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SAMMANFATTNING 
Våra forskningsfrågor har handlat om vilka förväntningar chefer och medarbetare har på 

chefsrollen inom kommunal äldreomsorg - vilka likheter och skillnader som finns mellan 

chefer och medarbetare och vad det får för eventuella konsekvenser. Syftet var att förstå 

vilka förväntningar medarbetarna i en offentlig äldreomsorgsorganisation i tre kommuner 

i Småland har på sin chef samt vad enhetschefen har för förväntningar på sin roll inom 

äldreomsorgen. Vår fokus var några personers egna upplevelser, och vi har därför valt en 

kvalitativ ansats och har gjort tio enskilda intervjuer med fyra enhetschefer och sex 

medarbetare samt en parintervju med två medarbetare. Teoribildningar som vi använt är 

norm- och ledarskapsteorier. Resultatet av denna undersökning visar att det är skillnader 

på chefers och medarbetares förväntningar på chefsrollen, vad skillnaderna beror på är 

här svårt att fastslå. Respondenternas personlighet, ålder, kön, erfarenhet och att de 

arbetar i olika verksamheter, ordinärt och särskilt boende tycks ha betydelse för vilka 

förväntningar chefer och medarbetare har. Det är dock svårt att säga vilken faktor som 

har störst betydelse för förväntningarna. Dessa skillnader i förväntningarna kan eventuellt 

få konsekvenser i form av en svårhanterad chefsroll och kan leda till en splittrad 

organisation.  



FÖRORD 
Vi skulle vilja tacka alla som villigt har ställt upp och svarat på våra ibland besvärliga 

frågor, detta tack riktar vi i första hand till chefer och medarbetare som berättat om sina 

förväntningar på chefsrollen. Det har varit mycket värdefullt att få ta del av era 

berättelser. Vi vill även tacka vår handledare Maria Wolmesjö för allt stöd under arbetets 

gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

    

Förfrågan om medverkan i lokal studie 
Hej! 
För några veckor sedan pratades vi vid på telefon angående en förfrågan att delta i vår 
studie. Vi heter Emma Dahlqvist och Johanna Fermskog, och vi studerar på 
socionomprogrammet sjunde terminen Växjö Universitet, institutionen för vårdvetenskap 
och socialt arbete. En av uppgifterna på utbildningen för att uppnå socionomexamen är 
att skriva en c-uppsats. Syftet med uppsatsen som vi har tänkt skriva är att vi vill förstå 
vilka förväntningar medarbetarna i offentliga omsorgsorganisationer har på sin 
chef/ledare samt vad chefen/ledaren har för förväntningar på sin roll som enhetschef 
inom äldreomsorgen. Vi vill också se om medarbetarnas förväntningar stämmer överens 
med chefens/ledarens egna förväntningar på arbetsledarrollen, och vad det innebär om de 
inte gör det. Vi har tänkt oss att genomföra intervjuer med c:a 12 personer (chefer och 
medarbetare) på 2-3 enheter, och varje intervju beräknas ta ungefär en timme. Under 
intervjuerna kommer vi att använda oss av olika teman som berör förväntningarna på 
rollen som chef/ledare. För att underlätta vid analysen av intervjumaterialet har vi tänkt 
göra kassettbandsinspelningar under samtliga intervjuer. All information som 
framkommer under intervjuerna kommer endast vi samt vår handledare att ha tillgång till. 
När vi redovisar vårt resultat kommer inga personer att namnges, men med tanke på att 
cheferna är så få, så kommer det antagligen inte att vara möjligt att vara helt anonym 
gentemot medarbetarna, eftersom vi i vårt resultat vill kunna använda oss av citat och 
speciella uttryck som framkommer i intervjuerna. Däremot kommer vi att namnge 
kommunerna. 
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och ni har rätt att avbryta deltagandet i studien när 
som helst, utan att ange skäl till detta. Om några dagar så kommer vi att ta kontakt med 
dig, då vi kan försäkra oss om att brevet nått fram och höra om ni fortfarande är 
intresserade. Om ni har några frågor så får ni gärna kontakta oss eller vår handledare 
innan dess! 
 
