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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur en bra chef bör vara inom Luleå kom-

muns enheter för psykiatriska stöd och omsorg. Fyra enhetschefer samt trettiosex stycken av 

deras underordnade personal gavs enkäter byggda på ledarspecialisterna Paul Hersey och Ken 

Blanchards modell av samspelstyp som kallas för situationsanpassat ledarskap. Slutsatsen blev att 

den primära ledarstilen bör vara coachande med ett högt relationsinriktat samt ett högt uppgift-

sinriktat beteende. Den sekundära ledarstilen bör vara stödjande med ett lågt uppgiftsinriktat 

beteende. En bra chef bör vara flexibel för att kunna växla mellan olika ledarstilar och beteen-

den som kan behövas beroende på situation samt de underordnade individerna och ar-

betsgruppernas kompetens och engagemang. Generellt, har cheferna och de underordnade lik-

värdig preferens för hur en chef bör bete sig i branschen. 

 

Nyckelord: ledarskapsstil, beteende, chef, personal, psykiatri 

  



Abstract 

The purpose of this thesis was to find out how a good manager should be in Luleå municipali-

ty’s divisions for psychiatric support and care. Four managers and thirty-six of their subordi-

nates where given surveys built on leadership specialists Paul Hersey and Ken Blanchard's 

model of teamwork called situational leadership. It was concluded that the primary leadership 

style should be coaching with high relationship-oriented and high task-oriented behavior. The 

secondary leadership style should be supportive with low task-oriented behavior. A good man-

ager should be flexible to switch between different leadership styles and behaviors that may be 

needed depending on the situation, the subordinate individuals and the working-groups exper-

tise and commitment. Generally, managers and subordinates have equal preferences regarding 

how a manager should behave in psychiatric support and care. 
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1. Inledning 

Bakgrunden till valet av ämne är att jag arbetat inom psykiatrin under några års tid och är 

medveten om de utmaningar som personal i branschen kan utsättas för. Enligt 

arbetsmiljöverket genomgår socialtjänsten och den psykiatriska omsorgen stora förändringar 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Kravet på kunskaper i arbetet har ökat. Personalens kunskaper och 

möjlighet att fatta egna beslut i arbetet har avgörande betydelse för arbetssituationen. Det 

saknas ofta förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete t.ex. på grund av 

underbemanning, stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar på arbetsinsats samt 

ensamarbete (Arbetsmiljöverket, 2016). Både underordnad personal och chefer kommer i 

kontakt med kunderna och deras anhöriga i olika situationer. Människor som, i många fall, är 

under inre och yttre stress på grund av deras livssituation och behöver ett respektfullt bemö-

tande på framförallt deras villkor. Det ställs ett stort ansvar på enhetscheferna att få verksamhet-

ens alla delar att fungera på ett bra sätt. Underordnade har olika preferenser om hur en bra chef 

bör vara, vilket beteende och vilken ledarstil som är önskvärd, därför är det viktigt att 

undersöka både de underordnades och chefernas uppfattningar. 

Exempelvis Nichols och Cottrell (2014) visade att det var viss skillnad på egenskaper som före-

drogs på olika chefsnivåer, men generellt föredrogs chefer med ett beteende där de uppfattades 

som intelligenta och pålitliga.  

Då jag genom erfarenhet som personal inom psykiatrin vet att ett flexibelt beteende ofta är 

lämpligt i olika situationer antog jag att samma gäller för enhetschefer i branschen. En intressant 

frågeställning är då om det finns någon skillnad mellan de underordnades och enhetschefernas 

preferens gällande beteende och ledarstil. Den teori som jag bedömde fungera som underlag, 

därför att den innefattar flexibilitet, blev då det situationsanpassade ledarskapets modell (Hersey 

& Blanchard, 1981). Ett exempel som visar på behovet av flexibilitet är Sims, Faraj, och Yuns 

(2009) studie från ett traumacenter som visar hur angeläget det är att chefen kan anpassa sin 

ledarstil efter situationen. Att såväl chefers som de underordnades uppfattningar om lämplig 

ledarstil är viktiga att undersöka visas t.ex. av Sellgren, Ekvall och Tomson (2006). De 

rapporterar att underordnade föredrar en tydligare ledarstil än vad cheferna själv ansåg lämpligt 

och uppvisade.  

I den här uppsatsen benämner jag enhetschefernas personal som underordnade för att förtydliga 

att det handlar om just chefer och organisatoriskt underordnad personal. 

1.1. Chef och ledarskap 

Vad är en chef? Den frågan handlar närmast om definitionen av chefskapet och vad som defini-

erar skillnaden mellan ledare och chef. Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) så kan 

med beteckningen chef menas en person som formellt utsetts att ha en chefsbefattning men 

syftet är dock att utöva ledarskap. En ledare i en grupp är en individ som under en viss tids-

rymd utövar mer inflytande än övriga gruppmedlemmar. I denna uppsats är det det formella 

ledarskapet, d.v.s. chefen, som det syftas på när det gäller ledarskapet. Det finns en mängd olika 
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sätt att definiera ledarskap och enligt Bernard Bass finns det nästan lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som försökt att definiera vad det är (Bass & Bass, 2008). 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är dock vissa centrala punkter i de olika definitionerna 

påfallande lika. Två nyckelord är socialt inflytande och måluppfyllelse. Ledning uppstår när en 

individ har inflytande över en större eller mindre grupp underordnade. Denna person har då 

befogenhet att fatta beslut om de centrala frågor som gäller arbetsutförande i gruppen. Detta 

inflytande är knutet till ett praktiskt syfte som handlar om måluppfyllelse. Chefens centrala 

uppgifter är att motivera till insats och se till att arbetet samordnas, organiseras och utförs på ett 

sådant sätt att gruppen når de mål som satts upp för arbetet. Det går att ytterligare expandera 

den här beskrivningen av ledarskapet med ett tre elements ramverk enligt Hughes, Ginnett och 

Curphy (2015). De tre elementen är ett samspel mellan chefen, underordnade och situationen. 

