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Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa samt få mer kunskap om medarbetares, 
chefers samt enhetschefernas egna förväntningar på enhetschefernas roll 
inom äldreomsorgen.  Frågeställningar som vi använt oss av är; Hur vill de 
ovannämnda att en enhetschef inom äldreomsorgen ska vara? Hur ser det ut 
idag? Är enhetschefen en tillgänglig ledare? Samt förslag på förbättringar. 
Vi har använt oss av både gruppintervjuer samt personliga intervjuer för att 
få djupare kunskap inom detta område. I bakgrunden beskrivs enhetschefens 
roll inom äldreomsorgen från sekelskiftet fram tills idag. I teoriavsnittet 
beskrivs några olika slags ledarskapsteorier samt några olika förklaringar på 
chef eller ledare. Det tas i ett avsnitt upp hur viktig är ledarskap för 
organisationen samt tidigare dokumenterade förväntningar som finns på 
enhetscheferna inom äldreomsorgen. Utifrån intervjuerna framkom det att 
arbetet som enhetschef inom äldreomsorgen är både ett varierande och 
spännande. Att de ställs inför nya utmaningar varje dag, men att det även 
kan vara tufft och jobbigt ibland. En annan viktig aspekt som framkom i 
intervjuerna var medarbetarsamtalets betydelse och hur viktigt det ansågs 
vara för de intervjuade personerna. En slutsats i denna studie är att det finns 
ganska stora och många olika förväntningar på enhetscheferna. De största 
förväntningarna upplevde enhetscheferna att de hade på sig själva. Men 
även att detta kunde ändras om de hade en tydligare arbetsbeskrivning att 
arbeta efter för att yrkesrollen skulle bli tydligare.  
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Inledning 
Enligt Arbetsmiljöverket, Bakgrund till enhetschefstillsyn (2005) har det skett omfattande 

förändringar inom den kommunala omsorgen och socialtjänsten under sista decenniet. 1992 

infördes Ädel reformen som innebar att primärkommunerna fick det samlade ansvaret för 

äldre och handikappade. Det medförde även att kommunerna blev skyldiga att bedriva hälso- 

och sjukvård i särskilda boendeformer och dagverksamheter. En stor del av den omvårdnad 

som tidigare utfördes inom landstinget började skötas av kommunen. Andelen äldre har ökat i 

kombination med kortare vårdtider. Vilket i sin tur har genererat till en förhöjd efterfrågan på 

omsorgsinsatser. Även vårdtyngden1 och komplexiteten hos personer som ges 

omsorgsinsatser har ökat (Arbetsmiljöverket, 2005). 1994 trädde lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade i kraft, som resulterade i att en ny arbetsgrupp introducerades i 

kommunen nämligen personliga assistenter. 1995 infördes även psykiatrireformen i Sverige. 

Då kommunerna fick ansvaret om att sköta omsorgen för personer som behandlats inom den 

psykiska vården. På grund av kommunernas ekonomiska problem i kombination med ökade 

åtaganden har detta medfört rationaliseringar och nedskärningar. De ovannämnda 

verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar under åren har orsakat påfrestningar i 

form av förändrade arbetsvillkor och ökade arbetskrav hos dem som arbetar inom 

socialtjänsten och omsorgen. Förutom de ökade behoven från de grupper som ges kommunal 

vård och omsorg har det utförts flera omorganisationer samt personalminskningar. Detta har i 

sin tur medfört att ansvarsområden för bland annat första linjens chefer2 och handläggare 

inom den kommunala vården och omsorgen har utökats (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Enhetscheferna har fått fler medarbetare samtidigt som det har tillkommit allt mer 

kvalificerade arbetsuppgifter. En sådan situation skapar behov av både stöd och ledning. De 

resurserna för denna typ av stöd och vägledning till första linjens chefer är oftast dåliga. 

Följder av otillräckligt ledarskap på arbetsplatsen får effekter nedåt i organisationen. Bland 

annat erbjuds inte stöd och handledning till medarbetarna vilket de är i behov av i det dagliga 

arbetet. Det i sin tur för med sig en negativ påverkan på medarbetarnas arbetsförhållanden 

(ibid). Många är de som har förväntningar och krav på en enhetschef. Men det som är 

avgörande för om man klarar sin yrkesroll som enhetschef är ändå de förväntningar och krav 

som enhetschefen ställer på sig själv samt den förmåga man har att leva upp till dessa 

förväntningar. (Gustavsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). 

 

                                                           
1 Kommunerna använder sig av ett mätverktyg, för att få en fingervisning av hur omfattande våden/omsorgen på 
en avdelning är. Är de boende i stort behov av stor andel vård/omsorg så blir vårdtyngden större. Mätverktyget 
visar även om personaltätheten är rätt på den specifika avdelningen. 
2 I dagligt tal omnämns första linjens chefer som enhetschefer 
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Syftet med denna studie är att belysa samt få mer kunskap om medarbetares, chefers samt 

enhetschefernas egna förväntningar på yrkesrollen som enhetschef inom äldreomsorgen.  

Frågeställningar som vi använt oss av är; Hur vill de ovannämnda att en enhetschef inom 

äldreomsorgen ska vara? Hur ser det ut idag, är enhetschefen en tillgänglig ledare? Vilka 

förslag på förbättringar finns? 

 

En studie av denna karaktär kan leda till att fler människor, bland annat medarbetare, chefer 

samt ledande politiker inom det sociala området blir uppmärksammade på hur 

enhetschefernas arbetssituation ser ut inom äldreomsorgen i kommunen där studien 

genomförts. Tankar finns även om att studien i förlängningen ska leda till bland annat 

förbättrad arbetsmiljö för enhetschefer inom äldreomsorgen men även för andra enhetschefer 

inom den sociala sektorn i undersökningskommunen lika ledes som i andra kommuner. 

 

Metod 
De tillvägagångssätt som vi har använt oss av för att genomföra denna studie är 

litteraturstudier samt intervjuer. Vi valde en kvalitativ ansats för att komma mer in på djupet i 

våra frågeställningar men även ha möjlighet att ställa följdfrågor vid intervjuerna, något som 

vi kände att inte kunnat göras om vi hade valt att utföra en kvantitativ studie. Hade en 

kvantitativ metod valts tror vi att det inte framkommit den djupare informationen i 

frågeställningarna som vi hade. En kvantitativstudie utförs exempelvis genom enkäter som 

respondenterna besvarar. Då vi inte ansåg att de frågor vi ville ha svar på eller de svar som 

respondenterna skulle ge skulle gå att skrivas ner som svars alternativ i en enkät samt att vi 

inte fick möjlighet att ställa eventuella följdfrågor så valde vi att genomföra en 

kvalitativstudie. Kvale (1997) menar att i den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap 

upp.  Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur de intervjuades synvinkel. 

Men även att man utvecklar innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld 

före de vetenskapliga förklaringarna. Studien innehåller gruppintervjuer samt individuella 

intervjuer.  

 

Urval 

Vi kontaktade socialchefen3 i den kommun vi planerat att utföra studien i och ställde frågan 

om det skulle gå bra att utföra en studie av detta slag. Då vi fick klartecken om detta så 

informerade vi samtliga enhetscheferna om att studien skulle utföras samt att medverkan i 

densamma var frivillig. Vi delade in alla enhetschefer i två grupper, de med hemtjänstgrupper 

                                                           
3 Se bilaga 1 
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och de med endast boendegrupper, därefter lottade vi fram två namn ur varje grupp, 

slumpmässigt urval. Detta gjordes för att se om det skulle finnas skillnader i svaren som 

senare framkom vid intervjuerna, detta eftersom verksamheterna är olika. Sedan gjordes 

samma sak med personalgrupperna. Även där ville vi se om det kom fram olika uppgifter från 

hemtjänstgrupper gentemot boendegrupper. De utvalda enhetscheferna kontaktades, för att 

boka tid för intervjuerna samt för att få klartecken att kontakta deras personalgrupper. Dessa 

fick också ett brev där vi förklarade att deltagandet skulle vara helt frivilligt. Även 

socialchefen och biträdande socialchef kontaktades för att bestämma tid för intervjuerna4.  

 

Datainsamling 

Orsaken till att vi valde att dela in de olika yrkeskategorierna i gruppintervjuer och 

individuella intervjuer är att vi antog att medarbetarna gemensamt på ett mer ingående sätt 

kunde berätta om förväntningarna de har på sin chefs yrkesroll. Enhetscheferna valde vi att 

intervjua enskilt för att på detta sätt få deras personliga bild av deras syn på förväntningarna 

på den egna yrkesrollen samt att de skulle berätta på ett djupare och mer ingående sätt. Vi 

hade förhoppningar om att få in fler åsikter men ändå en samlad bild av förväntningarna på 

enhetschefens roll på detta sätt. Enligt Kvale (1997) bygger man upp kunskap i en 

forskningsintervju, genom samspel mellan varandra samt ett utbyte av synpunkter mellan två 

personer som till exempel samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Författaren beskriver 

den kvalitativa forskningsintervjun på följande sätt: att om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv så varför inte prata med dem? Forskaren lyssnar vid 

intervjusamtalet till vad människor själva berättar om sin livsvärld, denne hör dem uttrycka 

åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den egna 

arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar (ibid).  

 

Totalt genomfördes åtta intervjuer under denna studie. Enhetscheferna, social- och biträdande 

socialchef intervjuades var för sig för att på det sättet kunna jämföra de svar som gavs men 

även få en bild av hur de upplevde förväntningarna. Då medarbetarna (vårdpersonalen) skulle 

intervjuas genomfördes gruppintervjuer. Detta gjordes eftersom vi antog att de behövde få 

stöd av varandra då frågorna var konstruerade så att de skulle gå att få fram personalens 

förväntningar på enhetscheferna inom äldreomsorgen. Här ville vi även att personalen skulle 

komplettera de svar som gavs, för att på detta sätt få en så vid bild av förväntningarna ur de 

olika personalgrupperna som fanns. Trots att vi tydligt informerade om att intervjumaterialet 

skulle hållas konfidentiellt så upplevde vissa vårdpersonalgrupper att de inte ville delta i 

                                                           
4 Se bilaga 2 
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studien. Flera grupper avböjde att deltaga i studien. Därför lottades nya grupper fram på 

samma sätt som tidigare beskrivits.  Vid samtliga intervjuer gavs frågorna ut i förväg5, för att 

vi ville att de som skulle intervjuas skulle känna sig bekväm i sin nya roll, som respondenter. 

Speciellt vårdpersonalgrupperna ansåg att det var en trygghet för dem att i förväg få tillgång 

till de frågor som skulle ställas. Alla intervjuerna som utförts, spelades in på band. På det 

sättet kunde vi lättare bearbeta materialet samt renskriva och analysera de inspelade 

intervjuerna. Kvale (1997) skriver att genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form 

som lämpar sig för närmare analys och att strukturera materialet i en text ger en överblick och 

är i sig början till en analys.  