Hälsningar 
     
Emma Dahlqvist                  Johanna Fermskog 
0470-75 70 70     0480-47 52 51 
edaso03@student.vxu.se    jfeso03@student.vxu.se
 
 
Handledare: 
Maria Wolmesjö 
Fil.Dr, Universitetslektor, Studierektor 
0470-708331 
maria.wolmesjo@vxu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide medarbetare 
 
Bakgrund 
 
Ålder 
Nationalitet 
Utbildning 
Anställningstid (på nuvarande arbetsplats, hur länge man har arbetat där) 
Befattning (befattningsbeskrivning) 
Yrkesbakgrund (tidigare jobb) 
 
Arbetsplatsen 
 
Typ av arbetsplats (förklara med egna ord) 
Arbetsuppgifter 
Storlek på arbetsplatsen (antal medarbetare, antal chefer, geografisk omfattning) 
Personalkategorier 
 
Förväntningar 
 
-Vad har du för förväntningar på din chefs ledarskap och arbetsuppgifter?  
Vad tror du att din chef har för förväntningar på sitt eget ledarskap?  
Har chefen tydliggjort vad han/hon vill uppnå med sitt ledarskap? 
 
-Finns det någon skillnad i att vara chef och ledare? Vilken?  
Ser du din chef som chef eller ledare? 
 
-Vilka befogenheter tror du att din chef har?  
Vilka befogenheter bör han/hon ha enligt dig?  
Vet du om kommunen har någon ledningsfilosofi/ledarskapspolicy?  
Vet du i så fall vad den innebär? Tror du att den påverkar dig i ditt arbete? 
 
-Hur skulle du vilja beskriva din chefs ledarskap?  
Vilken kunskap/egenskap hos din chef är den viktigaste?  
Vilken kunskap/egenskap är den viktigaste hos en bra chef (önskvärt)? 
 
-Vem vänder du dig till om du behöver råd och stöd i arbetet?  
 
-Vid vilka tillfällen träffar du din chef?  
Hur tillgänglig tycker du att chefen ska vara?  
Hur tillgänglig tror du chefen kan och vill vara?  
När vänder du dig till din chef? Exempel?  
Har kontakten med chefen betydelse för vilka förväntningar du har på honom/henne? Ge 
exempel. 
 



-Vilka krav har du på din chef?  
Vad är viktigast hos en chef?  
Vilka tycker du är chefens viktigaste arbetsuppgifter? 
 
-Tror du att chefens kön har betydelse för vilka förväntningar du har på honom/henne? 
(jämför gärna med tidigare chefer du har haft) På vilket sätt?  
Ålder?  
Nationalitet?  
Personliga egenskaper (som du upplever)?  
I vilka situationer har de personliga egenskaperna betydelse? 
Har dina personliga egenskaper (kön, ålder, nationalitet mm) betydelse för vilka 
förväntningar du har på din chef? Vilka egenskaper? 
 
-Vilken betydelse tror du att chefen har för verksamheten, t.ex. för vilka attityder och 
värderingar som finns i personalgruppen? Ge exempel. 
 
-Tror du att du hade haft andra förväntningar på din chef om ni hade jobbat med annan 
verksamhet än äldreomsorg? (Beskriv skillnaden)  
Behövs särskilt stöd i omsorgsverksamhet jämfört med annan verksamhet? Ge exempel?   
 
-Inom vilka områden spelar chefen mindre roll?  
Vad behöver chefen inte ha vetskap om i verksamheten? Ge exempel. 
 
-Har dina förväntningar på chefen förändrats från att du började din anställning till idag? 
Isåfall på vilket sätt?  
Vad tror du att förändringarna isåfall beror på? 
 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
Finns det möjlighet att återkomma? 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Intervjuguide chefer 

 
Bakgrund 
 
Ålder 
Nationalitet 
Utbildning 
Anställningstid (på nuvarande arbetsplats) 
Befattning (befattningsbeskrivning) 
Yrkesbakgrund (tidigare jobb) 
 
Arbetsplatsen 
 
Typ av arbetsplats (förklara med egna ord) 
Arbetsuppgifter 
Storlek på arbetsplatsen (antal medarbetare, antal chefer, geografisk omfattning) 
Personalkategorier 
 
Förväntningar 
 
-Vad har du för förväntningar på din yrkesroll som chef? 
 
-Finns det någon skillnad i att vara chef och ledare? Vilken?  
I vilka situationer är du chef respektive ledare? 
 
-Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? 
 
-Vilka befogenheter har du som chef?  
Vilka befogenheter tycker du att du bör ha?  
Finns det policydokument i kommunen som reglerar ledarskapet?  
Vilka informella och formella krav ställs på dig som chef inom äldreomsorgen?  
Tror du att de stämmer överens med medarbetarnas krav på dig? 
 