Chefen bör vara uppmärksam på detta för att kunna skapa en bra organisation och så att säga 

vara en bra chef. Varje element har en mängd variabler som kan påverka hela ledarskapsproces-

sen och det är viktigt att förstå dessa inre och yttre variabler som påverkar elementen:  

 Ledarens egenskaper, t.ex. personlighet, position, expertis etc. 

 Underordnades egenskaper, t.ex. värderingar, normer, sammanhållning, kompetens etc. 

 Situationens egenskaper, t.ex. uppgiften, stress, miljö etc. 

Ponera som ett konkret exempel en kund som är utåtagerande och skriker verbalt men inte är 

fysiskt aggressiv. Personalen skriker tillbaka och kunden blir ännu mer högljudd och även fy-

siskt våldsam. I den situationen borde personalen istället försökt lugna situationen med någon 

typ av lågaffektivt bemötande (Hejlskov & Abild, 2015). Personalen kanske hade kompetens 

för uppgiften men klarade inte av att utföra jobbet optimalt. Kanske personalen inte hade 

kompetensen men viljan att göra rätt fast det blev fel. Chefen bör då, enligt situationsanpassat 

ledarskap, ta hela situationen i beräkningen vid sitt bemötande av personalen om vad som gått 

snett. Frågor som chefen då kan ställa sig är exempelvis: 

 Varför eskalerade situationen? 

 Kunde den underordnade löst situationen på ett annat sätt? 

 Om situationen hade kunnat lösas på annat sätt, hade den underordnade i så fall kompe-

tensbrist, bristande vilja och engagemang eller en bristande förmåga att hantera den 

stressfulla situationen? 

 

 

När chefen fått svar på ovanstående eller liknande frågor bestämmer chefen sitt agerande efter 

detta. Optimalt kräver det också att chefen är insatt i kundens problematik, personalens kom-

petensnivå, vilja och engagemang men även att chefen själv är insatt i olika problemlösningar 

och bemötande. Med andra ord, tre element beträffande underordnade, chefen och situation-

ens beskaffenhet. Tre element med en mängd variabler som alla borde tas hänsyn till. För att 

uppnå chefens praktiska syfte och centrala uppgifter finns det verktyg bland annat i form av  
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teoribildning som ledaren kan använda sig av. Det finns dock inte bara en enda teori om ledar-

skap. Flera olika discipliner inom framför allt psykologi, sociologi och statsvetenskap har bidra-

git till området (Lennéer-Axelson et al., 2005). Denna uppsats utgår från det situationsan-

passade ledarskapets modell. Med det situationsanpassade ledarskapet kan ledarstilen anpassas 

genom kontinuerlig bedömning av situationen och de underordnade. 

1.2. Situationsanpassat ledarskap 

Ledarskapspecialisterna Paul Hersey och Ken Blanchard (1981) har utvecklat en teori av 

sampelstyp som kallas för situationsanpassat ledarskap. Modellen har förändrats över tid men 

innehållet är i stort sett detsamma som i ursprungsmodellen (Blanchard, Woodring, & 

Hawkins, 2006). Denna teori har de underordnades kompetens och engagemang som viktiga 

faktorer beträffande den ledarstil som är mest ändamålsenlig. Utgångspunkten är en klassisk 

uppdelning mellan relationsinriktad och uppgiftsinriktad ledning (Kaufmann & Kaufmann, 

2010).  

Teorin om situationsanpassat ledarskap försöker svara på om det finns ett optimalt sätt för che-

fen att anpassa sitt beteende efter de olika underordnade och, i sådana fall, vilka faktorer som 

chefen ska basera sitt beteende på (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2015). Som namnet antyder 

fokuserar modellen på ledarskap i olika situationer. Olika typer av situationer kräver också, 

optimalt sett, olika typer av ledarskap. För att vara en bra, effektiv ledare krävs det att chefen 

anpassar sin ledarstil efter kraven i de olika situationerna. Situationsanpassat ledarskap är kom-

ponerat av både uppgifts- och relationsinriktade dimensioner där varje dimension bör anpassas 

på ett väl avvägt sätt efter varje situation. För att veta hur dimensionerna ska fördelas i de olika 

situationerna så måste chefen bedöma varje underordnads kompetens och engagemangsnivå för 

varje given uppgift. Baserat på antagandet att de underordnades kompetens och engagemang 

varierar över tid anger modellen att chefen bör förändra sin grad av instruerande och stödjande 

beteende för att möta dessa förändrade behov hos de underordnade. Bra ledare är alltså de som 

kan uppmärksamma vad deras underordnade behöver och sedan anpassa sin egen stil för att 

möta behoven (Northouse, 2013). 

1.3. Ledardimension och ledarstil 

Det finns två ledardimensioner enligt den situationsanpassade ledarteorin. Ledardimensionen 

uppgiftsinriktat beteende definieras av hur mycket ansvar chefen delar ut till individer eller grup-

per. Det innefattar att chefen talar om för den underordnade vad som ska göras, när det ska 

göras och vem som ska göra det. Ledardimensionen relationsinriktat beteende inkluderar att 

lyssna, uppmuntra, klargöra, underlätta och förklara varför uppgiften är viktig och därefter ge 

stöd (Hughes et al., 2015). 

