Anderson (1993) håller med och ser själva ledarskapets egenskaper som en 

kontinuerlig inlärningsprocess. Att förstå och tillgodose människors inre behov anses som 

kärnan till transformativledarsynsätt. För att tillämpa ett transformativtledarsynsätt inom 

denna organisation bör medarbetare vara motiverade och vara förberedd att ta ett kollektivt 

ansvar samtidigt att dela med sig av ansvaret. Vara stolt över sin arbetsplats och tillhöra ett 

bra fungerande arbetslag leder till bättre arbetsmiljö och trivsel. Framförallt att kunna se 

helheten av den personliga insatsen och själv kunna bedöma och utvärderar hur insatser står i 

förhållande till helheten. 

 

Makt 

Det framkommer tydligt i resultatet uppfattningen om att maktmissbruk förekom i någon form 

och i varierande grad inom olika kategorier och nivåer i organisationen. Modlösheten inför 
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ställningstagande och beslutfattande verkar finnas bland mellanchefer som i sin tur kanske 

bidrar till ett konservativt och trångsynt tankesätt. Mellanchefer uppvisade rädsla inför sin 

överordnade chef och att göra sig synlig med en avvikande uppfattning inför överordnad får 

inte förekomma. Detta verkar ha stor betydelser för en del individer i gruppen. En av 

konsekvenserna verkar vara någon form av rivalitet bland de olika verksamheterna. Bang 

(1999) beskriver att sanktioner tilldelas inom organisationer när någon individ agerar emot 

den önskade kulturen och sanktionerna kan se olika ut. 

 

Som resultatet i studien redovisar, krävs förändringar av maktstrukturen i organisationen. För 

att åstadkomma bättre verksamhetsstyrning och resultat, måste mellanchefer och medarbetare 

aktiv kunna delta i processen vilket också framhålls av Johanson och Johrén (2001) och 

Bjurklo och Kardemark (2003). Maktstrukturen inom denna organisation bestämmer graden 

av inflytande när det gäller omorganisationer och beslutsprocesser som även uppmärksammas 

av Rodwell (1996) i sin forskningsrapport. Organisationen i sig varken tilldelar makt eller 

förhindrar makt enligt Kanter (1979). Han anser att makt tillförs genom varje individs 

personliga handlingar. Samtidigt påtalar Argyris (1986) och Arygris och Kaplan (1994) att det 

är upp till varje individ att förstå och anamma den nya idén inför varje förändringsförsök. 

 

Det som bidragit till att skapa makt enligt resultatet kan uppfattas som utnyttjandet av de 

möjligheter som uppstår vid olika tillfällen, samt stöttande bindningar mellan individer och 

nivåer. Att använda sig av makt och befogenheter löser inga problem utan det som krävs är 

dialog och sakliga resonemang för att försöka lösa motsättningar som förekommer i de olika 

verksamheterna. Framförallt vid konflikthantering gäller det att hitta kärnan till problem som 

kan ta tid och det kan vara svårt att skilja på sak och person vid de olika motsättningarna.  

 

Mellanchefer ansåg att duktiga medarbetare och kollegor inte hade någon möjligheter att bli 

accepterade. Inte heller hade de möjligheter till avancemang trots bättre kompetens och högre 

utbildning vilket kan tolkas som rädsla för konkurrens på grund av bristande kunskap och 

förståelse från ledningen. Detta kan vara en betydelsefull iakttagelse då det ger upphov till 

konflikter och ohälsa som i sin tur bidrar till en dålig arbetsmiljö. Detta handlar om makt och 

relationer inom organisationen och kommer att kräva mer än strukturella förändringar för att 

uppnå medinflytande och acceptans. I denna studie finns flera olika intressen som påverkar 

beslutsfattandet allt från politiker, överordnad chefer och facket. Vilket kan innebära att 

mellanchefer och medarbetarna har begränsat medinflytandet på verksamhetsnivå då beslut  
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redan är fattade och anpassas till respektive verksamhet. Uppfattningen bland respondenterna 

är att inflytandet och medbestämmande bestäms av några fåtal individer. Makt och 

befogenheter är en basal beståndsdel som karakteriserar ledarskap enligt Bang (1999) och 

tillämpas på alla nivåer inom en organisation och kallas då för ”tredjeordningskontroll”. 