-Hur vill du beskriva ditt ledarskap?  
Stämmer det överens med hur du skulle vilja vara som chef eller ledare?  
Stämmer det överens med de formella kraven i organisation?  
Vilken kunskap/egenskap är den viktigaste hos dig som chef? 
Vilken kunskap/egenskap är den viktigaste hos en bra chef (önskvärt)?  
 
-Vid vilka tillfällen träffar du personalen? Hur ofta?  
Hur tillgänglig vill du vara och hur tillgänglig bör du vara?  
Hur tillgänglig tror du att medarbetarna vill att du ska vara?  
Tror du att kontakten med medarbetarna har betydelse för vilka förväntningar de har på 
dig? Förklara. 
 



-Vilka krav tycker du att medarbetarna ska ställa på dig som chef?  
Vilka krav ställer du själv på ditt ledarskap? 
 
-Tror du att ditt kön har betydelse för vilka förväntningar du har på ditt chef- eller 
ledarskap? På vilket sätt?  
Ålder?  
Nationalitet?  
Personliga egenskaper? Vilka egenskaper?  
Tror du att det har betydelse för medarbetarnas förväntningar på dig?  
Tror du att medarbetarnas personliga egenskaper har betydelse för vilka förväntningar de 
har på dig som chef? 
 
-Vilken betydelse har du som chef för verksamheten, t.ex. för vilka attityder och 
värderingar som finns i personalgruppen? 
 
-Tror du att förväntningarna på dig hade varit annorlunda om ni hade jobbat i annan 
verksamhet än äldreomsorg? (Beskriv skillnaden) 
 
-Inom vilka områden spelar chefen mindre roll?  
Vad behöver chefen inte ha vetskap om i verksamheten? 
 
-Tycker du att förväntningarna från medarbetarna (och dig själv) har förändrats från att 
du började din anställning till idag?  
Isåfall på vilket sätt?  
Vad tror du att förändringarna isåfall beror på? 
 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
Finns det möjlighet att återkomma? 
 
Tack för din medverkan! 
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1 INLEDNING 
Jag förväntar mig att chefen ska utföra det man ber henne om. Det är viktigt att chefen har kunskaper om 
det vi gör och jag förväntar mig att hon reda ut de eventuella problem som uppstår i verksamheten. Hon 
ska stå bakom oss och vara ett stöd. Hon ska hålla balansen i arbetsgruppen och sätta upp spelreglerna för 
oss. 
 
Under vår socionomutbildning erbjöds vi båda två att genomföra vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen (praktiken) hos enhetschefer inom 

äldreomsorgen respektive handikappomsorgen. Under praktikens gång uppmärksammade 

vi att medarbetarna ibland hade andra förväntningar på sin chef än vad chefen i själva 

verket kunde utföra inom ramen för sina befogenheter. Relationen blev problematisk 

eftersom medarbetarna hela tiden var osäkra på vad chefen kunde göra och vad chefen 

måste göra o.s.v. Det verkade inte som att chefen hade klargjort vari hennes/hans 

befogenheter låg. Citatet ovan är från en medarbetare som deltagit i vår studie, och citatet 

visar tydligt att medarbetarna även i vår studie har många och skilda förväntningar på sin 

chef, vilket även bekräftar det vi såg under praktiken. Vanliga kommentarer från 

medarbetarna vi mötte under praktiken var: ”Chefen är ju aldrig här. Hon skulle minsann 

behöva vara hos oss några dagar så hon får se hur vi har det! De har bara en massa 

möten.” ”Vad gör chefen egentligen? Hon bara sitter där på kontoret och vänder papper 

och pratar i telefon.” Under praktiken upptäckte vi också att enhetscheferna efterfrågade 

tydliga riktlinjer för sitt ledarskap från överordnade chefer och politiker, och 

medarbetarna ville ha en tillgänglig och närvarande chef. Relationen mellan ledare och 

ledda är viktig för att verksamheten ska fungera. Detta är en av anledningarna till att vårt 

intresse för det här ämnet har väckts.  

 

Äldreomsorgen är ett av de mest uppmärksammade fenomenen i samhället, de flesta har 

en relation till äldreomsorg på något sätt, t.ex. som anhörig eller anställd. Det är ett ämne 

som står på den politiska dagordningen, och alltfler kommuner satsar på 

ledarskapsutveckling inom området (Drugge 2003). Kritik mot kommunalt ledarskap i 

allmänhet, och inom äldreomsorgen i synnerhet, som finns i samhället kan leda till att det 

blir svårt att rekrytera undersköterskor och chefer, detta kan leda till att kvaliteten i 

omsorgen försämras. En konsekvens av detta kan bli mer privata alternativ vilket kan 
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innebära att äldreomsorgen inte kommer att vara generell på samma sätt som nu, i alla 

fall inte om samhället förblir detsamma (Tullberg 2006). 