 

De enskilda intervjuerna med enhetscheferna skedde i ett sammanträdesrum i anknytning till 

deras arbetsplats. Dessa tog cirka en timme att slutföra. Social- och biträdande socialchef 

intervjuades i respektive persons kontor, intervjuerna genomfördes på en något kortare tid, 

cirka 45 min. När vi genomförde gruppintervjuerna med medarbetarna så skedde detta i den 

ena gruppens grupplokal respektive i en samlingslokal på boendet. Då dessa utfrågningar 

genomfördes så tog det cirka 30 minuter, trots att det var flera personer som intervjuades 

samtidigt. Vi tror inte att tidsaspekten vid intervjuerna hade någon betydelse för resultatet av 

studien. Inte heller valet av lokal vid intervjuerna tror vi kunnat ge några andra svar än de som 

gavs eftersom deltagarna själva valde dessa platser. 

 

Avgränsning 

En viktig bit som inte studerats i denna undersökning är vårdtagare, anhöriga och politikers 

förväntningar och åsikter omkring enhetschefernas roll. Det hade varit intressant att ha med 

deras syn på det presenterade problemområdet men har valts bort att fördjupa sig i på grund 

av tidsaspekten. För att göra en utredning där även det undersöks så hade ytterligare tid och 

planering behövts. Denna tid fanns ej att tillgå när denna studie skulle genomföras under en 

viss tid då det är en C-uppsats. 

 

Etiska aspekter 

I det utskickade informationsbrevet/förfrågan bilaga 1 och 2 framgick det att deltagandet var 

frivilligt samt att de lämnade uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt, med detta menas att 

känslig information inte skulle kunna kopplas till enskilda respondenter eller att obehöriga 

personer inte får ta del av det insamlade materialet. Det bör nämnas att de respondenter som 

deltagit i studien inte kommer att nämnas med namn i uppsatsen. Inte heller 

                                                           
5 Se bilaga 3, 4 och 5 
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undersökningskommunens namn finns med i uppsatsen. Anteckningar och band från 

inspelade intervjuer förvarades under pågående uppsatsarbete hemma hos författarna.  

 

En risk som vi under arbetet med uppsatsen upptäckt är att vi omedvetet eventuellt tar parti 

för de enhetscheferna som deltagit i intervjuerna. Vi tänkte i första hand på dem som hade 

socialomsorgsutbildning i och med att vi själva studerar på sociala omsorgsprogrammet, samt 

att vi båda har vikarierat som enhetschefer. Likaså att vi omedvetet tagit parti för 

medarbetarna eftersom vi även har arbetat inom äldreomsorgen under nästan 35 år 

sammanlagt. Forskaren ska enligt Eliasson (1995) se till att forskningen är moraliskt 

acceptabel och av god kvalité. Forsknings etiska reflektion måste därför vara ett naturligt 

inslag i en forskares vardag. Författaren uppger även att det är viktigt att forskaren inte står 

utanför omvärlden utan lever mitt i den sociala verkligheten, när denne väljer sida även om 

forskaren från början tänkt sig betrakta det fenomen som önskats studeras helt objektivt. För 

forskaren är det viktigt att vara medveten om och reflekterar över detta. Vidare skriver 

Eliasson (1995) att även i forsknings arbetet ska partstagande inte döljas, i stället måste alla 

reflektera över vilken relation de har till olika parter de studerar och öppet redovisar sina 

perspektivval.   
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Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs enhetscheferna inom äldreomsorgens yrkesroll från sekelskiftet fram 

till nutid. Även Eliassons (1996) framtidstro om tjänstemannen framställs. Olika 

ledarskapsteorier tas upp och skillnader mellan att vara chef eller ledare. Även vilka 

förväntningar som kan finnas på en enhetschef och medarbetarsamtalets betydelse både ur 

medarbetarens synvinkel, chefens men även organisationens beskrivs. 

 

Yrkesrollens utveckling 

Vid tiden kring sekelskiftet ansågs det vara ett förtroendeuppdrag att ha vad man kan kalla en 

ledande ställning inom dåtidens ”äldreomsorg”. Det växte även fram en mängd ideella 

organisationer och rörelser som drev olika sociala frågor, exempelvis fackförenings- och 

nykterhetsrörelser men även Svenska Fattigvårdsförbundet, SFF, som tillkom 1904. Enligt 

fattigvårdslagen, 1918, skulle människor ha rätt till fattigvård i vissa angivna situationer, en 

tydlig besvärsrätt skulle finnas (Trydegård, 1996). 

 

1908 ansågs det att en utbildning behövdes för kvinnliga och manliga fattigvårdsfunktionärer. 

Utbildningen motiverades med att fattigvårdsarbetet, likväl som med arbete inom sjukvård 

eller undervisning krävde både teoretisk likväl som praktisk utbildning för att både utvecklas 

och även ge utövarna en bättre social ställning. Denna utbildning omfattade två terminer, samt 

praktiktid i såväl Stockholm som på landsorten, fick eleverna besöka och delta i arbetet vid 

olika anstalter för fattigvård, barnavård och sjukvård. De nyutbildade föreståndarna och 

föreståndarinnornas arbetsuppgifter bestod i att ha tillsyn över de intagna på anstalten. De 

skulle även ansvara över att givna arbetsuppgifter utfördes punktligt, samt att renlighet, 

ordning och sedlighet eftersträvades. Antalet som bodde på anstalterna kunde uppgå till över 

100. Föreståndarna, ofta äkta makar, arbetade dygnet runt och ingen semester var att tänka på 

(Trydegård, 1996). 

 

Under 1930- och 40 talet skedde ny-, till- och ombyggnationer av ålderdomshemmen i 

Sverige. Ålderdomshemmet var under 1940-talet den enda formen för samhällets 

åldringsvård. Föreståndarinnorna blev nu husmor och hon deltog tillsammans med personalen 

i alla sysslor som förekom (Trydegård, 1996). Kronvall, Olsson & Sköldborg (1991) skriver 

att inför starten för institutionerna på 40-talet fram till i början av 70-talet då 

föreståndaren/föreståndarinnan var och upplevdes som en maktfullkomlig person. Han/hon 

målades ut som en skräcködla av personalen som var med på den tiden eller genom rykten. 

Kontakten med dessa ledare var förenade med rädsla, personalen ansåg att de inget hade att 
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säga till om. I beskrivningen framkommer det att orsaken till att föreståndarna fungerade som 

skräcködlor i sina ledarroller var tolkningen av deras gemensamma personligheter, de 

utstrålade ett enväldigt ledarskap. En annan förklaring att den roll de hade i gruppen och den 

begränsning i utvecklingen av samspelsmönstret som organisationen medförde. Det fanns 

inga förutsättningar för att omedelbart kunna hantera de problem som uppstod. Ett ändrat 

ledarskap kunde exempelvis innebära stora förändringar för personalgruppen. När en ny 

ledare tillträdde sin tjänst så kunde relationsproblem inom arbetsgrupperna uppstå, vilket 

hänfördes till brister hos den nye ledaren som inte ansågs klara sin uppgift (ibid). 

 

Under slutet av 1950-talet förändrades föreståndarinnans arbetsuppgifter från att tidigare varit 

delaktig i sysslorna till att mer inrikta sig mot att vara chef för ålderdomshemmet och i den 

egenskapen leda verksamheten inom hemmet såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Hon 

skulle exempelvis se till att maten var vällagad, sköta inköp och föra kassabok, övervaka och 

handleda underställd personal samt ansvara för brand- och luftskydd. Även att fördela 

medicin, ge injektioner och sköta omläggning av sår var arbetsuppgifter som skulle skötas 

(Trydegård, 1996). 

 

Under den senare delen av 1970-talet så byggdes hemsjukvården och 

distriktsköterskeorganisationen ut av landstinget. Detta innebar att landstinget stod som 

huvudman och ansvarade för de uppgifter inom hemsjukvården som krävde 

sjukvårdskompetens, allt medan kommunerna hade ansvaret för övriga uppgifter. Genom 

detta var det inte längre ålderdomshemsföreståndaren som hade det medicinska ansvaret, detta 

tillkom distriktsköterskorna och dennes medarbetare, även på ålderdomshemmet. Även den 

arbetsledande funktionen förändrades under denna tid. Vårdbiträdena i äldreomsorgen 

organiserades i arbetslag med större självständighet att planera sitt arbete hos de äldre. 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) infördes också rätten till bistånd i olika former för 

människor vars behov inte kunde tillgodoses på något annat sätt. Detta innefattade även 

insatser inom äldreomsorgen, t ex hjälp från hemtjänsten, färdtjänst eller serviceboende. 

Under denna tid blev de gamla ”ärenden” och alla hade rätt till en formellt och korrekt 

handläggning med rätt att överklaga de beslut som gick dem emot. Att hantera 

myndighetsutövning och besvärsrätt blev nya arbetsuppgifter för hemvårdsassistenterna, som 

tidigare inte varit vana att handlägga ärenden på så formella sätt (Trydegård, 1996).  

 

Decentralisering blev under 1980-talet något av ett honnörsord, både inom den privata och i 

den offentliga sektorn. Det var tänkt att utlokaliserade verksamheter skulle skapa större 
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delaktighet för de anställda i beslutsprocessen samt att det på detta sätt skulle öka trivseln på 

arbetsplatsen. Vidare var det tänkt att decentralisering skulle leda till en bättre hushållning 

med de ekonomiska resurserna. Detta sågs som både en ekonomisk och en humanistisk 

nödvändighet. När en verksamhet utlokaliseras ställs det nya krav på den högsta ledningen, 

men även för verksamheternas lokala chefer, dvs. mellancheferna.  Dessa chefer har ofta ett 

gediget kunnande, idéer och åsikter vilka är grundade på den praktiska verksamheten. De är 

ofta betydligt mer radikala och framtidsorienterade än förvaltningarnas högsta chefer 

(Drakenberg, et al., 1997).  

 

1990-talet har kännetecknats av stora förändringar inom kommunerna, även inom 

äldreomsorgen. Större behov av insatser ökade i takt med att antalet äldre i samhället stegrade 

och att dessa i allt större omfattning lever längre och då också lever ensamma. Äldreomsorgen 

privatiserades på olika sätt i form av ökat anhörigansvar men även privata vårdgivare ges 

tillträde till omsorgen. I samband med detta så skedde en nedskärningar inom 

verksamheterna, prioritering och effektivisering blev allt vanligare. De som förr kallades 

ålderdomshemsföreståndare bytte då namn till områdeschef, (resultat)enhetschef, 

hemtjänstchef, platschef, produktionschef, driftchef eller liknande (Trydegård, 1996).  

 

Trydegård (1996) beskriver sin framtidstro så som att det kommer att bli den kontrollerande 

tjänstemannen som verkar inom verksamheter av detta slag, för att på det sättet få kommunens 

ekonomi att gå ihop. Eller som prövar de gamlas begäran om bistånd ytterst strikt samt 

försöker få de anhöriga att hjälpa till med omvårdnaden i större omfattning. Trydegård (1996) 

skriver vidare om att det medicinska kunnandet kommer att efterfrågas i större utsträckning.  