 

Uppfattningen av resultatets redovisning är vikten av bra ledarskapsutbildning inom vård och 

omsorg vilket är nödvändigt och bör vara ett av kriterierna vid nyanställning av chefer och 

ledare. Framförallt ledarskapsutbildning som bör vara längre än en termin. Ledare och chefer 

som inte anammar nya rön inom ledarskapet och håller sig kvar vid sina gamla erfarenheter 

medverkar till en negativ utveckling framför allt på individnivå. Därmed missbrukas både 

makt och befogenhet som omvandlar dessa individer till negativa ledare. Detta poängteras 

också av Mahoney (2001) hon menar, att bra ledare bidrar med sina personliga egenskaper 

som visar vägen för medarbetarna att vara delaktiga. Vad som karakteriserar makt i resultatet 

av denna studie kan jämföras med Alarcon, Astudillo, Barrios och Rivas (2002) forskning 

som gör gällande, att hälso- och sjukvårdspersonal som väljs till ledare genom avancemang 

saknar eller har bristfälliga kunskaper och utbildning inom ledarskap och dess principer.  

 

Kommunikation 

Det är inte självklart att möjligheterna till god kommunikation mellan ledning och övriga i en 

verksamhet ökar när antalet nivåer minskar anser respondenterna i studien. Ett prestigelöst 

synsätt med möjligheten till kompromisser värdesätts inte i förändringssituationer. Det som 

glöms bort är patienters åsikter om hur den framtida vården och omsorgen bör formas. 

Demokrati som argument för att genomföra förändringar inom organisationer har en fördel, 

alla tycks vilja se den införd. Demokrati kräver fungerande kommunikation menar Ohlsson 

och Rombach (1998).  

 
Det är viktigt att tillåta kreativitet, innovation och visioner och för att uppnå detta krävs 

framförallt en kommunikationsprocess som implementeras med förändringen, vilket då 

främjar ett klimat för interaktion och möjliggör olika kommunikationsvägar. På så sätt kan 

beslutsfattandestrategier påverkas genom delaktighet som då skapar en ansvarskänsla. 

Medarbetarna bör dock själva inse och påtala behovet av dessa möjligheter. Att bekräfta 

medarbetarna genom att ge återkoppling och att bemöta känslor med tydliga verbala 

omdömen är bevis på uppskattning. Studien bekräftar, medarbetare som är komplicerade att 

samarbeta med är de som är tystlåtna och mot tystnaden förlorar chefer många gånger. 
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Resultatets redovisning i denna studie förstärkas av Thyer (2003) som belyser i sin 

forskningsrapport att god kommunikation kan uppnås med transformativa ledarskapssynsätt 

då det krävs delaktigheter och samarbete från alla som är inblandat i en förändring eller 

uppgift.  

 

Medarbetarna i studien anser att de betydelser och värderingar som de lägger i sina handlingar 

är avgörande för hur samarbetet och kommunikationen fungerar. Det framkommer av några 

medarbetare i studien att det sociala sammanhang som medarbetarna befinner sig i på 

arbetsplatsen är avgörande. Konsekvensen blir att ett fåtal medarbetare strävar mot en annan 

riktning än det som var planerat. Det sociala samspelet i kommunikationen är av stor 

betydelse i en verksamhet och vidmarkhålls av Nilsson (1998) och Silverman (2001) som 

anser att handlingar är direkt kopplade till det sammanhang handlingen utförts likaså har 

kommunikation stort avgöranden på arbetsplatsen. 

 

Handledning efterlyses av mellancheferna i studien och Michaels (2002) poängterar värdet av 

grupphandledning för chefer och ledare då kommunikationsprocessen utgör huvudprincipen. 

Studien visar att mellanchefer har svårt att be om råd och hjälp från sina kolleger. Det är 

viktigt att söka råd hos andra kolleger och tilldela varandra ledarskapserfarenheter. Att hjälpa 

varandra att lösa konflikter är ett sätt att skaffa sig ett bredare perspektiv på området. 