Den enkät (Bilaga 1) och lösningsmall (Bilaga 2) som Hersey och Blanchard (1981) utarbetat 

enligt deras modell av det situationsanpassade ledarskapet är väl beprövad. Enkäten innehåller 

12 stycken frågor om lika många tänkta situationer där respondenten får välja vilket ledarskaps-

beteende som föredras av fyra alternativ som utformats så att de representerar varsin ledarskaps-

stil. Enkäten är branschoberoende. 
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De två dimensionerna i modellen, uppgiftsinriktning och relationsinriktning, kan kombineras 

med varandra och bilda fyra typer av ledarstilar: 

1. Instruerande ledarstil = Hög uppgiftsinriktning och låg relationsinriktning. 

2. Coachande ledarstil = Hög uppgiftsinriktning och hög relationsinriktning. 

3. Stödjande ledarstil = Låg uppgiftsinriktning och hög relationsinriktning. 

4. Delegerande ledarstil = Låg uppgiftsinriktning och låg relationsinriktning. 

Instruerande ledarstil utmärks av att vara auktoritär, beordrande och envägskommunicerande.  

Coachande ledarstil karaktäriseras av att chefen lägger vikt vid kommunikation av mål samt mö-

ter de underlydandes sociala och emotionella behov. Stilen kräver att chefen involverar sig med 

den underordnade för att exempelvis ge uppmuntran och be om den underordnades åsikt. 

Coachande ledarstil innebär att chefen, trots allt, tar det slutgiltiga beslutet om mål och om hur 

målet ska uppnås.  

Stödjande ledarstil fokuserar inte bara på mål utan stödjer beteende som tar fram den underord-

nades kompetens att utföra uppgiften. Stilen inkluderar lyssnande, att berömma, be om åsikter 

och ge feedback. En chef som använder sig av denna stil ger underordnade kontroll över dag-

liga beslut, men finns tillgänglig för problemlösning. Denna ledarstil är snabb med att ge erkän-

nande och socialt stöd till underordnade (Northouse, 2013). 

Delegerande ledarstil bygger på förmågan att delegera uppgifter och ansvar till de underordnade 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

1.4. Underordnades utvecklingsnivåer 

Denna undersökning mäter inte utvecklingsnivån hos respondenterna men utvecklingsnivå är 

en viktig faktor i den situationsanpassade ledarskapsteorin. 

De fyra ledarstilarna kan kopplas ihop med fyra nivåer hos de underordnades kompetens och 

engagemang (Blanchard et al., 2006): 

1. Låg utvecklingsnivå innebär att de underordnade inte kan (låg kompetens) och inte vill (lågt 

engagemang) och då behövs det mer av en instruerande ledarstil där chefen beslutar. 

2. Mellanlåg utvecklingsnivå innebär att de underordnade inte kan (låg kompetens) men de vill 

(högt engagemang) och då behövs det mer av en coachande ledarstil där chefen och de under-

ordnade diskuterar, men chefen slutgiltigt beslutar. 

3. Mellanhög utvecklingsnivå  innebär att de underordnade kan (hög kompetens) men viljan vari-

erar (varierande engagemang) och då behövs det mer av en stödjande ledarstil där chefen och 

de underordnade diskuterar, men de underordnade slutgiltigt beslutar. 

4. Hög utvecklingsnivå innebär att de underordnade både kan (hög kompetens) och vill (högt 

engagemang) och då behövs det mer av en delegerande ledarstil där de underordnade beslutar. 

I en given situation ska chefen som första åtgärd bestämma situationens egenskaper. Frågor som 

chefen kan ställa sig är följande (Northouse, 2013): 
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 Vilken uppgift ska de underordnade utföra? 

 Hur komplex är uppgiften? 

 Har de underordnade den rätta kompetensen för att slutföra uppgiften? 

 Har de viljan att slutföra uppgiften när de väl startat den? 

Liknande frågor som ovanstående hjälper chefen att identifiera den utvecklingsnivå som de 

underordnade fungerar på. Utvecklingsnivån indikerar alltså om en underordnad har den nöd-

vändiga kompetensen för den speciella uppgiften och om denne har utvecklat en positiv attityd 

(engagemang) angående uppgiften (Blanchard et al., 2006). Underordnade på en hög utveckl-

ingsnivå, har stort intresse och självförtroende i arbetet och vet hur uppgiften ska utföras. Un-

derordnade på en låg utvecklingsnivå har lite kompetens för uppgiften, men har engagemanget 

att få jobbet gjort. De olika nivåerna är menade att vara uppgiftsrelaterade och inte etiketter på 

den underordnade personalen. Situationsanpassat ledarskap är konstruerat runt idén att de un-

derordnade rör sig fram och tillbaka på en tänkt utvecklingslinje som representerar deras rela-

tiva kompetens och engagemang. För att en chef ska vara bra, eller effektiv enligt det situat-

ionsanpassade ledarskapets teori så krävs att chefen bestämmer sig för var de underordnade är på 

utvecklingslinjen och anpassar sin ledarstil så att den direkt matchar den underordnades ut-

vecklingsnivå. Om exempelvis de underordnade är på den lägsta utvecklingsnivån med låg 

kompetens och dessutom med lågt engagemang, så ska ledarstilen vara instruerande med högt 

uppgiftsinriktat och lågt relationsinriktat beteende. Med denna stil fokuserar chefen kommu-

nikationen på måluppfyllelse och ägnar mindre tid åt ett stödjande beteende. Chefen ger in-

struktioner om vad målen är och hur de uppnås av de underordnade, därefter övervakar chefen 

dem försiktigt (Northouse, 2013). 

1.5. Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen syfte är att ta reda på hur en bra chef bör vara inom psykiatriskt stöd och 

omsorg. Följande två frågeställningar besvaras: 

1. Vilken ledarstil och vilket beteende föredrar personal inom Luleå kommuns psykiatriska 

stöd och omsorg att en chef ska ha i olika situationer? 