Eventuellt blir sjuksköterskans kompetens det givna kriteriet för dessa tjänster eller om det är 

den sociala omsorgsvetaren med högskoleutbildning, byggd på vetenskaplig grund, som 

kommer att leda omsorgsarbetet (ibid). 

 

Om man ser tillbaka var antalet arbetsledare/enhetschefer inom äldre- och handikapp 

omsorgen år 2002 uppe i ca 8 200 st. av dessa var 87 % kvinnor. Under en femårsperiod, 

mellan 1995 och 2002 minskade antalet chefer generellt inom kommunerna, allt medan 

antalet sysselsatta i andra yrkesgrupper inom de kommunala verksamheterna ökade (Svenska 

Kommunförbundet, 2003). 
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Ledarskap 

Det finns många teorier om ledarskap och en teori bland dessa är situationsanpassat ledarskap. 

Bergengren (1998) beskriver det situationsanpassade ledarskapet där att det inte finns någon 

enstaka ledarstil som är bäst under alla omständigheter. Författaren beskriver att forskarna 

Hersey & Blanchard (1988) har utformat en modell som ska hjälpa ledaren att bli 

framgångsrik genom att komma fram till vilka krav som ställs på ledarskapet vid olika 

tillfällen. Den modellen ska ge vägledning om hur mycket styrning respektive stöd som en 

ledare måste utöva i en speciell situation. Bergengren (1998) beskriver Hersey & Blanchards 

teori där ledarens beteende måste anpassas utifrån medarbetarnas mogenhetsnivå och för att 

på det sättet kunna fastställa vilken nivå respektive medarbetare eller arbetsgrupp befinner sig 

måste ledaren analysera vissa faktorer. De frågor som måste besvaras och styrkan i faktorerna 

måste även fastställas.  Se figur 1.1 nedan. 

 
Figuren 1.1 ovan är illustrerad och hämtad ur Bergengren 

(1998, s. 135) utgår det situationsanpassande ledarskapet 

utifrån medarbetarens eller arbetsgruppens mogenhetsnivå. 
 

Bergengren (1998) skildrar det situationsanpassande ledarskapet enligt figur 1.1 vilket innebär 

att ledarstilen förändras när mognadsnivån hos en medarbetare utvecklas. Högre grad av 

styrning behövs när en medarbetare eller i en arbetsgrupp har låg mognadsnivå gentemot en 

individ eller grupp med hög mognadsnivå som behöver mindre styrning. Granér (1994) 

beskriver tre olika ledarskapsteorier. Den demokratiske ledaren som kan identifieras av att 

gruppmedlemmarna aktivt tar del i planering och genomförandet. Ledarrollen består i att 

finnas tillgänglig när någon behöver hjälp eller råd. Den sortens ledare samarbetar aktivt med 

gruppmedlemmarna och stimulerar kommunikationen inom gruppen. En annan teori rörande 

ledarskap som framställs enligt författaren är den auktoritära ledaren. Denne reglerar allt som 

Förmågan att sätt upp höga men uppnåeliga mål 

Villighet och förmåga att ta ansvar 

Utbildning och / eller erfarenhet 

LÅG? 

LÅG? 

LÅG? 

HÖG? 

HÖG? 

HÖG? 
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sker inom verksamheten i detalj och fattar alla beslut själv utan att rådfråga gruppen. Den 

tredje ledarskapsteorin som beskrivs är låt-gå-ledaren. En sådan ledare låter gruppen sköta sig 

själv och tar inga egna initiativ utan agerar bara då han eller hon blir tillfrågad.  

 

Chef eller ledare 

Det finns många olika synsätt på chef och ledare i en organisation och i den här studien tas det 

upp en del av dessa. Bergengren (1998) anser att en chef av tradition ofta har blivit befordrade 

till sin post på grund av hög teknisk kompetens som till exempel tidigare kvalificerad 

fackutövning. Författaren definierar ledarskapet som en påverkansprocess med syfte att 

motivera andra människor att uppnå fastställda mål. Ekwall (1996) gör en koppling mellan 

begreppen chef och ledare respektive transaktionellt- och transformellt ledarskap. Att vara 

ledare innebär enligt författaren att stå för framåtriktning och förändring och har en koppling 

till begreppet transformativ ledare. En chef står för förvaltning och drift av verksamheten och 

detta kan kopplas till begreppet transaktionell ledare (ibid). Huges, Ginnet & Churpy (2002) 

har gjort en uppdelning av vad en chef eller ledare kan göra. Chefen administrerar, bibehåller, 

kontrollerar samt har ett korttidsperspektiv. Frågar om hur och när, imiterar och accepterar 

status qou det vill säga att chefen accepterar att det är som är på arbetsplatsen. Ledaren 

däremot är den som förnyar, utvecklar, inspirerar, har ett långtidsperspektiv, utmanar, frågar 

vad och varför. Författarna menar även för att en del människor är ledare respektive chef av 

naturen och att ingen av dessa två kan anses vara bättre än den andre, bara att de är olika. 

Ovanstående olikheter mellan chef och ledare kan vara ganska användbara eftersom 

organisationer behöver båda delarna för att bli framgångsrik.  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (et al., 2000) innebär ledarskap att aktivt utforma struktur, kultur, 

motivation, omvärld, makt, kommunikation, beslut och förändring för att nå organisationens 

mål. Ledarskapet, skriver Jacobsen & Thorsvik (et al., 2000), är även något som utförs inom 

den ram som ovannämnda element sätter. Ledaren måste även själv kunna anpassa sitt eget 

beteende till struktur och kultur. Vidare beskriver författarna att empiriska studier har utförts i 

vad en ledare gör. Studien utfördes i form av observationer och det framkom att ledarens 

arbete präglas av oklarhet och oförutsedda händelser samt att ledarnas arbete reflekterar 

oklara preferenser och osäkerhet. Mål utvecklar ledaren efter hand lika mycket som de har 

klara mål och visioner som styr deras beteende från början. En ledares dag är oftast mycket 

varierad, hektisk, splittrad och innehåller många olika arbetsuppgifter, avbrott och 

kvällsarbete för att få arbetsuppgifter utförda. Viktiga beslut fattas ofta utan analys (ibid). 
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Kronvall, Olsson & Sköldblom (1991) jämför enhetschefer med schackspelets torn. 

Enhetschefen fungerar vid ett delegerat verksamhetsansvar som gränssättare och bevarare. I 

schackspelet kan tornet begränsa spelytan för motståndaren, på samma sätt kan starka 

verksamhetschefer försvåra förändringar som syftar till att finna nya verksamhetsformer. 

Skribenterna anser att kunniga yrkesmänniskor ibland inte ser möjligheterna till positivt 

ledarskap utan kan bli envetna försvårare av såväl form som innehåll i den existerande 

verksamheten. Vidare skriver författarna att enhetscheferna kan bli en grupp som sluter sig 

samman i försvarsposition, deras tolerans mot avvikare blir begränsad enligt författarna.  En 

av förutsättningarna för att man ska kunna fungera som chef är att man ska tycka om att ha 

makt skriver Granér (1994). En chef som är ointresserad av makt blir sällan ledare, de blir 

därmed dåliga chefer. Författaren fortsätter att beskriva hur makt kan vara en kompensation 

för dåligt självförtroende, men även ett redskap. Detta redskap kan vara för att förverkliga 

idéer och mål, att utvecklas och anta nya utmaningar (Granér 1994). 

 

Hur viktig är ledarskap för organisationen? 

Jacobsen & Thorsvik (et al., 2000) anser att ledarskap är en viktig faktor i en organisation, 

men hur viktig det är med ledarskap beror på i vilken situation organisationen befinner sig i. 

Författarna nämner även att det råder en stark oenighet i tidigare forskning om vilken 

betydelse ledningen har för en organisations effektivitet och produktivitet. Trots detta är 

ledarskap ändå något som de flesta är mycket intresserade av. Ledarskapets bidrag är blanda 

annat knutet till den överordnade strategin för organisationens verksamhet. Det finns tre 

strategiska uppgifter som måste lösas och som sätter ramarna för varje organisations 

verksamhet. Nämligen att säkerställa att organisationen har ett ändamål som är nyttigt för 

andra. Det andra är att säkerställa mål och organisering som bygger på en värderingsgrundval 

som ger nödvändig legitimitet och det tredje att säkerställa tillgång på resurser (ibid).  

 

Enligt Bergengren (1998) så kännetecknar nedskärningar, förändringar och hög 

arbetsbelastning dagens arbetsorganisationer. Mycket av detta skapar en grund för konflikter 

mellan människor i arbetslivet vilket resulterar i att företagen behöver ledare med kunskap 

och intresse för andra människor. Ledaren bör uppmuntra till att medarbetarna är delaktiga i 

beslutsfattande samt att samtliga har ett ansvar för företagets verksamhet. För att skapa ett 

positivt företagsklimat behöver ledaren inneha förmågan att balansera medarbetarnas 

individuella behov mot de krav verksamheten ställer. Författaren skriver att många av de 

viktiga ledarskapsegenskaper som organisationen behöver handlar om social kompetens. Med 

social kompetens avses att personen har förmågan att samarbeta och lyssna på sina 
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medarbetare, uppmuntra, entusiasmera och ta vara på deras engagemang för att nå bästa 

möjliga resultat. Andra önskvärda egenskaper är rättskänsla, förmåga att fatta beslut, 

ödmjukhet, uthållighet, socialt intresse och flexibilitet vilka nämns ofta som viktiga 

ingredienser i ett gott ledarskap. Kronvall, Olsson & Sköldblom (1991) skildrar att det inom 

vård och omsorg nästan dagligen uppstår situationer som inbjuder den ansvarige att agera. 

Författarna anser att om den ansvarige alltid agerar på dessa händelser och situationer så finns 

det snart inte tid till ledarskap. Vidare framgår det att skribenterna har varit i kontakt med 

flertalet arbetsledare och av dessa fått klara utsagor av hur lätt det är att ta på sig rollen som 

dadda för allt och alla. Därigenom menar författarna att de smiter från ledarskapet. Att skapa 

tid och klimat som ger utrymme för ledarskap är centralt för att dessa grupper ska vara den 

tillgång de kan och bör vara i ett djupgående förändringsarbete. Bolman & Deal (2005) 

skriver om nya perspektiv på ledarskapet att de anser att växla perspektiv är ett sätt att ta sig 

förbi en snäv och förenklad syn på ledarskap. De olika perspektiven erbjuder sin bild av 

ledarskapsprocessen och varje perspektiv rymmer, beroende på omständigheter och ledare 

förutsättningarna för konstruktiva bilder av ledarskapet. Det finns ingen enskild syn som 

lämpar sig för alla situationer och omständigheter (ibid). 