Dessutom hjälper det de berörda att finna gemensamma handlingsplaner inför olika 

situationer. Vidare kan detta skapa förståelse bland kollegor som kan bekräftar att varje 

individ och problem är unikt. Handledningen bör vara en kontinuerlig tillgång för alla 

kategorier inom verksamheten och inte enbart till chefer eftersom konflikter med olika 

intensitet förekommer i alla arbetsgrupper och bidrar till att skapa ohälsa. 

 

Inflytande 

Mellanchefer ansåg sig vara ”vingklippta” då det gäller beslut och befogenheter som i sin tur 

hade en direkt påverkan på deras verksamheter. Inflytandet kan uppnås enligt Anderson 

(1993) med ett transformativt ledarskapssynsätt. Resultatet redovisar att detta kommer att 

kräva strukturella och kulturella attitydförändringar inom alla nivåer. Det kräver att 

organisationens högsta ledningsnivåer använder de kunskaper och de talanger som redan finns 

inom de olika nivåerna. För att utveckla och utforma framtida organisation krävs inflytande, 

gruppbildning, respekt och stolthet. Detta innebär att tillåta frihet för professionellt 

45 



beslutsfattande samtidigt med ett nära samarbete med högre chefer som stöd vilket bekräftas 

av Lewis och Urmston (2000).  

 

Studien belyser medarbetarnas attityder och förhållningssätt till varandra som bidrar till hur 

medarbetarna resonerar och utförde sina arbetsuppgifter. Problem uppstår när medarbetarna 

har låg motivation, presterar dåligt och har svårt att se helheten i en stegvis 

förändringsprocess. Uppfattningen är att medarbetarna har svårt att se om förändringarna som 

har genomförts har resulterat i någon förbättring. Motiverade medarbetare med den rätta 

kunskapen är nödvändigt idag för att vägleda varandra och tillsammans skapa nytänkande 

som bidrar till att utveckla den framtida verksamheten. Det är också upp till varje individ att 

acceptera ansvaret som de tilldelats. Rodwell (1996) tillskriver betydelsen av motiverade 

medarbetare med ömsesidig respekt inför gemensamma beslut och som accepterar ansvaret. 

 

Vidare visar resultatet att relationsproblematik och konflikter tar tid och energi från varje 

chef. På varje arbetsplats finns individer med ett destruktivt beteende som sätter upp egna 

normer och regler. Detta bidrar till att hindra utvecklingen och istället skapa kaos. Fenomenet 

påtalas av Boalt-Boëthus och Crafoord (1989) och Granér (2000). Chefer efterlyser en 

handlingsplan för att hindra detta samtidigt som de talar om bristande förståelse för 

problemen från högre ledningsnivå. Att enbart delegera, baserat på medarbetarens kompetens, 

hjälper inte då andra faktorer har en avgörande betydelse och bidrar till hur graden av 

inflytande kommer att se ut. Det kan vara individuella egenskaper, kunskapsnivåer, den egna 

drivkraften och viljan att söka sig den information som behövs. Relationen mellan olika 

kategorier av medarbetare och olika situationer har inte bara påverkan på hur samarbete med 

varandra fungerar det har påverkan på hur vården bedrivs. Kuokkanen och Leino-Kilpi (2000) 

belyser i sin forskningsrapport att bra vårdkvalité och patient tillfredställelse är beroende av 

väl fungerande samarbete mellan medarbetare.  

 

Arbetsmiljö 

Det är viktigt att lyfta fram och påminna medarbetarna att reflektera över hur deras 

förhållningssätt och attityder påverkar arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatsen. Alla har ett 

eget ansvar att bidra till bra relationer på arbetsplatsen. Om makten av inflytande förflyttas 

nedåt, medför detta att medarbetarnas inflytande når ut till alla delar av verksamheten och inte 

bara till de delar som tycks intressera medarbetarna. 
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Rädslan för överordnad, dolda konflikter, begränsat inflytande, bantade resurser och dålig 

förståelse för varandras arbetsuppgifter präglar alla nivåer på arbetsplatserna. Detta ställer 

krav och sätter press på chefer och ledare. De blir tvungna att prestera mer med mindre medel 

i takt med att arbetsuppgifterna ökar i komplexitet. Detta leder i sin tur till mindre tid för 

mänskliga kontakter inom verksamheterna. 