 

2. Finns det någon skillnad mellan chefernas och de underordnades preferens av en chefs 

beteende och ledarstil? 

2. Metod 

2.1. Respondenter 

Fyra enhetschefer samt trettiosex stycken av deras underordnade personal besvarade enkäter. 

Alla respondenter arbetade inom Luleå kommuns psykiatriska stöd och omsorgsverksamhet 

under första halvåret år 2014.  

Nio underordnade till varje enhetschef deltog för att få en jämn fördelning mellan enheterna. 

Urvalet av den underordnade personalen gjordes genom fysiska besök på boendena samt de 

mobila enheternas samlingslokaler i samband med datainsamlingen. 
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2.2. Material 

Enkät (Bilaga 1) och svarsmall (Bilaga 2) byggda på Paul Hersey och Ken Blanchards (1981) 

modell av den samspelstyp som kallas situationsanpassat ledarskap användes. Jag översatte en 

enkät som upphovsmännen utvecklat förutom på en punkt. Ändringen gjordes för att få fram 

ett önskvärt ledarskapsbeteende istället för ett konkret ledarskapsbeteende. Med andra ord, hur 

en chef bör agera i olika situationer. Förutom enkäter till cheferna gjordes intervjuer med 

dessa. En intervjumall (Bilaga 3) användes framförallt för att få organisatoriska fakta. Samma 

enkät gavs till chefer och underordnade. Enkäterna var i pappersform och besvarades skriftligt 

av respondenterna. Inspelningsutrustning i form av mobiltelefon med inspelningsfunktion samt 

intervjumall användes vid intervjuer med enhetschefer. 

2.3. Procedur 

Enkäterna delades ut vid fysiska besök på respondenternas arbetsplatser vid olika tillfällen under 

våren år 2014. Intervjuerna med enhetscheferna gjordes under samma tidsperiod. De respon-

denter som var tillgängliga vid besöken fick den frivilliga pappersenkäten och besvarade den 

enskilt utan diskussion med övriga respondenter. Svarsfrekvensen blev hög, 93 procent eller 40 

stycken besvarade av 43 utdelade enkäterna. De fyra enhetscheferna intervjuades för att få in-

formation om organisationens uppbyggnad gällande antalet anställda och dylikt (Bilaga 3). 

Innan enkäterna delades ut informerades alla respondenter om undersökningens syfte och de 

etiska riktlinjer som gäller vid forskningsundersökningar (Vetenskapsrådet, 2016). Jag fanns vid 

varje tillfälle tillhands om respondenterna hade några frågor. 

2.4. Avgränsningar 

Samtliga enhetschefer inom det undersökta verksamhetsområdet, samt 36 av 86 stycken tillsvi-

dareanställda underordnad personal deltog. Inget urval gjordes med avseende på kön, ålder eller 

någon annan faktor. Urvalet av underordnad personal begränsades dock till tillsvidareanställda 

och vikarier uteslöts.  

2.5. Databehandling 

Enkätsvaren sammanställdes och redovisades för varje enhet. Frekvensanalyser och sambandsa-

nalyser gjordes med statistikprogrammet SPSS.  
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3. Resultat 

Enheterna betecknas med bokstäverna A, B, C och D. Chefen vid enhet A betecknas då en-

hetschef A och den underordnade personalen vid enhet A betecknas personalgrupp A. Samma 

mönster gäller för övriga enheter. 

3.1. Enhet A 

Det var stor skillnad mellan chef A och personalgrupp A:s preferenser gällande framförallt en av 

ledarstilarna. Ledarstilen som Chef A föredrog minst, i relation till sin personalgrupp, var den 

coachande ledarstilen där chefen angav den ledarstilen i endast åtta procent av situationerna, 

medan personalgrupp A angav den i 44 procent av situationerna. Chef A låg högt på den stöd-

jande stilen med hela 58 procent mot de underordnade som låg på 42 procent, även det relativt 

högt (Figur 1).  

En korrelationsanalys av sambandet mellan underordnades och chefers fördelningar av åsikter 

uttryckta i procent visar att underordnade och chefer inte var överens gällandes ledarstil, därför 

att korrelationen inte är signifikant, r(4) = .372, p = .628. Ett χ2-test av likheten hos chefens 

och personalens svarsfördelningar visar att fördelningarna är olika, χ2(3) = 9.427, p = .024. Så-

väl värdena för svarsprocent, korrelationen och testet av likhet visar att åsikterna skiljde på den 

aktuella arbetsplatsen.  

Figur 1. Respondenternas önskade ledarstilar i enhet A. Staplar står för personalgrupp A och linjen för 

enhetschef A. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



8 

 

 

3.2. Enhet B 

Vid enhet B föredrogs den coachande ledarstilen av både chef B och personalgrupp B (Figur 

2). Den coachande stilen har en hög uppgifts- och relationsinriktning så både chef B och den-

nes underordnade hade störst preferens för ett sådant ledarskapsbeteende. Chef och personal var 

mest oeniga, relativt sett, när det gäller den instruerande ledarstilen som har en lägre relations-

inriktning. De underordnade föredrog en högre nivå av instruerande ledarstil jämfört med en-

hetschefen, 26 procent mot åtta procent. 

Korrelationen mellan svarsfördelningarna för personalgrupp B och chef B är icke signifikant, 

r(4) = .738, p = .262, vilket indikerar att chef och personal inte var helt överens. Å andra sidan 

visar ett χ2- test att fördelningarna inte är signifikant olika (χ2(3) = 4.400, p = .221) vilket talar 

för att åsikterna inte skiljde särskilt mycket mellan chef och personal. 