 

Vi kommer att inrikta oss på medarbetarnas och chefens förväntningar på 

arbetsledarrollen. Vi skulle även ha kunnat utgå från omsorgstagarna, anledningen till 

varför vi valde bort deras perspektiv är att det rent etiskt kan bli svårt, många av 

omsorgstagarna skulle inte p.g.a. t.ex. demens kunna medverka i en intervju. Att vi valde 

bort politikernas och överordnades chefers förväntningar på ledarskapet beror på att 

perspektivet redan har belysts t.ex. av Maria Wolmesjö (2005). Vi tycker också, som 

blivande socionomer och eventuellt chefer inom den kommunala äldreomsorgen att det är 

mer intressant att veta vad medarbetarna och enhetscheferna har för förväntningar på 

ledarskapet, eftersom det är medarbetarna som ofta ser och upplever hur chefen är. 

Tyngdpunkten har vi därför valt att lägga på frågor som handlar om chefens relation med 

medarbetarna, det kommer alltså inte att handla om budget och andra administrativa 

uppgifter. Vi är inte ensamma om att tycka detta är intressant, Lena Andersson-Felé 

skriver just nu en avhandling om just detta1. Eftersom ledarskapsrollen är mångfacetterad 

kan vi inte fokusera på hela ledarskapet, och enligt Lennart Lundquist (1989) kan vi inte 

studera hela ledarrollen om vi inte först studerar delarna den är sammansatt av. 

Personalansvar och medarbetarskap bör alltid studeras i relation till varandra, eftersom 

det alltid utövas i samspel (Hedlund 2002). Vad chefsrollen egentligen innebär tycks 

variera kraftigt mellan olika kommuner liksom mellan olika särskilda boenden2 och 

hemtjänstenheter3 (Hjalmarsson, Norman, Trydegård 2004), och även mellan olika 

organisationsformer (Wolmesjö 2005, Utbult 2004:24f).  

 

                                                 
1 Avhandlingen kommer publiceras under år 2007. 
 
2 Särskilt boende är ett annat ord för äldreboende, som är en insats som äldre människor kan ansöka om 
genom socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Insatsen innebär att omsorgstagaren flyttar till ett boende, och 
inte bor kvar i ordinärt boende (hemma). 
 
3 En hemtjänstenhet kan vara ett särskilt boende där personalen även utför hemtjänst hos omsorgstagare i 
ordinärt boende, men det kan också vara enbart hemtjänst, alltså att personalen enbart är anställda för att 
utföra insatser hemma hos omsorgstagare (Szebehely 2003:37). 
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Det offentliga ledarskapet4 är en viktig del i äldreomsorgen eftersom chefen har 

möjlighet att påverka medarbetarnas förutsättningar i arbetet gentemot omsorgstagarna. 

Därför är det också angeläget att ledarskapet fungerar bra, och att medarbetarna vet vad 

chefen har för befogenheter. Förhoppningen med vår uppsats är därför att se om 

förväntningarna mellan chef och medarbetare överensstämmer.   

 

1.1 Syfte 

Syftet är att vi vill förstå vilka förväntningar medarbetarna i en offentlig 

äldreomsorgsorganisation i tre kommuner i Småland har på sin chef samt vad 

enhetschefen har för förväntningar på sin roll inom äldreomsorgen. Vi vill också se om 

medarbetarnas förväntningar stämmer överens med chefens egna förväntningar på 

arbetsledarrollen, och förstå vad det kan innebära om de inte gör det. 

 
1.2 Frågeställningar 

- Vilka förväntningar har medarbetarna som arbetar på tre särskilda boenden och en 

hemtjänstenhet inom äldreomsorgen på sin närmaste chef? 

- Vilka förväntningar har cheferna på sin roll som ledare inom kommunal äldreomsorg, 

i förhållande till medarbetarna? 

- Vilka likheter och skillnader finns, och vad får det för eventuella konsekvenser? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har genomfört undersökningen i tre kommuner av olika storlek i Småland; Nybro, 

Älmhult och Växjö, där vi sedan har valt totalt fyra enheter inom 

äldreomsorgsorganisationen. Eftersom vi eftersträvade att det skulle vara en lokal studie 

för att öka kunskapen om lokala förhållanden så begränsade vi urvalet till kommuner i 

Småland. I studien har fyra enhetschefer och åtta medarbetare, två från varje enhet, 

deltagit.  