 

Några respondenter i studien påtalar att den slimmade ekonomin tycks kompenseras med att 

utöka verksamhetens storlek. Chefer och ledare får allt större grupper av medarbetare att leda. 

Varje arbetsplats är unik och består av komplexa medarbetare som är tvungna att samarbeta 

med varandra för att uppnå optimala lösningar för verksamheten. Mellanchefer och ledare 

förväntas åstadkomma en bra arbetsmiljö, trots bristen på verktyg. Goda arbetsmiljövillkor 

anses gälla exklusivt för medarbetarna. Mellanchefer har också ett behov att må bra för att 

fungera optimalt och deras arbetsmiljö glöms ofta bort av ledningen.  

 

Omvårdnad 

I studien redovisar resultatet att normer, värderingar, förhållningssätt, beteende och kultur har 

betydelse för hur omvårdnaden bedrivs. Uppfattningen är att medarbetare saknar självinsikt 

om hur deras förhållningssätt och engagemang påverkar den vård de bedriver. Wynne (2003) 

hävdar också att ett önskvärt resultat av en hög omvårdnadskvalité inte kan förväntas eller 

uppnås utan att frågor som berör omvårdnaden först behöver identifieras och undersökas. 

 

Samtliga respondenter anser att det är ekonomi som styr verksamheten och omvårdnads- 

insatserna. Utvärdering av omvårdnadskvalitén kräver alltid en utvärdering av de kostnader 

omvårdnadsinsatserna medför för organisationen. Ur en ekonomisk synpunkt kan 

omvårdnadskvalité tolkas som bra, om den är kostnadseffektiv. Varje verksamhet är unik. 

Därmed att styra och organisera en verksamhet är en fråga om hur medarbetare och chefer 

fungerar tillsammans. Verksamhetens omvårdnadskvalitetsuppfattning är av betydelse. 

Sarvimäki och Sandelin-Benkö (2001) belyser i en studie, att relationen mellan 

omvårdnadskvalité och ekonomi har ett samband och är ett problem.  

 

KONKLUSION 

Det finns en del faktorer som är framträdande och uppfattas försvåra utövandet av ledarskapet 

på mellanchefsnivåer. Dessa är brist på förståelse från överordnande chefer och medarbetare,  
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brist på befogenhet, otillräckliga ekonomiska förutsättningar, brist på inflytande i politiska 

beslut och avsaknad av ett professionellt förhållningssätt. 

 

Om hälso- och sjukvården ska kunna förbättras i framtiden är det angeläget att ta hänsyn till 

några viktiga iakttagelser i denna studie och att den framtida forskningen fokuserar på hur 

dessa nedanstående punkter kan korrigeras. 

 Hur bör den framtida organisationen se ut inom vård och omsorg?  

Verksamhetens storlek samt antal medarbetare bör vara i rimlig proportion och vara 

hanterbart för chefer för att kunna uppnå bra kvalité både för patienter och för 

medarbetare. 

 Framtagning av policy- och verksamhetsdokument bör inhämtas utifrån verklighets- 

baserade erfarenheter och så nära verksamheten som möjligt. 

 Hur makten kan delegeras på alla nivåer bör uppmärksammas. Både politiker och 

högre tjänstemän bör verka för normalisering och förskjutning av viktiga beslut till 

den berörda verksamheten. 

 Kompetens och rätt utbildning på alla nivåer är viktigt samt möjligheter till 

avancemang inom organisationen.  