Figur 2. Respondenternas önskade ledarstilar i enhet B. Staplar står för personalgrupp B och linjen för 

enhetschef B. 
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3.3. Enhet C 

Den primära ledarstilen som personalen föredrog hos enhetschef C var den stödjande (Figur 3). 

Det innebär enligt modellen ett relationsinriktat och ett lågt uppgiftsinriktat beteende. Enhets-

chef C föredrog också själv en stödjande ledarstil även fast den coachande stilen fick höga 

värden både hos personal och hos enhetschefen själv. Hela 12 procent av de underordnade stod 

för en mer instruerande ledarstil där enhetschefen hade noll procent. Även den coachande 

ledarstilen har en mindre svarsprocent hos personalen än hos chefen.  

Korrelationsanalysen av sambandet mellan svarsfördelningarna för personalgrupp C och chef C 

visar på ett signifikant samband, r(4) = .968, p = .032, vilket indikerar att personal och chef 

delade åsikter om ledarstil. Detta trots den relativt stora skillnaden för den instruerande ledarsti-

len (Figur 3). Ett χ2-test bekräftar att svaren är ungefär lika genom att de inte avviker signifi-

kant från varandra, χ2(3) = 1.664, p = .645. Alla analyser pekar alltså på att chef och personal 

hade samma syn på ledarstil i enhet C 

Figur 3. Respondenternas önskade ledarstilar i enhet C. Staplar står för personalgrupp C och linjen för 

enhetschef C. 
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3.4. Enhet D 

Chef D och personalen vid enhet D föredrog att en chef inom psykiatriskt stöd och omsorg 

framförallt är uppgiftsinriktad. Enligt den situationsanpassade ledarskapsteorin innehåller både 

instruerande och coachande ledarstil högt uppgiftsinriktat beteende. Chef D låg relativt mycket 

över de underordnades svarsprocent för den instruerande ledarstilen. Den coachande ledarstilen 

är den som angavs oftast som lämplig och chef och personal hade relativt överensstämmande 

åsikter. Skillnaden är dock relativt stor för stödjande och delegerande ledarstil (Figur 4).  

Korrelationen mellan svarsfördelningarna för personalgrupp D och chef D är hög, men ändå 

inte signifikant, r(4) = .820, p = .180. Det visar på att underordnade och chef inte riktigt har 

samma åsikter om ledarskapsstil. Däremot visar ett χ2-test att svaren inte skiljer, χ2(3) = 3.010, p 

= .381. Sammantaget visar analyserna att personal och chef har mycket lika inställning till le-

darskapsstil. 

Figur 4. Respondenternas önskade ledarstilar i enhet D. Staplar står för personalgrupp D och linjen för 

enhetschef D. 
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3.5. Samtliga enheter 

Jämförelse mellan samtliga enhetschefers och samtliga underordnades svar visar att cheferna 

framförallt hade en högre stödjande ledarstilspreferens och personalen en högre coachande le-

darstilspreferens (Figur 5). Skillnaden mellan dessa ledarstilar är att den coachande stilen är lite 

mer uppgiftsinriktad. I övrigt stämde den underordnade personalens och chefernas önskemål 

ganska bra överens gällande hur en chef bör vara inom psykiatriskt stöd och omsorg. 

Korrelationsanalysen av sambandet mellan alla chefers och alla personalgruppers åsikter ger en 

signifikant korrelation, r(16) = .703, p = .002, vilket visar på att chefer och personal överlag 

hade liknande åsikter. Likhet mellan åsikterna indikeras också av ett χ2-test som visar på att 

svaren inte skiljer sig signifikant, χ2(3) = 1.281, p = .734. 

Figur 5. Respondenternas önskade ledarstilar för alla enheter. Staplar står för personalgrupper och linjen 

för enhetschefer.  
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3.6. Samtliga respondenter, önskvärd ledarstil 

När chefer och underordnade slås ihop blir preferensen den coachande ledarstilen med ganska 

stor marginal till den stödjande ledarstilen (Figur 6). De två ledarstilarna svarar tillsammans för 

hela 77 procent av svaren. Både coachande och stödjande ledarstil har hög relationsinriktning 

enligt den situationsanpassade ledarskapsteorin, men den stora skillnaden ligger i den uppgifts-

inriktade dimensionen. 

Figur 6. Relativ fördelning av samtliga respondenters önskade ledarstil. 
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4. Diskussion 

Nedan följer en diskussion av de olika undersökta grupperna i relation till resultatet. Diskuss-

ionen har ett perspektiv utifrån de underordnades preferens om hur en chef bör vara, ett anta-

gande som inte är självklart då underordnad personal kan ha svårt att förstå komplexiteten i 

ledarskapet. 

4.1. Chef A, personalgrupp A 

Det fanns en skillnad mellan chef och personal gällande åsikter om önskvärd ledarstil enligt 

både korrelationsanalysen och likhetstestet, en skillnad som också är tydlig i figur 1. Chef A 

hade främst en stark preferens för stödjande ledarstil, men även för instruerande samt delege-

rande ledarstil. Stödjande, liksom coachande ledarstil, har en hög relationsinriktning, men skill-

naden ligger i uppgiftsinriktningen. Coachande ledarstil har en hög sådan i motsats till den 

stödjande som har en låg uppgiftsinriktning. Det vore en fördel för Chef A att uppvisa ett mer 

uppgiftsinriktat beteende för att motsvara personalens önskningar. Relationsinriktat beteendet 

ansåg såväl chef A som personalen vid enhet A som viktigt.  

4.2. Chef B, personalgrupp B 

Korrelationsanalysen indikerar att chef och personals åsikter skiljde sig, trots hög korrelation, 

medan likhetstestet visar på att åsikterna var ganska lika. Resultaten visar att chef B bör föredra 

ett lite mindre relationsinriktat beteende generellt då en relativt hög andel av de underordnade 

föredrog instruerande ledarstil. Chef B ansåg, enligt analysen, att en chef bör vara både högt 

uppgiftsinriktad och högt relationsinriktad med sin höga andel av den coachande ledarstilen 

som är också är många av de underordnades preferens.  