 

                                                 
4 Det offentliga ledarskapet är till skillnad från det privata ledarskapet politiskt styrt med demokratiska 
processer. Det är mer öppet för insyn enligt offentlighetsprincipen (SFS 2003:593). Ledarna i offentliga 
organisationer är ansvariga inför medborgarna och väljarna istället för en styrelse som man är i privat 
sektor (Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 2005:13-14) 
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1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Chef/Ledare 

Chef är en befattning, en position som oftast innebär att man har arbetsledningsansvar för 

underordnade, medarbetare (Hagström 1990), eller följare som Lennart Lundquist (1989) 

väljer att kalla dem. Chefen har tillgång till makt som delegeras uppifrån och ner i 

organisationen. Begreppet ledare handlar mer om funktionen, t.ex. att man har inflytande 

över de underordnade, att de tillåter någon att leda dem (Hagström 1990, Tullberg 2006). 

Det handlar om relationer mellan människor, och det inflytande som människor har på 

varandra, vilket kan innebära att ledaren påverkar medarbetarna i avsedd riktning (Utbult 

2004:20). Det är inte säkert att en chef är en ledare, även om det är det mest önskvärda 

(Hagström 1990, Tullberg 2006). I de flesta fallen refererar både vi och respondenterna 

till chefen som en kvinna. Verkligheten ser för närvarande ut så, äldreomsorgen är en 

klart kvinnodominerad verksamhet även bland chefer, förutom på högsta ledningsnivån 

(Karlsson 2000). 

 

1.4.2 Personal/Medarbetare 

I Nationalencyklopedin (2000) beskrivs personal som en sammanfattning av samtliga 

anställda på en arbetsplats. När det gäller valet av begreppen personal eller medarbetare 

så kommer vi att använda oss av begreppet medarbetare när det handlar om relationen 

med chefen, eftersom vår syn på de anställda är att de är med-arbetare, i interaktion med 

chefen. När respondenterna använder andra begrepp så kommer vi att använda orden som 

de gör.  

 

1.4.3 Förväntningar 

I boken Ord för ord (Palmér red. 1987) förklaras ordet förvänta som att göra sig 

förhoppning om, hoppas på, vänta sig, kräva, drömma om, ta för givet, utgå från, lita på, 

förmoda, önska m.fl. förklaringar. Detta gör att begreppet tolkas väldigt individuellt och 

väldigt många gånger använder respondenterna ordet kräva istället för ordet förvänta. I 

Nationalencyklopedin (2000) beskrivs begreppet på ungefär samma sätt, hopp om viss 

utveckling som också är sannolik.  
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1.5 Disposition 

I inledningen har vi redogjort för vårt syfte och frågeställningar, samt gett en kort 

introduktion till varför ämnet är intressant. I bakgrunden kommer vi att ta upp en kort 

historisk genomgång av hur äldreomsorgen och chefsrollen växt fram. I avsnittet tidigare 

forskning tar vi upp forskning av intresse för studien, det handlar om relationer och 

tillgänglighet utifrån förväntningar. I teoridelen har vi använt oss av Håkan Hydéns 

normteori (2002), Packianathan Chelladurais ledarskapsmodell (Drakenberg 1997) och 

John Harris & Des Kellys ledarskapsteori (1992). I metodkapitlet beskriver vi hur studien 

genomförts och diskuterar etiska överväganden som gjorts under arbetets gång. I 

resultatet presenteras medarbetares och chefers förväntningar på ledarskapet kommunvis. 

Efter resultatet från varje kommun kommer en kort sammanfattande tabell över svaren. 

Avslutningsvis kommer ett analys- och diskussionsavsnitt, där teorierna och resultatet 

sammanförs.  

 

2 BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp en kort historisk bakgrund för att visa hur 

äldreomsorgen och yrkesrollen har växt fram och förändrats, för att tydliggöra 

sammanhanget som studien sker i. Vidare kommer vi att göra en introduktion av 

kommunerna. 

 

2.1 Äldreomsorgens och hemtjänstens framväxt 

I början av 1900-talet tog barnen hand om de äldre p.g.a. lag och tradition. De som inte 

hade någon anhörig fick förlita sig på den kommunala fattigvården. Det var först någon 

gång mellan 1870 och 1920 som äldreomsorgen blev ett offentligt ansvar, eftersom 

filantropin då började avta och fattigvården erkändes som en offentlig skyldighet 

(Meeuwisse, Sunesson, Swärd 2000:27).  