 

För att få en bättre uppfattning av ledarskap det är viktigt med fortsatt forskning baserat på 

patienters och anhörigas upplevelser och perspektiv. Hur de upplever och uppfattar 

omvårdnadskvalitén i vården, utgå ifrån bemötandet, kommunikationen, ledarskapet, 

vårdmiljön och användande av tid för patienten. 
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Bilaga:nr.1 
 

  Vänersborg, 2004 02 26 
 

 
 
 
Äldre omsorgs chef, X 
Äldre omsorg 
Vänersborgskommun  
 
 
 
 
 
Med referens till vårt telefon samtal den 05 02 04, skicka jag här med ett formellt 
brev om ärendet. Mitt examensarbete på D-nivå i ämnet omvårdnad, 61-80 poäng 
som jag läser vid högskolan i Vänersborg, kommer att vara en kvalitativ studie om 
ledarskap. Min avsikt är att undersöka hur chefer upplever sitt ledarskap gentemot 
medarbetarna och hur medarbetarna upplever chefens ledarskap. 
Som ett led i detta utvecklingsarbetet har jag för avsikt att intervjua 2-4 chefer och  
3-4 medarbetar per enhet. 
Studien kommer att redovisas i en tio poängs uppsats. Jag  önskar en formell 
bekräftelse från dig, för att kunna utföra ovan nämnd intervjuer inom äldreomsorgen. 
Min handledare i ämnet är Lilian Axelsson, hon har disputerat inom området styrning 
och ledning inom hälso- och sjukvård. 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Rohini deSilva-Brander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga: nr. 2 
 

Vänersborg, mars 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Rohini de Silva-Brander och jag studerar för närvarande på Högskolan 
Trollhättan /Uddevalla, i ämnet omvårdnad, 61-80 poäng (D-nivå). 
 
I denna vidareutbildning ingår att göra ett utvecklingsarbete på 10 poäng. Som ett led 
i utvecklingsarbetet har jag för avsikt att skriva om ledarskap. Min avsikt är att 
undersöka hur chefer upplever sitt ledarskap gentemot sina medarbetare och hur 
medarbetarna upplever chefens ledarskap. 
 
Jag vill därför be dig berätta i en intervju om dina upplevelser och erfarenheter samt 
hur du ser på ledarskap. Intervjun beräknas ta drygt 30 minuter och kommer att 
spelas in på band. Det material som samlas in kommer att behandlas på så sätt att din 
anonymitet garanteras. Deltagandet är naturligtvis frivilligt, och du kan när du så 
önskar avbryta vårt samarbete. 
Jag hoppas på din medverkan och ser framemot att träffa dig och få höra din syn på 
ledarskap. 
 
Efter detta brev, kommer jag att kontakta dig per telefon för att vi ska kunna 
bestämma lämplig tid och plats för intervjun. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Rohini deSilva-Brander 
 
E.Mail: rohinibrander@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 



Bilaga:nr.3 
 
Intervjuguide: Chefer 
 
 
Bakgrundsinformation: 

• Ålder 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilken befattning har du idag? 

• Yrkeserfarenhet? 

• Hur länge har du arbetat som chef? 

 

Organisation: 

• Vilka faktorer bidrar till effektivitet i er organisation? 

• Finns det någon skriftlig personalpolicy inom organisationen? 

• Finns det något dokumenterat mål för din verksamhet? 

• Hur följer du upp målen? 

 

Ledarskap: 

• Beskriv din ledarstil? 

• Vad anser du är den viktigaste funktion som chef? 

• Uppfattar du någon skillnad mellan chefskap och ledarskap? 

• Vad är det för egenskaper som du anser viktiga att ha som chef/ledare? 

• Varför anser du dessa egenskaper är viktiga? 

• Finns det någon skillnad mellan dessa egenskaper? 

• Finns det någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 

• Krävs det god självkännedom till ett gott ledarskap? 

• Kan du beskriva varför? 

• Vilka svårigheter upplever du med att leda andra i ditt arbete? 

      Beskriv. 

• Är det något som du skulle vilja förbättra i ditt ledarskap? 

 

 

 

 

 



Kompetens: 

• Anser du dig själv att ha tillräckligt med kompetens i förhållande till ditt ledarskap? 

• Vad lägger du för värderingar i ordet kompetens? 

• Hur tas din kompetens till vara? 

• Vem ansvar för detta? 

• Hur säkerställs fortlöpande utveckling av ditt ledarskap? 

 

Samarbete: 

• Hur ser du som chef på samarbetet mellan dig och dina medarbetare? 