4.3. Chef C, personalgrupp C 

Både korrelationsanalysen och likhetstestet visar på att personalgrupp C och chef C delade åsik-

ter om önskvärd ledarstil. Chef C föredrog främst stödjande och därefter coachande ledarskap. 

Det gjorde även personalgruppen även om preferenserna var aningen lägre. Chef C skulle 

kunna vara lite mer uppgiftsinriktad och lite mindre relationsinriktad för att helt gå personalen 

till mötes. 

4.4. Chef D, personalgrupp D 

Korrelationsanalysen visar att chef och personals åsikter skiljde sig, trots hög korrelation, medan 

likhetstestet visar på att åsikterna var ganska lika. Chef D föredrog främst en coachande ledarstil 

och därefter en instruerande ledarstil. Gemensamt för instruerande och coachande ledarstil är 

att de innebär hög uppgiftsinriktning. Chef D ansåg att en chef bör kunna växla mellan låg och 

hög relationsinriktning, något som en större andel av de underordnade också tyckte. Den 

största skillnaden är att de underordnade föredrog den stödjande och den delegerande ledarsti-

len mer än vad chef D gjorde. Chef D bör därför föredra lägre uppgiftsinriktning, i alla fall 

gentemot vissa underordnade.  

4.5. Samtliga chefer och samtliga personalgrupper 

Den relationsinriktade dimensionen värderades högt av samtliga respondenter. De ledarstilar 

som innehåller hög relationsinriktning, coachande och stödjande ledarstil, föredrogs av 77 pro-
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cent av samtliga respondenter. Ledarstilen bör därför oftast vara coachande, följd av ledarstilen 

stödjande. En bra chef bör vara flexibel för att kunna växla mellan de olika ledarstilar och bete-

enden som kan behövas, beroende på situation, samt de underordnades och arbetsgruppernas 

kompetens och engagemang. En svår balansgång för cheferna kan vara fördelningen mellan 

dessa två dimensioner för att ledarskapet ska vara effektivt. 

Skillnaden mellan chef och underordnad personal vad gäller preferens för ledarskapsbeteende 

och ledarstil varierar. Det beror på vilken chef och vilken personalgrupp det är fråga om. 

Korrelationsanalysen visar på ett starkt positivt samband mellan samtliga personalgrupper och 

samtliga chefer. Likhetstestet bekräftar att åsikterna överlag var lika hos chefer och personal. 

4.6. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten bör vara god då likadana enkäter användes till samtliga respondenter och inter-

vjufrågorna till cheferna enbart rörde organisatoriska omständigheter. Om undersökningen görs 

om med samma enkäter och samma svarsmall utvecklat av Hersey och Blanchard (1981) bör 

ungefär samma resultat uppnås. Vilket resultat som en liknande undersökning kommer fram till 

beror dock också på personalens utvecklingsnivå vad gäller kompetens och engagemang enligt 

den situationsanpassade teorin. Jag fanns tillgänglig för frågor om något var oklart kring fråge-

ställningen och påpekade för respondenterna att de skulle tänka sig in i varje situation noga och 

välja det beteende som de föredrog. 

Validiteten bör vara god då enkäten är utformad efter Hersey och Blanchards (1981) frågefor-

mulär om ledarskapsbeteende med utgångspunkt från deras teori om situationsanpassat ledar-

skap (Bilaga 1). De är ledarskapsforskare med lång erfarenhet och det situationsanpassade ledar-

skapets modell är väl beprövad (Hughes et al., 2015). Både chefer och underordnade besvarade 

enkäten vilket stärker den interna validiteten. På en punkt jag gjorde dock om enkäten i 

förhållande till det ursprungliga frågeformuläret. Ändringen gjordes för att få fram ett önskvärt 

ledarskapsbeteende istället för ett konkret ledarskapsbeteende. Med andra ord, hur en chef bör 

agera i olika situationer. Denna ändring bör dock inte ha minskat validiteten nämnvärt 

eftersom ändringen inte påverkade enkätens huvudsyfte som handlar om ledarskapsbeteenden. 

Den externa validiteten är relativt god eftersom 36 av totalt 86 fast anställda underordnade 

besvarade enkäten. Det är närmare 42 procent av den aktuella arbetsstyrkan. Om cheferna 

räknas in deltog nära 45 procent av den totala undersökningsgruppen. En anledning till den 

höga svarsfrekvensen är antagligen att jag gjorde fysiska besök på varje arbetsplats. 

4.7. Forskningsetiska riktlinjer 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2016) syftar till att skydda deltagare i samhällsvetenskaplig 

forskning. Jag informerade respondenterna om de forskningsetiska riktlinjerna som innefattar 

fyra huvudkrav: 

1. Samtyckeskravet. Respondenten informeras om att medverkan är frivillig. 

2. Informationskravet. Respondenterna ska informeras om undersökningens syfte. 

3. Konfidentialitetskravet. Avser att skydda respondenternas identitet så enskilda responden-

ter inte kan identifieras. 
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4. Nyttjandekravet. Uppgifter som samlas in ska enbart användas till arbetets syfte och sedan 

förstöras. 

4.8. Förslag till framtida forskning 

 Undersöka om engagemanget och kompetensen hos personalen i branschen korrelerar, 

enligt den situationsanpassade teorin, med föredragen ledarskapsstil. 

  

 Undersöka om det går att bedöma samt öka personalens arbetstrivsel och effektivitet 

inom psykiatrin genom tydligt situationsanpassat ledarskap.  