 

I och med författaren Ivar Lo-Johanssons uppmärksammade reportage om situationen på 

ålderdomshemmen under 40-talet så började äldreomsorgen omdefinieras från enbart 

vårdhem till att omfatta även hemvård. Till att börja med var det frivilligorganisationer 

som Röda Korset som utförde hemvården, eller hemtjänsten som det senare kom att 
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kallas (Edebalk och Lindgren, 1996:kap 8). Inledningsvis var det timanställda 

”hemmafruar” med låga löner som höll kostnaderna för hemtjänsten nere, vilket också 

gjorde att det fick ett stort genomslag i kommunerna. Vårdtagarna blev sina egna 

arbetsgivare, och kunde själva bestämma vad för sysslor som skulle utföras i deras hem 

(a.a.). Vid denna tid blev det också omsorgsbehoven och inte de ekonomiska tillgångarna 

som avgjorde vem som skulle få hjälp (Törnquist 2004). Under 50-och 60-talet gjorde 

statliga satsningar det fördelaktigt för kommunerna att satsa på hemtjänst istället för 

ålderdomshem. Under 1980-talet började äldreomsorgen ifrågasättas, och kommunerna 

började inse att komplement till hemmaboende måste finnas (Edebalk & Lindgren 

1996:kap 8). I och med Ädelreformen 1992 skedde en organisationsförändring som 

innebar att kommunerna tog över ansvaret för äldre människors boende, service och 

omvårdnad från landstinget (Höök 2001).  

 

2.2 Från kommandora till relationell ledare 

Rollen som chef/ledare inom äldreomsorgen har förändrats mycket över tid. En av de 

första bilderna av hur rollen beskrivits som vi tänker på är ”kommandoran” i Emil i 

Lönneberga som hade tillsyn över hjonen och såg till att de var hela och rena och visade 

lydnad och respekt. Enligt Gun-Britt Trydegård (1996:151) speglade detta en del av 

verkligheten i början av 1900-talet.  

 

Under 1940-talet var det i huvudsak två arbetsuppgifter som gällde för 

föreståndarinnorna: husmors- och vårdaruppgifter, där det ingick att vara chef för 

hemmet och att leda verksamheten. Hon, för det var oftast en kvinna, skulle upprätthålla 

ordning och hygien, övervaka personal och representera hemmet utåt. Föreståndarinnan 

var egentligen alltid i tjänst, eftersom hon också ofta bodde på hemmet (Trydegård 

1996:kap 9). Under 1970-talet försvann sjukvårdsansvaret för föreståndarinnorna 

eftersom det övergick till landstinget, och under 1980-talet så förväntades 

hemtjänstassistenterna, som föreståndarinnorna då kallades, vara socialarbetare, 

personalledare och verksamhetsansvariga (a.a.). Vid denna tid sågs personliga egenskaper 

hos chefer/ledare, vem chefen/ledaren var, vad chefen/ledaren gjorde och hur hon 

agerade i olika situationer som det viktigaste. Synen på ledarna förändrades sedan från att 
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ha handlat om individuella personlighetsdrag till ett mer situationsanpassat ledarskap 

(Thylefors 1994:112). Det finns skilda uppfattningar om vilken betydelse ledarens 

personliga egenskaper och ledarstil har för hur ledarskapet utövas, och hur detta i sin tur 

påverkar medarbetarnas förväntningar på sin chef (se t ex Lundquist 1989). 

Ledarskapsrollen och medarbetarrollen har förändrats bl.a. genom att organisationen i 

kommunerna har decentraliserats, i syfte att minska avståndet mellan beslutsfattare och 

mellanchefer5 (Drakenberg 1997:kap 1) och skapa självständiga och flexibla mindre 

enheter (Thylefors 1994:20). Idag tycks avståndet mellan beslutsfattare och mellanchefer 

ha minskat, klyftan finns kvar, men har enligt Drakenberg (1997:kap 1) förflyttats och 

finns nu mellan mellancheferna och dess medarbetare. Idag ses ledarskapet som en social 

konstruktion, en interaktion mellan ledare och ledda (Wolmesjö 2005). Ledaren behöver 

både ha ett uppgiftsorienterat och ett relationellt ledarskap (Svedberg 2003:117). Detta 

för att hantera relationer till sina medarbetare och andra aktörer i organisationen, men 

även för att chefen ska klargöra målet med medarbetarnas uppgifter (Bolman & Deal 

2005:406-407). Medarbetarnas krav och förväntningar, deras föreställningar om hur 

verksamheten ska bedrivas och deras tolkning av verkligheten påverkar ledarskapet 

(Tullberg 2003). Enligt Peter Westlunds rapport (2005) så kommer enhetschefernas roll 

att förändras, från att ge order och kontrollera till att delegera och ge stöd, men också att 

samordna resurser, lägga upp strategier, ge vägledning, erbjuda utbildning allteftersom 

behoven uppstår. Målet är att enhetscheferna så småningom ska arbeta för sina anställda 

istället för att de anställda arbetar för chefen (a.a.) 