• Hur ser du på samarbetet mellan dina medarbetare? 

• Vilka förväntningar och krav har du på dina medarbetare? 

• Anser du att dessa uppfylls? 

• Anser du att det är viktigt att vara omtyckt av dina medarbetare? 

• Är det viktigare att vara omtyckt än att fullfölja direktiv och att nå uppsatta mål? 

• Förklara? 

 
Inflytande och delaktighet: 

• Hur upplevs inflytande och delaktighet mellan dig och dina medarbetare? 

• Hur upplevs inflytande och delaktighet bland dina medarbetare? 

 

Kommunikation: 

• Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina medarbetare? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan dina medarbetare? 

 

Konflikter: 

• Hur hanterar du konflikter på din arbetsplats? 

 

Hälsa: 

• Vad innebär hälsa för dig? 

• Vilka faktorer anser du påverkar hälsan? 

• Hur upplever du att personal mår på arbetet? 

• Har du egna reflektioner kring ledarskap och hälsa? 

• Tycker du det är någon/några frågor som du anser inte har belysts?  

     Tack för din medverkan! 

 



Bilaga:nr.4 
 
Intervjuguide: Medarbetarna 
 
 
Bakgrundsinformation: 

• Ålder 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilken befattning har du idag? 

• Yrkeserfarenhet? 

• Hur länge har du varit anställd? 

 

Organisation: 

• Vilka faktorer bidrar till effektivitet i er organisation? 

• Finns det någon skriftlig personalpolicy inom organisationen? 

• Finns det något dokumenterat mål för din verksamhet? 

• Hur bidrar du till att uppnå målen? 

 

Ledarskap: 

• Vad anser du vara chefens viktigaste funktion? 

• Uppfattar du någon skillnad mellan chefskap och ledarskap? 

• Vad är det för egenskaper som du anser viktiga att ha som chef/ledare? 

• Varför anser du dessa egenskaper är viktiga? 

• Finns det någon skillnad mellan dessa egenskaper? 

• Finns det någon skillnad mellan manlig och kvinnligt ledarskap? 

• Vad är det för ledarstil som är mest framträdande i ledarskapet på din arbetsplats? 

• Finns det några svårigheter med detta? Beskriv. 

 

Kompetens: 

• Anser du dig själv att ha tillräckligt med kompetens i förhållande till de krav som ställs i 
ditt arbete? 

• Vad lägger du för värderingar i ordet kompetens? 

• Hur tas din kompetens till vara? 

• Vem ansvar för detta? 

 

 



Samarbete: 

• Hur ser du på samarbetet mellan dig och din chef? 

• Vilket förhållningssätt har du till din chef? 
Kan du beskriva?  

• Vilka förväntningar och krav har du på din chef? 

• Anser du att dessa uppfylls? 

• Vilka ansvarsområden och vilka arbetsuppgifter har din chef? 

• Är det viktigt med en chef på arbetsplatsen? Förklara. 

• Anser du att det är viktigt att vara omtyckt av din chef? 

• Är det viktigare att vara omtyckt än att fullfölja direktiv och att nå uppsatta mål? 

• Förklara. 

 
Inflytande och delaktighet: 

• Hur upplevs inflytande och delaktighet mellan dig och dina medarbetare? 

• Hur upplevs inflytande och delaktighet mellan dig och din chef? 

 

Kommunikation: 

• Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina medarbetare? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan dig och din chef? 

 

Konflikter: 

• Hur hanterar du konflikter på din arbetsplats? 

 

Hälsa: 

• Vad innebär hälsa för dig? 

• Vilka faktorer anser du påverkar hälsan? 

• Hur kan du bidra till ökad hälsa på arbetsplatsen? 

• Har du egna reflektioner kring ledarskap och hälsa? 
Vad utgår du ifrån då? 

• Vad gör din chef för att du och dina medarbetare skall trivas på arbetet? 

 

• Tycker du det är något/några frågor som du anser inte har belysts? 

 

 

   Tack för din medverkan! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Väst 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 
461 86 Trollhättan 
Phone +46 (0) 520 22 30 00     
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