 



 

 

 

Referenser 

Arbetsmiljöverket (2016). Omsorg och sociala tjänster. Hämtad från: https://www.av.se/halsa-

och-sakerhet/omsorg--och-sociala-tjanster/ 
Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The bass handbook of leadership: Theory, research and managerial 

applications (4. ed. ed.). New York: Free Press.  
Blanchard, K. H., Woodring, S. F., & Hawkins, L. (2006). Självledarskapet och en-minuts-chefen : 

Bli mer effektiv med hjälp av magin i självledarskap (B. Wallin Trans.). Jönköping: Brain 
Books.  

Borg, E., & Westerlund, J. (2007).  Statistik för beteendevetare. (2., uppdaterade uppl.) Stock-

holm: Liber. 

Hejlskov Elvén, B., & Abild, S.  (2015).  Beteendeproblem i psykiatrisk vård: [om lågaffektivt bemö-
tande]. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1981). So you want to know your leadership style? Training 

and Development Journal, 35(6), 34-54.  
Hughes, R. L., Ginnett, R. C., & Curphy, G. J. (2015). Leadership: Enhancing the lessons of ex-

perience (8. ed. ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.  

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning (P. Larson Trans.). 
(3., rev. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

Lennéer-Axelson, B., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi (4., [omarb.] utg. ed.). 
Stockholm: Natur och kultur.  

Nichols, A. L., & Cottrell, C. A. (2014). What do people desire in their leaders? the role of 
leadership level on trait desirability. The Leadership Quarterly, 25(4), 711-729. 
doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.leaqua.2014.04.001  

Northouse, P. G. (2013). Leadership : Theory and practice (6. ed. ed.). Thousand Oaks, Calif.: 
SAGE.  

Sellgren, S., Ekvall, G., & Tomson, G. (2006). Leadership styles in nursing management: Pre-
ferred and perceived. Journal of Nursing Management, 14(5), 348-355. doi:10.1111/j.1365-

2934.2006.00624.x  
Sims Jr., H. P., Faraj, S., & Yun, S. (2009). When should a leader be directive or empowering? 

how to develop your own situational theory of leadership. Business Horizons, 52(2), 149-

158. doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.bushor.2008.10.002  
Vetenskapsrådet (2016). Codex- regler och riktlinjer för forskning. http://www.co-

dex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
  

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/omsorg--och-sociala-tjanster/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/omsorg--och-sociala-tjanster/
http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.leaqua.2014.04.001
http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.bushor.2008.10.002
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Bilaga 1, enkät 

Hur bör en chef inom psykiatrisk stöd och omsorgsverksamhet agera? 

 Utformad efter Hersey och Blanchards anvisningar. 

  

UPPGIFT 

Tänk dig ordentligt in i var och en av de 12 situationerna som beskrivs nedan. 

Varje situation som uppstår har fyra olika alternativa handlingssätt. Ett av dem 

stämmer bättre än de andra med hur Du tycker att en chef BÖR uppföra sig i situ-

ationen. Inget alternativ är mer rätt än de andra.   

  

Läs igenom varje uppgift noga. 

Du får bara välja ETT alternativ. i varje situation. 

  

Situation 1  

Din chefs underordnade har inte jobbat ordentligt på sistone, trots att denne är vänlig mot dem och pratar med dem om deras 

privata bekymmer och glädjeämnen. Prestationen blir bara sämre och sämre.  

 

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen poängterar att alla måste ställa upp och att det är nödvändigt att utföra arbetet.  

B. Chefen ser till att finnas till hands för diskussioner, utan att trycka på om samtal med  

dem.  

C. Chefen talar med de underordnade och sedan sätter prestationsmål för deras arbete.   

D. Chefen undviker avsiktligt att blanda sig i vad som händer i gruppen.   

 

Situation 2  

Den observerbara prestationen hos din chefs grupp ökar. Chefen har sett till att alla medlemmar i gruppen är klart medvetna om 

sina roller och prestationsnormer.  

  

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen ägnar sig åt vänliga samtal, men fortsätter att se till att alla medlemmar i  



 

 

 

gruppen är medvetna om sina roller och prestationsnormer.   

B. Chefen gör inte någonting alls.  

C. Chefen göra vad denne kan för att gruppen ska känna sig betydelsefull och  

engagerad.  

D. Chefen betonar betydelsen av tidshållning och arbetsuppgifter.  

 

Situation 3 

Några av gruppmedlemmarna i din chefs grupp klarar inte av ett problem på egen hand. Din chef har normalt låtit dem vara 

ifred. Grupprestationen och kamratskapet har varit bra. 

  

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen sätter sig tillsammans med gruppen för att försöka lösa problemet.  

B. Chefen låter gruppen klara av det själva.  

C. Chefen handlar snabbt och fast för att korrigera och rikta in deras arbete åt det håll  

som denne tycker är riktigt.  

D. Chefen uppmuntrar gruppen att arbeta med problemet på egen hand, men ser till att  

denne finns till hands för eventuella diskussioner.   

 

Situation 4  

Din chef överväger en viktig förändring i arbetet. Chefens underordnade brukar klara av sådant bra. De respekterar och håller 

med om förändringsbehovet. 

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen låter gruppen vara med och utveckla det som skall förändras, utan att tvinga  

dem till det.  

B. Chefen berättar om förändringen för dem och sedan installera den under noggrann  

bevakning  

C. Chefen låter gruppen på egen hand formulera hur de vill göra.  

D. Chefen tar hänsyn till gruppens synpunkter, men själv leder och genomför arbetet.   

 

Situation 5  



 

 

 

 Arbetsprestationen hos din chefs grupp har sjunkit under de senaste månaderna.  