 

Förväntningar på enhetschefen 

Enhetscheferna inom äldreomsorgen innehar en mellanposition i organisationen och är 

underställda förvaltnings- och avdelningschefer som alla i sin tur arbetar på uppdrag av 

kommunens politiker. De är även själva arbetsledare för underordnad personal samt skall 

samarbeta med en mängd olika professioner. Yrkesrollen kräver därför stor flexibilitet och en 

förmåga att balansera konflikter, förväntningar, önskemål och krav (Shartau, 1997). Många 

har förväntningar och krav på en enhetschef, men det avgörande för om denne klarar sin 

yrkesroll är ändå de förväntningar och krav som enhetschefen ställer på sig själv samt 

förmågan att leva upp till dessa. Gustavsson, Hallerfors & Mollberg (1995). Det har med all 

önskvärd tydlighet framkommit att det ställs särskilda krav på ledarskapet i organisationer av 

socialtjänstens karaktär... (Johansson, 2003 s 79). Gustavsson, Hallerfors & Mollberg (1995) 

beskriver att även personalen har mycket bestämda – men sinsemellan olika – förväntningar 

på enhetschefen. Många av dessa förväntningar är fullt rimliga och viktiga att försöka leva 

upp till. Den viktigaste är nog denna: att enhetschefen ska vara närvarande. En frånvarande 

enhetschef som är på kurser eller möten samt andra liknande arbetsuppgifter har man inte så 

stor glädje av. Personalen förväntar sig att enhetschefen ska försvara verksamheten utåt. 

Dessa krav kan ofta komma på kollisionskurs med förvaltningens krav på att enhetschefen ska 

vara ledningens förlängda arm på enheten. Många gånger får denne ta emot starka känslor av 
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både sympati och antipati som kan verka helt omotiverade. Känslor av detta slag kan ha att 

göra med att enhetschefen t.ex. representerar makten och auktoriteten på arbetsplatsen. För att 

kunna se och förstå dessa känslor som man omedvetet frammanar så har man stor hjälp av 

egen handledning. Drakenberg (1997) menar att i dagens kommunala verksamhet är 

mellancheferna betydelsefulla och att det inte bara är deras agerande som är viktig utan även 

restriktioner. Både hinder och möjligheter skapas av organisationen och dess omgivningar.  

 

Medarbetarsamtal 
Jönsson (2002) skriver om att samtalets syfte är att fungera som ett ledningsinstrument och 

därmed vara ett planerings- och styrmedel i arbetet att det ska ligga till grund för den 

personliga utvecklingen för varje medarbetare men även vara ett medel för att föra ut 

verksamhetens övergripande mål och bryta ner dessa till personliga mål för varje medarbetare. 

Under detta samtal ges även möjlighet för ömsesidig feedback mellan chef och medarbetare 

men även fungera som ett utvärderingsinstrument för den gångna verksamhetsperioden. 

Utvecklingssamtal/medarbetarsamtal handlar om utveckling av såväl människor som 

organisationen och verksamheten. Samtalet kan ur arbetsgivarens synvinkel ge möjligheter att 

skapa en genom tänkt personalplanering som även är förankrad i organisationen. Lättare att 

förutse och planera personal förändringar men även fåt till stånd högre motivation hos varje 

medarbetare och bryta ner målen till individuell nivå. Andra positiva effekter som kan uppnås 

kan vara at ha möjlighet att föra ut företagets/avdelningens mål till varje medarbetare och 

bryta ner dessa till individuella mål för var och en.  

 

Enligt Jönsson (2002) så ser han på samtalet ur chefens synvinkel att detta kan resultera i att 

chefen får djupare kontakt med sina medarbetare. Men även en djupare kunskap om dennes 

situation på arbetsplatsen. Underlaget för beslut gällande utveckling och planering kan 

förbättras genom samtalen. Chefen får ökad insikt och mer förståelse kring varje individs 

prestation och kan därmed ha större möjlighet till riktiga individuella bedömningar. 

Helhetsbilden blir bättre när det gäller avdelningens kapacitet, utvecklingsbehov, personalens 

kunnande och intresse för arbetet. Chefen har chans att föra en dialog med varje medarbetare 

om målen men även gemensamt fastställa de personliga målen för kommande period. Det 

enligt Jönsson (2002) som kanske är det viktigaste är hur personalen syn på hur chefen 

fungerar som ledare ser ut. Det måste ligga i varje chefs intresse att återkommande få 

personalens syn på ledarskapet och vid medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet är det ett bra 

tillfälle för detta. Vilka en ens egna medarbetare kan ge tips och idéer på hur man ska fungera 

som chef och ledare. 
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Vilka vinster kan det då finnas för medarbetaren att ha medarbetarsamtal/utvecklingssamtal? 

Jönsson (2002) skriver att varje medarbetare borde betrakta det som en självklarhet att få ha 

minst ett utvecklingssamtal varje år med sin chef. Där medarbetaren få lämna synpunkter ge 

förslag och idéer som gäller det egna arbetet eller det arbetsområde denne arbetar inom. Men 

även ha möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om den egna kort och långsiktiga 

utvecklingen. Medarbetaren får diskutera samarbetet och relationen med chefen på ett 

konstruktivt sätt och vid ett tillfälle då det är meningen att dessa frågor ska diskuteras. Sen får 

medarbetaren även höra chefens syn på den gena arbetsinsatsen under det gångna året och 

chefens syn på framtiden. Men även en chans att få vara med att påverka samt att tillsammans 

med chefen fastställa de personliga målen för den kommande perioden. Samtalet ger helt 

enkelt en pratstund med chefen i lugn och ro, där medarbetaren står i centrum och där det 

mesta som sägs ska stanna mellan chef och medarbetaren. 

 

Det som kan konstateras är de gemensamma beröringspunkterna för samtliga intressenter är 

att kartlägga vad medarbetarna kan och vill. Förena och anpassa organisationens och 

medarbetarnas mål till varandra. Se över om tidigare mål har blivit uppfyllda. Gemensamt 

sätta upp mätbara mål för varje medarbetare på lång och kort sikt. Men även gemensamt, chef 

och medarbetare upprätta förslag till utbildnings/utvecklingsplan för varje medarbetare. 

Genom att ha dessa samtal kan man säga att det leder i förlängningen till att personalens 

trivsel, motivation, ambition och kompetens ökas. Enligt Jönsson (2002) vet vi att detta med 

automatik leder till högre produktivitet och effektivitet i organisationen. Förutom detta 

kommer produktiviteten och effektiviteten öka genom att verksamheten analyseras och 

målinriktats ända ner på individuell nivå Jönsson (2002). 
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Analys 
Nedanstående kategorier växte fram efter analys av intervjumaterialet. Under varje rubrik 

beskrivs vad varje respondentgrupp var för sig har utryckt samt eventuella förslag på 

förändringar som framkommit.   

 

Yrkesrollen inom äldreomsorgen 

Då analysen av gruppintervjuerna med medarbetarna var klar, visade det på att medarbetarna 

inom äldreomsorgen tycker att de har stor del i att arbetsledarna klarar sitt uppdrag på ett så 

bra sätt som de gör. De uttryckte själva att det beror på att personalgrupperna arbetar mycket 

självständigt. En av medarbetarna sa: 

 

”Jag kan tycka att om hon inte hade den personal som hon har idag så 
skulle det inte gå vi är så självgående, det tror jag inte att hon kommer att 
få uppleva med nästa generation.” 

 

En undran man får då är; hur tror personalen att det kommer att se ut med nästa generation? 

Kan det vara så att de känner att de är fostrade att sköta om saker på ett annat sätt än den nya 

generationen kan. Det framkom även att medarbetarna i relativt stor omfattning får fatta egna 

beslut. Dessa beslut får de ibland prata ut om dagen efter att beslutet fattats eller efter helgen 

då enhetschefen åter är på sin arbetsplats och kontaktbar. Det framkom även att de får 

uppmuntran från sina arbetsledare för sitt arbete. De tyckte att arbetsledarna för detta skulle 

ha en eloge. Vid gruppintervjuerna använde respondenterna ofta ordet skyldighet och ett eget 

ansvar. Detta var återkommande utifrån deras perspektiv på arbetet och rollen de har, men de 

nämnde aldrig att deras arbetsledare har någon skyldighet gentemot dem. Personalen verkade 

förlåta/försvara att enhetschefen inte hann med att ha exempelvis medarbetarsamtal i den 

omfattning de borde. De ursäktar detta med att personalgrupperna var stora och att 

enhetscheferna därför inte hinner med allt arbete som de anser att en enhetschef skulle behöva 

göra. Medarbetarna till stor del har accepterat enhetschefernas arbetssituation som den är 

idag. De går även in och försvarar sin arbetsledare då denne inte har den tid med 

medarbetarna som uttryckligen önskas av dem. Gustavsson, Hallerfors & Mollberg (1995) 

beskriver i sin bok att en enhetschef som är frånvarande, på kurser eller på möten samt andra 

liknande arbetsuppgifter, är en chef som medarbetarna inte har så stor glädje av. Personalen 

förväntar sig också att deras enhetschef ska försvara verksamheten utåt. Dessa krav kan ofta 

komma på kollisionskurs med förvaltningens krav på att enhetschefen ska vara ledningens 

förlängda arm på enheten.  
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Vid intervjuerna med enhetscheferna framkom det att arbeta som enhetschef inom 

äldreomsorgen är både varierande och spännande. Som enhetschef ställs man varje dag inför 

nya utmaningar och ingen dag är den andre lik. Men detta kan vara både tufft och jobbigt 

ibland. De flesta av enhetscheferna uttrycker att de trivs med sitt arbete. Under intervjuerna 

framkom det att enhetscheferna ibland kunnat känna sig ensamma i sin roll och att några av 

dem saknade exempelvis handledning. Flertalet av de intervjuade kände att de har stor 

trygghet i kollegorna runtomkring i verksamheten. En tyckte att denne har en ganska dräglig 

arbetssituation just nu i jämförelse med hur det har varit tidigare eftersom yrkesrollen relativt 

nyligen blivit tudelad. Tidigare var enhetscheferna både handläggare av biståndsärenden och 

verkställande av dessa beslut. Det man kan se i analysen är att en stor del av arbetsuppgifterna 

som flertalet av enhetscheferna själva tyckte att bör utföras inte finns tillräckligt med tid för. 