 

2.3 Beskrivning av kommunerna 

Nybro kommun har cirka 20 000 invånare, med sex särskilda boenden för äldre. Det finns 

totalt 250 platser på äldreboenden med cirka 750 anställda i hela omsorgsförvaltningen. 

Lite drygt 500 personer är beviljade hemtjänst. Chefen i Nybro ansvarar för ett område 

med både hemtjänst och särskilt boende, hon har både arbetsledningsansvar och 

biståndshandläggning. 

                                                 
5  Enligt Elvi Richard (1997:19) är mellanchefer samtliga chefer utom den politiska ledande funktionen, i 
begreppet mellanchefer så ingår definitionen första linjens chefer. Första linjens chefer är de som utför det 
operativa ledarskapet och de finns nederst i ”chefshierarkin” (a.a:31). Enhetschefer och första linjens chefer 
används synonymt av olika författare, och det gör även vi. 
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Älmhult kommun är en kommun med cirka 15 000 invånare, där hälften bor i 

centralorten. Det finns fem särskilda boenden för äldre i Älmhult, där det bor 227 

personer för tillfället. Det är 400 personer som är beviljade hemtjänst. Antal anställda 

inom omsorgsförvaltningen är cirka 600 var av 400 inom äldreomsorgen. Chefen i 

Älmhult är ansvarig för ett särskilt boende. 

 

Växjö kommun har cirka 78 000 invånare, omsorgsförvaltningen i kommunen har 

ungefär 2500 anställda. Det finns 18 särskilda boenden för äldre i kommunen med 

sammanlagt 750 platser. Nästan 2000 personer får hemtjänst i kommunen. De två 

intervjuade cheferna i Växjö kommun samarbetar i viss mån eftersom den ena har ansvar 

för vårdbostaden, det särskilda boendet, och den andra har ansvar för 

servicelägenheterna, hemtjänsten. Lägenheterna ligger i anslutning till vårdbostaden, men 

räknas som ordinärt boende.  

 

2.3.1 Kommunernas policydokument 

I samtliga kommuner i vår studie finns policydokument som reglerar ledarskapet. En 

policy är en viljeyttring från organisationen i förhållande till mål, medel och värderingar. 

Policyn utgör ramar inom vilka beslut fattas och uppgifter utförs. I omsorgsyrken är det 

avgörande hur arbetet utförs med tanke på t.ex. lagar (Thylefors 1994:68). Kommunerna i 

vår studie kräver alla av sina chefer att de ska ha verksamhets-, ekonomi- och 

personalansvar.  

 

Policydokumentet i Nybro säger bl.a. att ledarskapet ska kännetecknas av tillit, sanning, 

rättvisa och ärlighet. Dokumentet skiljer på begreppet chef och ledare, där chefsrollen 

innebär att ha kunskap om verksamhetens mål, resultat och sakfrågor, och även kunna 

förmedla och tydliggöra dessa för medarbetarna. Ledarskap har med visioner, värderingar 

och samarbete med medarbetarna att göra. För att göra ett bra jobb som chef måste man 

enligt dokumentet ha båda dessa delar. Chefer inom kommunen bör ha färre än 40 

tillsvidareanställda för att inte åsidosätta professionalismen. Ett av målen i chefskapet är 

att påverka medarbetarna att ta egna initiativ, föra information vidare i organisationen 

och att ge konstruktiv kritik (Nybro kommun). 
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I Älmhult förväntas cheferna jobba måndag till fredag och börja sin arbetsdag med 

morgonrapport från personalen. Chefen ska utveckla resurser hos medarbetarna, 

stimulera dem och ge möjlighet för utveckling, eftersom personalen ses som den 

viktigaste resursen i verksamheten. Chefen har den största delen i att skapa normer på 

arbetsplatsen (Älmhults kommun). 

 

Cheferna i Växjö förväntas vara tydliga i sitt agerande och det ska vara tydligt vilka 

befogenheter och vilket ansvar cheferna har. Ett bra chefskap innebär att cheferna ska ha 

stor social kompetens för att kunna samspela med sina medarbetare och medborgare, 

cheferna ska ha god etik och följa nämndens beslut lojalt. Cheferna ska utveckla en 

lärande organisation och ha förmåga att delegera (Växjö kommun).  