Medlemmarna har inte brytt sig om att försöka nå målen. Förr har det hjälpt om chefen har klargjort deras arbetsuppgifter för 

dem. De har aldrig behövt påminnelser för att göra sitt arbete i tid.   

  

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen låter gruppen själv formulera hur de skall göra  

B. Chefen lyssnar på deras synpunkter, men ser till att målen nås.  

C. Chefen klargör arbetsuppgifter och mål och sedan ser till att denne leder dem  

ordentlig.  

D. Chefen låter gruppen vara med i målsättningsarbetet, utan att trycka på dem.  

 

Situation 6  

Din chef kom in i en effektiv skött situation. Chefens föregångare var fast i nyporna. Nya chefen vill dock upprätthålla en 

produktiv situation, men vill gärna börja arbeta på ett mänskligare sätt. 

 

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen gör vad denne kan för att få gruppen att känna sig betydelsefull och  

engagerad.  

B. Chefen betonar betydelsen av tidshållning och arbetsuppgifter  

C. Avsiktligt undviker chefen att lägga sig i arbetet.  

D. Chefen får gruppen med i beslutsfattandet, men ser till att målen uppnås. 

 

 

Situation 7  

 Din chef överväger stora förändringar på sin avdelning. Gruppmedlemmarna har förslag på vad som behöver göras. Gruppen 

har tidigare tagit hand om sina dagliga problem.  

  

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen beskriver förändringen för dem och sedan övervakar genomförandet noga.   

B. Chefen skaffar gruppens godkännande av förändringen och sedan låter dem själva  

sköta genomförandet.  



 

 

 

C. Chefen är villig att göra de förändringar som gruppen föreslår, men själv håller i  

kontrollen av genomförandet.   

D. Chefen undviker konfrontation och låter det vara som det är.  

 

Situation 8  

Gruppens prestation och kamratskap är bra. Din chef känner sig lite osäker om vart det bär iväg med gruppen framöver.  

Alternativa handlingssätt  

 

A. Chefen lämnar gruppen ifred  

B. Chefen diskuterar situationen med gruppen och sedan initierar nödvändiga  

förändringar.  

C. Chefen vidtar åtgärder för att få de underordnade att arbeta på ett väl definierat sätt.  

D. Chefen är rädd för att skada chef/underordnad relationerna genom att alltför bestämma  

själv.  

 

Situation 9 

Din chefs överordnade har utsett denne till att leda en projektgrupp som är alldeles för sent ute för att kunna klara av de av-

sedda förändringarna. Gruppen är oklar beträffande sina mål. Närvaron vid sammanträdena har varit dålig. Mötena har mer 

blivit sociala träffar. Om gruppen verkligen vill så har de kompetens nog att klara jobbet.  

 

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen låter gruppen arbeta fram sin egen lösning  

B. Chefen lyssnar på gruppens synpunkter och tar hänsyn till dem, men ser till att målen nås  

C. Chefen omdefinierar målen och leder arbetet noggrant.  

D. Chefen låter gruppen vara med om att sätter upp målen, men utan att trycka på dem.  

 

Situation 10 

Din chefs underordnade, som vanligt klarar av att ta ansvar, tycks inte ställa upp på de nya målsättningar som denne ställt upp.  

  

Alternativa handlingssätt  



 

 

 

A. Chefen låter gruppen vara med och sätter nya mål, utan att trycka på dem.  

B. Chefen sätter upp de nya målen och övervakar dem noga.  

C. Chefen undviker konfrontationer genom att inte utöva påtryckningar.  

D. Chefen fortsätter att lämna gruppen i fred.  

  

Situation 11   

Din chef har blivit befordrad till en ny anställning. Den förre arbetsledaren blandade sig inte i gruppens angelägenheter. Grup-

pen har klarat sina uppgifter och sin inriktning bra tidigare. Gruppens relationer är goda.  

  

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen vidtar åtgärder för att få gruppen att arbeta på ett mer väldefinierat sätt.  

B. Chefen engagerar de underordnade i beslutsfattandet och berömmer dem som ger ett  

gott bidrag.  

C. Chefen diskuterar gruppens tidigare prestationer och sedan undersöker behov av nya.  

D. Chefen fortsätter att lämna gruppen i fred.  

 

Situation 12  

Din chef har fått reda på att några av sina underordnade har svårt med varandra. Gruppen har tidigare en anmärkningsvärt god 

historia vad gäller deras prestationer. Medlemmarna har effektivt hållit långsiktiga mål. De har också arbetat harmoniskt till-

sammans under hela förra året. Alla kan sina jobb väl.  

  

Alternativa handlingssätt  

A. Chefen prövar Sin egen lösning med de underordnade och undersöker behovet av  

förändrade arbetssätt.  

B. Chefen tillåter gruppmedlemmarna att själva lösa sina problem  

C. Chefen handlar snabbt och fast för att korrigera och inrikta verksamheten på nytt.  

D. Chefen visa att denne är tillgänglig för samtal, men är noga med att inte skada  

chef/underordnad relationen.   

  



 

 

 

Bilaga 2, svarsmall. 

 

 

Tabell 1: Bestämmande av ledarskapsstil, svarsmall. 

  

Bestämmande av ledarskapsstil, svarsmall.

Alternativa beteenden, ledarskapsstil (1-4)

Situation 1 2 3 4

1 A C B D

2 D A C B

3 C A D B

4 B D A C

5 C B D A

6 B D A C

7 A C B D

8 C B D A

9 C B D A

10 B D A C

11 A C B D

12 C A D B

Summa:



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till samtliga fyra enhetschefer: 

1. Hur många tillsvidare anställda, underordnad personal är du chef över? 

2. Har du någon chef över dig? 

3. Vilka enheter/boenden är du chef över? 

 