Det som tydligt visade sig var att flertalet av enhetscheferna upplevde att de hade en bra 

relation till sina medarbetare där medarbetarna kunde anförtro sig till sina chefer både rörande 

privata angelägenheter och arbetsrelaterade. Enhetscheferna ansåg även att de fick fungera 

som bollplank ibland, även om de inte kunde lösa alla problem som uppstod. Det framkom 

likaledes att det i sådana situationer var viktigt att som enhetschef kunna ha en närhet till 

personen i fråga, men samtidigt bibehålla en viss distans till både problemet och 

medarbetaren. De stora skillnaderna som upptäcktes när intervjuerna utfördes var skillnaderna 

mellan hur de olika enhetscheferna höll i personalmöten. Men även vilken syn de hade på hur 

information till medarbetare borde hanteras och delas ut och att enhetscheferna hade olika sätt 

att vara tillgängliga för sina medarbetare. Enhetscheferna tyckte att de hade en sakkunnig 

arbetsgrupp med sig i form av självständiga och kompetenta medarbetare, men att de även 

använde andra yrkesprofessioner att tillgå som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Trots att enhetscheferna ansåg sitt arbete vara spännande, varierande, kul och 

att de flesta trivdes med att jobba som enhetschef så kom fler indikationer på att man lätt 

kunde bränna ut sig i detta arbete. Det som kom fram vid intervjuerna med enhetscheferna var 

att detta kunde ske på grund av tidsbristen som ett flertal upplevde i sitt dagliga arbete. En 

intervjuperson uttryckte det så här: ”Mer timmar på dygnet behövs…ha ha”. Några av dem 

upplever att de inte riktigt fick gehör från ledningen när det exempelvis gällde önskemålet om 

att minska antalet medarbetare i arbetsgrupperna. Vissa av enhetscheferna nämnde att de för 

att kunna fortsätta arbeta har de fått acceptera det som är dåligt och ibland låta saker vänta 

eller passera och göra det bästa av situationen. När intervjuerna med enhetscheferna tolkades 

och analyserades, framkom det att deras lösning till stor del kunde innebära att antalet 

medarbetare skulle behöva vara mycket färre än i dagsläget. Ett annat förslag till förbättring 

var att ledningen skulle se över om enhetscheferna har en rimlig arbetsbörda som det ser ut 
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idag. För närvarnade varierade medarbetarantalet kraftigt, vissa enhetschefer inom 

äldreomsorgen i denna kommun kunde ha upp till över 60 medarbetare att leda medan andra 

hade ett 30 tal. 

 

Vid intervjuerna med de överordnade cheferna framkom att de känner att de har mycket 

kompetenta enhetschefer inom äldreomsorgen. Respondenterna menar dock att vissa av 

enhetscheferna är mer chef i sin yrkesroll än vad de är ledare. Det nämndes även att några 

enhetschefer arbetade mycket med sitt ledarskap. Det framkom även att de överordnade 

cheferna hade visioner rörande enhetschefsrollen. Både hur enhetscheferna i framtiden skall 

arbeta men även att det fanns både tankar och idéer om hur eventuella förändringar skulle 

komma att ske inom äldreomsorgen. En intressant aspekt som spontant kom upp under 

intervjuerna var att det fanns tankar kring könsfrågan, ur ett genus perspektiv. Frågan ställdes 

aldrig under intervjun men kom upp naturligt. Det som nämndes och samtalades om var 

lönenivåerna som enhetscheferna inom äldreomsorgen ligger på idag inom denna kommun. 

Respondenten i fråga uttryckte att det är på grund av att det till stor del är kvinnor som arbetar 

som enhetschefer inom äldreomsorgen som lönerna har kommit att ligga på en så låg nivå 

men även att det av gammal hävd har blivit så. Respondenten anser att det var ett område som 

det hade börjat satsas på men att det ännu var långt kvar. ”… för att få det här riktigt bra så 

måste vi ha en annan lönenivå också”. Detta på grund av det stora ansvar som var ålagt en 

enhetschef i dagsläget. Thylefors (1991) beskriver att det funnits en tämligen lång tradition av 

kvinnor som chefer inom åtminstone stora delar av offentlig sektor. Det är inget nytt med 

kvinnor som chefer men däremot har det varit en osynliggjord grupp som nu börjat 

synliggöras. 

 

Pendla mellan att vara chef eller ledare 

I gruppintervjuerna med medarbetarna framkom det inte någon speciellt åsikt om hur 

enhetscheferna pendlade mellan att vara chef eller ledare eftersom den frågan inte ställdes till 

de intervjuade. Men det fanns ändå en sammantagen upplevelse att enhetschefen arbetade mer 

som administratör än som ledare ute i verksamheten. En medarbetare uttryckte att: 

 

   ”Jag ser henne som en administratör… Det är lagt på dom mer och mer, 
det är mycket administrativt och sånt. Möten också, det är möten jämt som 
hon måste fara på… men ibland undrar jag; måste hon fara på alla möten? 
Ibland är det ju flera varje vecka, kan hon också kanske lära sig och 
sålla6?” 
 

                                                           
6 Sålla är ett ord på bondska i denna del av kommunen och betyder välja.  
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En fundering som uppkommer är; undra om personalen har frågat sin enhetschef om det går 

att minska ned på dennes möten? Det märks tydligt i intervjuerna att medarbetarna gärna ser 

sin chef oftare än vad de gjorde idag. Vid gruppintervjuerna framkom det inte något som 

visade på att medarbetarna ansåg att deras enhetschef var flexibel som ledare, men inte heller 

motsatsen. De såg på ”sin” enhetschef som en arbetsledare, en person som skulle leda och 

fördela arbetet när det uppstod problem som de inte klarade av att lösa själva.  

 

I analysen framkom det att de flesta enhetscheferna inom äldreomsorgen kände att de fick 

pendla mellan att ibland arbeta som chef och andra gånger mer som ledare beroende på vilken 

situation som uppstod. Just detta var en av de punkter som det flesta ansåg sig göra i det 

dagliga arbetet. Det framgick att flera av dem kände att de fungerade mer som chef men att 

samtliga skulle önska att arbeta mer som ledare än vad de gjorde idag. Det framkom även att 

det fanns en mycket stark vilja att förändra och utveckla organisationen och grupperna mer än 

vad som upplevdes hinnas med och i stället för det övervägande administrativa arbete som de 

hade idag.  En av enhetscheferna uttryckte sig så här: 

 

   ”… det är mycket administration i dagsläget. Inte så att jag inte vill göra 
den delen av jobbet men som det ser ut nu så tar den mycket stor del av min 
arbetsdag. Jag skulle vilja göra annat, som att utveckla personalen och 
utveckla olika organisatoriska lösningar, sånt skulle jag vilja göra.”  

 

Enligt analysen av intervjuerna med överordnande chefer tyckte de att enhetschefen klarar sitt 

uppdrag på ett bra sätt om de alternerar mellan rollen som ledare och chef. Eftersom 

enhetschefen arbetar med människor så går det inte att säga att denne skulle vara eller agera 

på ett speciellt sätt. Respondenterna i detta fall tyckte att enhetschefen måste anpassa sitt 

ledarskap till situationen. En modell som finns just kring situationsanpassat ledarskap som 

Hersey & Blanchard (1988) tagit fram. Den hjälper ledaren att komma fram till vilka krav 

som ställs på denne i olika situationer. De överordnade cheferna tyckte även att det kunde ha 

berott på att medarbetarna är olika som personer liksom händelserna som ska bearbetas. Vid 

intervjuerna uttryckte respondenterna att ledarskapet delvis förvärvas. Med detta menades att 

enhetschefen borde ha en vilja att förändra, vilja påverka, vilja driva frågorna vidare. Ett mer 

aktivt ledarskap med andra ord. Respondenterna framhöll även att det fanns enhetschefer i 

äldreomsorgen som var chef på pappret, men att dessa i allt för stor omfattning hade allierat 

sig med medarbetargrupperna i för stor omfattning. Detta menade respondenterna var att 

undergräva sitt ledarskap. Vidare framkom det att de överordnade cheferna tyckte att 

äldreomsorgen i kommunen behövde fler ledare och färre chefer. Även om de överordnade 

cheferna kunde se att det i dag fanns olikheter mellan de sätt som enhetscheferna ledde sina 
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medarbetare så framkom inget specifikt exempel på hur detta ledarskap skulle se ut. Det 

förekom olikheter i grunden för hur en enhetschef bäst skulle klara av att sköta sitt uppdrag, 

de hade i dagsläget varierande storlekar på personalgrupperna och att de områden 

enhetscheferna i dag ansvarade över är olika stora. Ena respondenten uttryckte att; ”… idag är 

det ju vissa enhetschefer som har alldeles för stora grupper och arbetsområden, det är vi 

väldigt medvetna om”. Det man kunde se var att ledningen var införstådd med problemen och 

det uttrycktes även att det håll på att ses över, men det framkom även att det var en ekonomisk 

fråga. 

 

Uppdraget enhetschef inom äldreomsorgen 

Uppfattningen i enhetschefens uppdrag utifrån medarbetarnas synvinkel verkade relativt klar 

men ett ord som genomgående återkom vid intervjuerna var att de alla ansåg enhetschefen 

vara en administratör. Medarbetarna återkom ofta under intervjuerna till att de kände att 

enhetschefen hade mycket att göra. En annan sak som grupperna vi intervjuade hade 

gemensamt var att de inte trodde att enhetschefernas överordnade chefer hade ordentlig insikt 

i enhetschefernas arbetsuppgifter. De tyckte att deras enhetschefer nuförtiden fick allt fler 

arbetsuppgifter ålagda på dem att verkställa. Uppgifter som i förlängningen gjorde att de inte 

ses lika närvarande fysiskt bland personalgrupperna idag som de var förr. Det framkom även 

vid ett flertalet gånger under intervjuerna att respondenterna sa att de inte trodde att det var ett 

lätt jobb att vara chef, speciellt inte att vara en mellanchef. 

 

De flesta enhetscheferna upplever att de vet på ett ungefär vad deras uppdrag är utifrån de 

lagar och föreskrifter de hade att följa och även de uppdrag som de har delegerats och det som 

finns nedskrivet. En viktig sak som tas upp i alla intervjuerna med enhetscheferna är att de 

inte vet riktigt fullt ut vad som förväntas av dem från deras egna chefer. Här efterlyses både 

en klar och tydlig arbetsbeskrivning, gemensamma rutiner för alla enhetschefer och mera 

styrning ibland av högre chefer. En enhetschef uttryckte sig som så: 

 

   ”Det är ju det att man ska veta vad man har för uppgift och på det här 
sättet när man inte har det så blir det lite luddigt och risken är stor att man 
svamlar i tomma intet och gör saker som någon annan ska göra” 
 

Den uppfattningen man får som forskare då är att dessa enhetschefer har förväntningar hos 

sina egna chefer att få hjälp med ett problem de inte själva riktigt kan ta på. I alla intervjuer 

med enhetscheferna utrycktes även en vilja att få mer stöd och hjälp av deras egna chefer.  

Det har även framkommit önskemål under intervjuerna om att alla enhetschefer gemensamt 

skulle bestämma vilken slags roll de skulle etablera i arbetsgrupperna till medarbetarna. Detta 
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för att skapa en mer likartad syn i alla arbetsgrupper på vilken roll en enhetschef idag har och 

vad dennes uppgift är. Flera av enhetscheferna kände sig lite vilsna i rollen som enhetschef 

trots att inte alla gjorde det. Majoriteten av de intervjuade enhetscheferna tyckte att de i 

dagsläget utförde arbetsuppgifter som inte hade med arbetsledning att göra. Önskemål om 

handledning framkom också, detta ansåg enhetscheferna skulle göra dem starkare i 

yrkesutövningen.   

 

En mening som återkommer under intervjuerna med de överordnade cheferna är; ”Man måste 

förstå sitt uppdrag”.  Detta gäller inte bara enhetschefen utan även att medarbetarna måste 

förstå sitt uppdrag. Men även ordet tydlighet återkommer ständigt. En bra ledare enligt de 

överordnade cheferna var en tydlig ledare som vågade ta tag i och stå upp för saker. Det 

kunde exempelvis vara att ta obekväma beslut utan att exempelvis skylla på socialnämnden, 

politiker eller högre ledning. Kunna leda (och få med sig) medarbetarna. Med detta kan man 

dra paralleller med Bergengren (1998) som definierar ledarskapet som en påverkansprocess 

med syfte att motivera andra människor att uppnå fastställda mål. Men även förmedla att 

samtliga inom organisationen har ansvar för företagets verksamhet. Författaren skriver även 

att den viktigaste ledaregenskapen en organisation behöver är god social kompetens. De 

överordnade cheferna tyckte även att en bra ledare borde ha förmågan att kliva in och ut ur 

ledar/chefsrollen och då vara medveten om vilken roll det är man innehar. Man kunde även 

tolka de svar som gavs som att en ledare behövdes lika mycket som en chef för att en 

verksamhet av detta slag skulle fungera. En ledare behövde inte vara stark (ta stor plats) som 

person. En ledare som får med sig personalen och vågar stå upp för saker, vågar säga ifrån. 

Chefrollen däremot, fanns i befattningen man innehade var ett formellt uppdrag. Bergengren 

(1998) anser att en chef av tradition ofta har blivit befordrade till sin post på grund av hög 

teknisk kompetens som till exempel tidigare kvalificerad fackutövning. Ur intervjuerna 

framkom det tankar som fanns från ledningens håll att kunna sätta en del av de administrativa 

arbetsuppgifter som enhetscheferna idag har på någon annan funktion, detta skulle i sin tur 

kunna frigöra tid för enhetscheferna. Ena respondenten sa att;  

 

   ”… städa undan bordet för chefen, så att säga…vad är uppdraget och 
konkretisera det. Det tror jag vi har kvar, men inte generellt så här mer 
chefer på nåt sätt utan jag tror vi kommer lång väg om vi inte har så mycket 
administration som man kan lägga på en annan funktion. Då tror jag man 
kan hitta en bättre arbetsmiljö för alla”. 

 

När man som forskare tänker på detta citat får man tanken på att de överordnade cheferna är 

mycket inne på den linjen som enhetscheferna önskar. Men en uppfattning som man får av de 
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hela är att kommunikationen mellan ledning och enhetscheferna kanske inte var så bra just 

kring detta. Med att ledningen är inne och tittar på det som efterfrågas inte är förmedlat nedåt 

i organisationen. I och med att enhetscheferna känner att det inte har fått gehör för sina 

önskemål som framförts tidigare. Kanske det skulle vara bra om ledningen informerade lite 

mer enhetscheferna och vad som är på gång och kanske höra om de har några egna förslag. 

Vid intervjun med överordnade chefer fram kom det även att ledningen försöker arbeta vidare 

för en förbättrade ansvarsfördelning mellan enhetscheferna. Den tiden som skulle frigöras i 

sådant fall skulle kunna användas vid medarbetarsamtal, mer verksamhetsutveckling, 

kvalitetssäkring samt mer tid för att etablera sin ledarroll i grupperna. Andra förslag som 

framkom var att enhetscheferna borde delegera mer samt ta mer hjälp av sina kollegor i det 

saker som man var dålig på och nyttja varandras olikheter.  

 

Förväntningar  

Medarbetarna nämner sina enhetschefer i sådana ordalag att vi tolkar det som att de har en 

god förståelse för dennes arbetsuppgifter samtidigt som de tyckte att enhetschefen är 

tillgänglig trots att denne i ett av fallen har kontoret beläget några kilometer från 

medarbetarnas samlingslokal. En medarbetare uttryckte att;  

 

   ”Jag tycker att hon arbetar närmare oss idag, mer i direkt anslutning. 
Förut var det mer oklart var man skulle vända sig. Nu är det mera 
strukturerat, så jag tycker att hon arbetar närmare än tidigare i alla fall”.  

 

Något som också framkom var att de ansåg att en enhetschef skulle stå upp för sin 

personalgrupp, försvara dem om något inträffar. Enligt Gustavsson, Hallefors & Mollberg 

(1995) skriver att den viktigaste förväntningen som personalen har på sin chef är att denne ska 

vara närvarande. Men även att denne ska försvara verksamheten utåt. Ungefär samma som 

intervjupersonerna uttryckte sig i denna studie. Förståelsen i att enhetschefen inte kunde ställa 

sig bakom alla önskningar och förväntningar som kommer från personalgruppen fanns dock. 

Det framkom tydligt i intervjuerna att medarbetarna förstod att enhetschefen hade krav och 

förväntningar på sig även från andra håll som av anhöriga, kollegor och andra chefer inom 

förvaltningen. Vid intervjuerna kom det fram att några personer kände att de inte alltid såg sin 

enhetschef, att det kan gå dagar mellan de gånger de träffade chefen. För vissa medarbetarna 

var detta en sak de ansåg skulle behöva förbättras. Detta medan andra ansåg att de klarade av 

att utföra sina arbetsuppgifter utan att deras enhetschef behövde vara fysiskt närvarande på 

arbetsplatsen. Medarbetarna uttryckte att en chef på plats, det vill säga en enhetschef för ett 

boende inte alltid syns mer av medarbetarna än en chef för en hemtjänstgrupp. Medarbetarna 
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vid gruppintervjuerna ansåg att cheferna inom äldreomsorgen var borta från kontoret för att 

delta på möten och sammanträden allt för ofta. Samt att de såg sina enhetschefer till stor del 

som administratör. De ansåg att vissa av dessa möten eller träffar skulle kunna prioriteras bort 

emellanåt. En medarbetare sa: ”Jag skulle vilja att hon hade mer tid för oss, att hon ser oss 

och att vi ser henne, att vi synliggörs” Medarbetarna önskade att enhetscheferna skulle visa 

sig ute på arbetsplatserna i ännu större omfattning än vad som skedde idag.  Trots detta så 

kände de att de nådde sin enhetschef på ett relativt lätt sätt, att enhetschefen var tillgänglig. 

Kontakterna skedde via telefonen eller mobiltelefonen och då även på fritiden. Fax men även 

mail var hjälpmedel som enhetscheferna använde sig av för att kontakta sina medarbetare, 

men även att enhetscheferna kom ut till de olika arbetsgrupperna var ett önskemål från 

medarbetarna.  

 

Flertalet av enhetscheferna kände att de inte kunde leva upp till de egna förväntningar de hade 

på sig själva i deras yrkesroll. Men det framkom även att de kände stora förväntningar både 

från medarbetare och överordnade chefer. Dessa förväntningar fanns dock inte nedskrivna 

någonstans utan upplevdes hängande i luften över enhetscheferna.  

 

   ”Jag kan tycka ibland att våra chefer skulle kunna vara lite hårdare än 
vad dom är… dom skulle kunna styra upp oss lite ibland och säga vad dom 
förväntar sig av oss. Det skulle jag tycka vore lite… inspirerande på nått 
sätt. Jag skulle lättare kunna renodla min yrkesroll”. 

 

Det framgick tydligt att det inte alltid var förväntningarna som kom från andra människor som 

var de största och svåraste att uppnå, det var deras egna förväntningar som upplevdes de 

största och svåraste att genomföra. Det framgick även att detta kunde ses som ett stort 

problem. Det fanns enhetschefer som mått dåligt periodvis på grund av detta. Under 

intervjuerna framkom det likaledes att enhetscheferna gärna skulle se att det fanns en uttalad 

arbetsbeskrivning, som klargjorde vad en enhetschef egentligen skulle utföra för 

arbetsuppgifter. Om detta fanns så uttryckte flertalet av de intervjuade enhetscheferna att en 

stor del av de egna förväntningarna skulle kunna försvinna om yrkesrollen blev tydliggjord. 

Det framkom i studien att de flesta enhetscheferna ansåg sig vara tillräckligt tillgängliga för 

sina medarbetare som att lämna meddelande på telefon, faxa meddelande, maila så ringde 

enhetscheferna upp så fort de hade möjlighet. Men inte alla ansåg sig vara tillräckligt 

tillgänglig för sina medarbetare och hade egna tankar om att de skulle vilja vara mer 

tillgänglig för sin personal och träffa dem oftare och ha mindre möten att gå på för att ge mer 

tid till medarbetarna. På frågan om enhetscheferna anser sig vara en tillräckligt tillgänglig 

enhetschef/ledare svarade en av respondenterna: ”Nä… det är jag inte… det är jag långt 
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ifrån…” För att bli mer tillgängliga chefer framkom det lite olika förslag från enhetschefernas 

håll att bland annat använda faxen, ringa upp när man blivit sökt, maila svar snarast, ha 

bestämda tider varje vecka då enhetschefen träffade sina grupper. Några ansåg att det skulle 

vara en fördel om de hade en arbetsmobiltelefon medan en del ansåg att det inte ville det. 

Synligt ledarskap nämndes också de skulle önska att de kunde besöka sina medarbetargrupper 

i större omfattning än de gjorde i dagsläget, detta var inget som var specifikt för hemtjänstens 

enhetschefer. Det fanns förslag på förbättringar om att få administrativ hjälp. Detta för att 

kunna avlastas, så att enhetscheferna skulle ha möjlighet att arbeta mer som ledare i 

arbetsgrupperna än vad de kände att det kunde göra idag. Likaså för att få mer tid över att vara 

mer närvarande för medarbetarna men även när medarbetarsamtalen skulle utföras. Några 

enhetschefer ansåg att medarbetarsamtalen skulle kunna leda till mer utveckling av både 

medarbetaren, enhetschefen och organisationen i stort. Ett annat förslag till förbättring som 

framkom var:  

 

   ”Man måste se över arbetsbördan, är den rimlig? Samt att man måste se 
över vilken typ av grupper man har… Alla grupper är olika och kräver 
därför olika saker av sim chef. Då man bygger ihop ett ansvar eller ett 
distrikt till en enhetschef måste man tänka på det… Annars kan det bli dyrt i 
längden… mycket dyrt”. 
 

Vid intervjuerna med de överordnade cheferna kom det fram att förväntningarna är ganska 

stora på enhetscheferna när det gäller budgetansvaret och då inte bara att spara pengar. Det 

tillkom dock även som enhetschef att utveckla verksamheten i den inriktning som är hållbar 

för organisationen. Att leda verksamheten framåt är en förväntning som dessa respondenter 

anser vara en viktig arbetsuppgift, men även att det gäller att vara ledare i den här 

verksamheten också. Om man sammanfattar de överordnade chefernas syn på en bra ledare så 

ska den personen vara; ”På det klara med sitt uppdrag” (ha förstått varför man har den 

anställningen man har), vara tydlig i sitt ledarskap. Enhetschefen bör inse att man har ett visst 

ansvar då man är ledare/chef inte bara för det ekonomiska utan även för personalen. De bör 

vara en tydlig ledare som vågar ta tag i och stå upp för saker. Kunna leda och få med sig 

medarbetarna, men även kunna kliva in och ut ur ledar/chefsrollen och då vara medveten om 

vilken roll det är man har. Men även vara ett bollplank och ett stöd för medarbetarna när det 

kunde behövas. En av de överordnade cheferna uttryckte sig på följande sätt: ”Det gäller att 

vara ledare i den här verksamheten… inte skyffla undan problem… så ja, det är ganska stora 

krav.”  
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När det gäller synen på om enhetscheferna är tillräckligt tillgängliga för sina medarbetare så 

menar de överordnade cheferna att det kan skilja sig ganska mycket mellan vad de olika 

medarbetargrupperna anser. Allt ifrån att en del personalgrupper är vana att ha chefen nära 

jämt till att andra personalgrupper ser sin enhetschef en till två gånger i veckan. Där båda 

sätten kan fungera. Är enhetscheferna för mycket i gruppen finns det risk för att den 

enhetschefen ska ha lösningar på allt och svara på allt om det uppstår problem. Är de mindre 

ute i grupperna kan det vara svårare att lösa konflikter som uppkommer och att veta vad som 

är vad i en konflikt. Så överordnade chefer ansåg att förutsättningar för att skapa så autonoma 

grupper som möjligt är lite av att ha en balans i detta. Det är viktigt att lätt kunna nås men att 

enhetscheferna inte behöver vara där jämt. Under intervjuerna framkom det även att själva 

ledarskapet för enhetscheferna framöver kommer att arbetas med mer än tidigare för det 

ansågs vara är en viktig del. Något som även diskuterades var att enhetscheferna skulle kunna 

bli mer tillgängliga. Alla enhetschefer borde ha en arbetsmobiltelefon som arbetsredskap, det 

borde ingå i rollen som enhetschef. Men även enhetschefens roll och auktoritet kunde stärkas 

med att få förtroende av ledningen att slippa använda sin egen mobiltelefon. Ett nytt arbetssätt 

som nämndes i intervjuerna i samband med att kunna bli nådd var att, enhetschefernas arbete 

var väldigt självständigt och om de har haft många tunga perioder och möten på arbetet, så 

skulle det kunna resultera i att enhetscheferna kunde behöva ta en liten paus och lika gärna 

arbeta hemifrån med exempelvis verksamhetsplanen för nästkommande år och liknande saker. 

”Är man för upptagen eller har allt för många arbetsuppgifter på arbetet kunde det vara 

svårare att tänka på framtiden.” 

 

Det som framkom vid intervjuerna var alltså att de överordnade cheferna menar att 

enhetscheferna ska vara på det klara med sitt uppdrag och förstå detta. Men även att 

medarbetarna ute i verksamheterna måste förstå och vara införstådda med sitt uppdrag. En 

fråga som då uppstår är; Vet inte personalen vad arbetsuppdraget är? Om denna del inte är 

klart uttalad kan det inte vara lätt att föra verksamheten eller organisationen framåt. Detta 

oavsett om det sker på medarbetar- eller enhetschefsnivå. Då analyserna av intervjumaterialet 

gjorts framkom det att de överordnade cheferna anser/antar att enhetscheferna är helt på det 

klara över och förstår sitt uppdrag. Enhetscheferna däremot efterfrågar en tydlig 

arbetsbeskrivning, mer guidning och mer uttalade förväntningar från ledningen på deras 

yrkesroll. Detta för att känna att de utför rätt arbetsuppgifter. Skillnaden kan tolkas som att 

ledningen och enhetscheferna ser olika på uppdraget av yrkesrollen som det ser ut just vid 

undersökningstillfället. Kan detta bero på att enhetschefernas yrkesroll tudelades för ett par år 

sedan? Är det så att det är svårt för enhetscheferna inom äldreomsorgen att veta vilka 
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egentliga arbetsuppgifter som skall tillhöra enhetschefsrollen idag? Bergengen (1998) menar 

att en chef av tradition ofta har blivit befordrade till sin post på grund av hög kompetens. En 

chefs meriter består av en tidigare kompetent fackutövning. 

 

Medarbetarsamtalets betydelse 

De flesta medarbetarna sade vid intervjuerna att de endast hade medverkat vid ett 

medarbetarsamtal i hela sitt yrkesverksamma liv. En del hade inte haft något samtal alls och 

ett fåtal hade haft det två gånger. Det framkom att de flesta som medverkat vid dessa samtal 

ansåg att medarbetarsamtalet hade gett dem mycket positivt och att de fått lära känna sin chef 

lite bättre, men även vise versa:  

 

   ”… hon sa ju också att det var mycket hon inte visste, om oss menar jag… 
hon visste tillexempel att en del av oss har barn och så. Men som jag förstod 
det så fick hon en annan bild av oss…” 
 

 Flera hade fått djupare kunskap om hur hela organisationen fungerar.  Stor del av de 

intervjuade medarbetarna framförde att deras chef stängde av telefonen, satt avskilt med 

personalen i lugn och ro och bara fanns där för just dem den avsatta tiden. Detta ansågs vara 

väldigt värdefullt för dem och de kände att chefen fanns där för dem. Några ansåg att det hade 

varit lite pirrigt i början men allt eftersom samtalet förflöt kände de att det inte var så farligt 

som en del av personalen misstänkt från början. Flertalet av medarbetarna utryckte att det såg 

fram emot nästa medarbetarsamtal. 

 

Något som framkom vid intervjuerna med enhetscheferna av att denna kommun ligger de i 

startgroparna för att startat upp medarbetarsamtal kontinuerligt. Visionen från högre ledning 

är enligt enhetscheferna att varje medarbetare ska få minst ett medarbetarsamtal per år. 

Flertalet av enhetscheferna har haft medarbetarsamtal med sin personal, andra har inte hunnit 

ha några ännu och en del har utfört några med en del av deras medarbetare. De flesta 

enhetscheferna anser att medarbetarsamtalen är både för medarbetarna, chefen men även för 

hela organisationen. Det som var bra med medarbetarsamtalet utryckte några enhetschefer 

var, att det går att få veta vad medarbetarna förväntar sig av chefen och att enhetschefen i sin 

tur kan genom medarbetarsamtal med sin egen chef få möjlighet att få veta vad denne har för 

förväntningar på en själv.  Rörande medarbetarsamtalen beskriver flertalet av de intervjuade 

enhetscheferna att de fick en djupare kontakt med personalen och de fått mer förståelse för 

varandra. De av enhetscheferna som inte ännu haft mer än ett samtal med sin personal kände 

att de nästa gång skulle utföra mer utvecklingsplaner för personal och kunna ha med mer 
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verksamhetsfrågor. Även de som inte börjat med medarbetarsamtalen ansåg att de var viktiga 

och hade ambitioner att starta med dessa så fort som det bara går.  

 

De hinder som framkom angående planering av medarbetarsamtalen var att denna process 

ansågs både stor och tidskrävande. Detta för att man ska få ut så mycket som möjligt av 

samtalet. Det måste finnas tid till förberedelser, genomförandet där genomsnittet ligger mellan 

1-2 timmar per medarbetare men det framkom även att det behövdes tid till eftertanke för att 

kunna sammanställa vad som framkommit i samtalen. Det framkom att det kan ta cirka 3 hela 

månader i tid att hinna utföra medarbetarsamtalet på ett bra sätt om chefen har ungefär 50 

anställda. Saker som kommer fram vid ett medarbetarsamtal kanske också behöver arbetas 

vidare på med hela gruppen. Det kan även uppkomma saker som en chef kanske måste arbeta 

vidare med den person detta berör. Andra hinder för medarbetarsamtalen som samtliga 

enhetschefer ansåg var, bland annat att de flesta tyckte sig ha en stor andel löpande 

administrativa uppgifter. Dessa måste kontinuerligt utföras samtidigt som det fanns många 

möten som de skulle hinna delta i. Det framkom även att det dyker upp många andra saker 

som måste tas tag i på en gång, som inte kan bli liggande. Vi får även information om att en 

ny modell för medarbetarsamtal är under utveckling. De flesta enhetscheferna upplever att de 

inte har några medarbetarsamtal med sin chef. Dessa samtal skulle enhetscheferna vilja ha för 

att få veta vad de själva var bra eller dålig på och vilka förväntningar chefen deras har på dem. 

De hade haft lönesamtal men upplevde inte att det är samma sak som medarbetarsamtal. 

Dessa samtal saknar en del av enhetscheferna med sin chef och de tror att de skulle var bra att 

ha sådana medarbetarsamtal. Vikten av att hålla dessa medarbetarsamtal kontinuerligt 

återkommer flera gånger under intervjuerna.  

 

Medarbetarna ansåg att enhetscheferna var tillgängliga trots att de inte såg eller hörde av dem 

varje dag. De hade även önskemål om att cheferna skulle visa sig mer ute bland medarbetarna. 

Detta resonemang skulle kunna stärkas genom att hänvisa till Albinsson (2002) studie där det 

framkom i alla intervjuer han utfört, där frågan om ledarskap kom upp var att respondenterna 

tyckte det var viktigt att ha en enhetschef/ledare som visade sig på arbetsplatsen dagligen. I 

vår studie upplevde de flesta intervjuade enhetscheferna att de var tillräckligt tillgängliga. De 

överordnade chefer upplevde att det kunde skilja sig mycket mellan grupperna men att det ena 

sättet inte tar ut det andra. En orsak till detta kunde vara att medarbetarna och enhetscheferna 

och de överordnade cheferna hade olika definition på vad som räknades som tillräckligt 

tillgängliga. Det framgick likaså att det inte bara var enhetscheferna utan även de överordnade 

cheferna som upplevde att det optimala var att man kunde pendla mellan att vara chef och 
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ledare. Medarbetarna vi intervjuade såg på sina enhetschefer som ledare, men de önskade sig 

en chef de gånger ett beslut skulle tas eller om andra problem uppstod. Precis på detta sätt 

beskrev enhetscheferna den känslan de själva hade gentemot sina chefer när svåra beslut 

skulle fattas eller andra problem uppstod. 

 

Det visade sig att alla tre intervjuade grupperna ansåg att det var viktigt och bra att ha 

medarbetarsamtal. Samt att både medarbetare och enhetschefer kände att ett medarbetarsamtal 

kan leda till något bra för både gruppen men även för organisationen. Kan det vara så att 

chefer inte talar om organisationen med sina medarbetare? Att personalen då de får chans att 

uttala sig verkligen har något att delge, något som kan föra organisationen framåt. Kanske ett 

ökat samarbete och delaktighet mellan olika personalgrupper kan leda äldreomsorgen mot en 

ny riktning. Jönsson (2002) anser att utvecklingssamtal/medarbetarsamtal är ett hjälpmedel 

som kommer att behövas inte minst när det gäller den nya chefsrollen som ställer högre krav 

på chefen i alla avseenden. Han anser även att om chefen överhuvudtaget ha chans att klara 

den rollen blir det en nödvändighet att på alla tänkbara sätt ha personalens stöd och hjälp. 

Enligt Jönsson (2002) kommer det att vara svårt att få denna hjälp och stöd av personalen om 

inte kontinuerlig kommunicering utförs och utan att använda de hjälpmedel som fanns ett av 

dessa hjälpmedel är medarbetarsamtalet. Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna och 

analyserat de svar som gavs, framkom det att medarbetarsamtalen hade en mycket stor 

betydelse i organisationen. Det fanns dock för lite tid för enhetscheferna att utföra dessa 

samtal och att överordnade chefer var medvetna om denna problematik. Dessa samtal anses 

av både medarbetare och enhetschefer kunna ge möjlighet för den enskilde medarbetaren att 

påverka sin egen, avdelningens och verksamhetens utveckling samt ge möjlighet för chef och 

medarbetare att lära känna varandra bättre än tidigare. Vid intervjuerna med de överordnade 

cheferna framkom det att de tyckte att det optimala var att medarbetarsamtalen skulle vara 

enskilda samtal och ske minst en gång per år. Det nämndes även att kommunen hade arbetat 

fram ett sätt att kunna hålla medarbetarsamtalen i grupp. Men att detta inte ansågs som det 

bästa sättet att hålla dessa samtal utan istället som ett sätt att försöka lösa den situationen som 

flera enhetschefer har idag med mycket personal och såg detta då som ett alternativ. 

En fundering som uppkom var när överordnade chefer tyckte att medarbetarsamtalet är av så 

stor vikt men inte höll i dessa samtal själva till sina medarbetare enhetscheferna. Vilka 

signaler ger detta nedåt i organisationen? Eller kan det vara så att de överordnade cheferna har 

lika lite tid att ha möjlighet att utföra dessa medarbetarsamtal. Kanske det även vara så att 

deras arbetssituation behövs ses över för att göra det möjligt för enhetscheferna att själva få ha 

medarbetarsamtal med sin närmaste chef. 



 31

Förslag på fortsatt forskning 

Medarbetarsamtalets betydelse både för individen samt för organisationen. En intressant 

aspekt att forska vidare inom är även att undersöka vårdtagares, anhörigas samt politikers syn 

på enhetschefens roll inom äldreomsorgen samt vilka förväntningar som de har på denna 

arbetsgrupp.  
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Bilaga 1. 

 
 
 
Luleå Tekniska Universitet     2005-10-31 

Institutionen för hälsovetenskap  

Sociala omsorgsprogrammet 

 

 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
 

Hej 
Vi heter Ellinor Karlsson och Maria Norén och vi studerar på sociala omsorgsprogrammet sjunde terminen, på 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet.  
En av vår utbildning uppgifter för att uppnå en examen i Socialt omsorgsarbete är att skriva en C-uppsats. Syftet 
med den uppsats vi tänkt skriva är att belysa och få en djupare insikt/kunskap om vilka förväntningar som finns 
på rollen som enhetschef inom äldreomsorgen. Målet med uppsatsen är att söka kunskap inom området genom 
att studera litteratur samt intervjua 4 enhetschefer, 2 gruppintervjuer med 5-8 medarbetare/vårdpersonal vid varje 
tillfälle, socialchef samt tillförordnad socialchef i kommunen. Varje intervju beräknas ta cirka en timme. För att 
underlätta vid analysen av intervjumaterialet hade vi tänkt göra kassettbands inspelningar under samtliga 
intervjuer. All data som vi tar del av kommer endast vi samt vår handledare ha tillgång till. Alla 
forskningspersoners identitet kommer att skyddas, samt att vi i resultatet av studien som kommer att presenteras, 
skall vara så utformad så ingen individ skall kunna identifieras, ej heller kommunens namn kommer att nämnas. 
Deltagandet i denna studie är frivillig och forsknings personerna har rätt att avbryta deltagandet i studien utan att 
ange skäl till detta.  Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida www.ltu.se 
under länken ”Examens arbete”.  
 
Vi vill med ovanstående information göra en förfråga till socialförvaltningen om ni kan tänka er deltaga i 
forskningsprojekt som ovan. 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
__________________________  _____________________________ 
Ellinor Karlsson   Maria Norén 
Sören 102    Luleåvägen 79 
950 40 Töre    950 40 Töre 
Tfn: 0731-80 19 29   Tfn: 070-246 62 15 
 
 
Handledare:  
 
___________________________ 
Roland Harnesk 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Boden  
Tfn: 0921-758 000 
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Bilaga 2 
 
Luleå tekniska universitet     2005-11-09 
Institutionen för hälsovetenskap 
Sociala omsorgsprogrammet 
 
 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 
Hej. 
Vi heter Ellinor Karlsson och Maria Norén och vi studerar på socialaomsorgsprogrammet, 
sjunde terminen, på Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 
En av vår utbildnings uppgifter för att uppnå en examen i Socialt omsorgsarbete är att skriva 
en C-uppsats. Syftet med den uppsatsen vi tänkt skriva är att belysa och få en djupare 
insikt/kunskap om vilka förväntningar som finns på rollen som enhetschef inom 
äldreomsorgen. Målet med uppsatsen är att söka kunskap inom området genom att studera 
litteratur samt intervjua 4 enhetschefer, 2 gruppintervjuer med 5-8 medarbetare/vårdpersonal, 
socialchef samt biträdande socialchef i kommunen. Varje intervju beräknas ta cirka en timme. 
För att underlätta vid analysen av intervjumaterialet hade vi tänkt göra 
kassettbandsinspelningar under intervjuerna, detta material kommer endast vi och vår 
handledare att ha tillgång till. All data som kommer fram kommer att skyddas samt utformas 
så att ingen kan identifieras, inte heller kommunens namn kommer att nämnas i resultatet av 
studien. Deltagandet i denna studie är frivillig och forskningspersonerna har rätt att avbryta 
deltagandet i studien utan att ange skäl till detta. Den färdiga studien kommer att finnas 
tillgänglig via institutionens hemsida www.ltu.se under länken ”Examensarbete”. 
 
Vi vill med ovanstående information höra om Du kan tänka dig att deltaga i 
forskningsprojektet som ovan, vi kommer att höra av oss till Dig inom ett par dagar för att få 
ett svar. 
 
Hälsningar 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                  ---------------------------------------------- 
Ellinor Karlsson     Maria Norén 
Sören 102                                                                         Luleåvägen 79  
950 40 Töre       950 40 Töre 
Tfn: 0731-80 19 29     070-246 62 15 
 
 
Handledare: 
 
Roland Harnesk 
1:e Forskningsingenjör 
Institutionen för Hälsovetenskap, Boden 
Tfn: 0921-758 000 
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Bilaga 3 
 
Intervjumall för enhetscheferna 
 
 

- Beskriv hur din arbetssituation ser ut idag? 

 

- Hur definierar du chef och ledare?  

- Finns det någon skillnad i att vara chef/ledare?  

- Vilken typ av chef/ledare är du idag?  

- Hur ser du själv på din roll, hur anser du att du arbetar som enhetschef/ledare?  

- Finns det något som du anser att du som enhetschefen/ledaren kan förändra för att du 

ska bli en ännu bättre enhetschef/ledare?  

- Vad om något bör ändras? 

- Vad om något kan du själv göra? 

 

- Anser du att du är en tillräckligt tillgänglig enhetschef/ledare?  

- På vilket sätt?  

- Om en enhetschef/ledare inte är tillräckligt tillgänglig för medarbetarna, Vad kan en 

enhetschef/ledare göra för att bli ännu mer närvarande? 

- Vad skulle du kunna göra för att det skulle bli ännu bättre? 

 

- Beskriv hur du har personal möten/APT och hur du upplever dessa?   

- Finns det utrymme på mötena att föra dialog med medarbetarna? 

- Vad om något kan förbättras? 
 

- Beskriv hur du brukar lämna ut information till medarbetarna.  

 

- Har ni utvecklings- medarbetar samtal i dagsläget? 

- Beskriv ungefär hur de går till. 

- Hur ofta har ni dem? 

- Hur fungerar dessa?   

- På vilket sätt anser du att utvecklings- medarbetar samtal skulle hållas för att bli ännu 

bättre?  

 

- Beskriv hur du ger handledning till dina medarbetare idag?  

- Ge förslag på hur handledningen skulle kunna förbättras ytterligare. 
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Bilaga 4 

 

Intervjumall för medarbetarna 
 

 
- Beskriv hur er enhetschef/ledare arbetar idag? 

- Finns det något som ni anser att enhetschefen/ledaren kan förändra för att bli bättre för 

er och ge er det ni behöver? 

 

- Är er enhetschef/ledare tillräckligt tillgänglig så ni kan träffa/få kontakt med 

honom/henne då ni behöver?  

- På vilket sätt?  

- Vad om något tycker ni att enhetschefen kan göra för att bli mer tillgänglig? 

 

- Beskriv hur ni får handledning idag från din enhetschef/ledare? 

- Har ni några förslag på hur det kan förbättras ytterligare? 
 

- Beskriv hur era personal möten/APT hålls?   

- Finns det utrymme för att prata om övriga frågor? 

- Hur tycker ni att ett bra personalmöte/APT bör se ut? 

 

- Beskriv på vilket sätt enhetschefen/ledaren ger er information? 

- Har ni några förslag på hur ni skulle vilja få informationen? 

 

- Har ni utvecklings- medarbetar samtal i dagsläget?  

- Hur ofta? 

- Hur fungerar dessa?   

- På vilket sätt anser ni att utvecklings- medarbetar samtal skulle hållas för att bli ännu 

bättre? 
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Bilaga 5 

Intervjumall till socialchef och biträdande socialchef 
 
 

- Hur definierar du chef och ledare?  

- Finns det någon skillnad i att vara chef/ledare?  

- Vilka typer av enhetschefer finns inom äldreomsorgen i kommunen?  

- Vilka är att föredra för organisationen? 

 

- Finns det något som du anser att enhetscheferna/ledarna kan förändra för att bli ännu 

bättre enhetschef/ledare?  

- Vad kan du göra för att de ska kunna bli ännu bättre? 

- Vad kan enhetscheferna själva göra? 

 

- Beskriv hur du upplever att enhetschefernas arbetssituation ser ut idag? 

- Vad skulle du några kunna göra för att den skulle kunna bli ännu bättre? 

- Vad skulle de själva kunna göra?  

 

- Vilka förväntningar har du på enhetschefernas roll inom äldreomsorgen i kommunen? 

 

- Anser du att enhetscheferna inom äldreomsorgen i kommunen är tillräckligt 

tillgängliga ledare för medarbetarna?  

- På vilket sätt? 

- Vad tycker du att en enhetschef/ledare kan göra för att bli ännu mer närvarande? 

 

- Beskriv hur du anser att ett personalmöte/APT bör se ut? 

- På vilket sätt anser du enhetscheferna bör ge information till sina medarbetare? 

 

- På vilket sätt anser du att utvecklings- medarbetar samtal ska hållas mellan enhetschef 

och medarbetarna.  

- Hur ofta tycker du det bör ske? 

 

 
 
 

 

 