 

3 TIDIGARE FORSKNING 
Här kommer vi att ta upp forskning som har anknytning till förväntningar på chefer i 

omsorgsyrken. En av förväntningarna som lyfts fram i forskningen är relationen mellan 

chef och medarbetare och ett annat område är kravet på tillgänglighet.  

 

3.1 Förväntningar på chefsrollen 

I sin avhandling Ledningsfunktion i omvandling har Wolmesjö (2005) belyst hur politiker 

och chefer ser på och upplever chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och 

handikappomsorg. Wolmesjös resultat visar på marginella skillnader i politiker respektive 

chefers syn på ledarskap, den viktigaste förmågan hos en bra chef är enligt båda parter 

den funktionella kompetensen, d.v.s. förmågan att lösa problem, samarbeta, motivera 

andra samt ge och ta kritik. Arbetsledarna upplever att avståndet mellan dem och 

medarbetarna har blivit längre. Idag pratas det om att första linjens chefer befinner sig i 

en klämsits mellan politikers och överordnades måluppfyllelse och besparingar, och 

brukarnas krav på en flexiblare arbetsorganisation med ett ökat medbestämmande (a.a.). 

Det medarbetarna vill ha är en chef som lyssnar, är lyhörd, öppen, tydlig, kan ge stöd, har 

yrkeskompetens, visar omtanke och är lojal. Detta är också de egenskaper som chefer 

uppskattar hos sina medarbetare (Thylefors 1994:115). Medarbetare vill också att chefen 
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ska fatta snabbare beslut, även om det innebär att en del ”körs över”, de vill helt enkelt ha 

en mer aktiv ledare (Simonsson 2002:143).  

 

Jan Wallenberg (2003) menar att chefer inom kommunen är inriktade på regeltolkning, 

ekonomi och administration, och är i för liten grad inriktade på att stimulera 

medarbetarna. Cheferna har för liten möjlighet att vara självständiga och ta egna initiativ. 

Bo Hagström (2003) menar att cheferna ska följa ledningens strategiska mål samtidigt 

som de ska fungera som ledare för personalen, och denna situation är ohållbar. Han 

menar att cheferna har fått prioritera bort arbetsledarrollen eftersom arbetsbelastningen 

har ökat i och med att cheferna fått fler uppgifter och de tar alldeles för mycket ansvar 

(Hagström 2003).  Hagström uttalar sig i en artikel av Nyhaga (2004) om att detta beror 

på att de offentliga organisationerna har för få nivåer i chefskapet och han vill föra ner 

besluten till dem som berörs. Enligt Hagström befinner sig cheferna i en splittrad roll: de 

ska visa lydnad gentemot gällande lagar, lojalitet mot överordnade och hänsyn mot 

samhällsmedborgare. Det finns också en lojalitetskonflikt mellan förvaltningsetik, 

professionsetik och egenetik (Hagström 2003).  

 

Mai-Brith Schartau menar i en artikel av Sundin (1995) att mellancheferna kan påverka 

regelsystemet mer än de tror, och att de kan bryta mot reglerna och ta egna beslut utan att 

det händer något. Margareth Drakenberg (1997) menar att mellancheferna har gått från 

att ha varit ledningens redskap till att ha blivit motorn i verksamheten. Förhållandet till 

den egna högre chefen är enligt Schartau viktigt, stödet uppifrån behövs för att kunna 

fatta beslut själva och därmed kunna påverka mer (Sundin 1995).  

 

Enligt Ingalill Holmberg (2003:kap 1) kan man inte applicera forskning om ledarskap i 

privat sektor på offentligt ledarskap. Holmberg (a.a.) menar att det finns en fara i att det 

offentliga ledarskapet definieras och utvärderas efter kriterier som fastställs för 

näringslivet och ledarskap inom privata organisationer. Det är rimligt att anta att 

förväntningarna inte borde vara desamma i offentliga som i privata organisationer. 

Tullberg (2006) skriver att anställda inom den privata sektorn är mer nöjda med sin chef 
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än offentligt anställda. Å andra sidan är utbildningsnivån generellt högre bland anställda 

inom offentlig sektor än inom privat sektor (Tullberg 2002).   

 

3.2 Relationen mellan chefer och medarbetare 

Maria Tullberg (2006) menar att ledarskap är en interaktion mellan två parter – ledarskap 

är alltså inte något som enbart kan hänföras till det som chefen gör. De intervjuade 

mellancheferna i Tullbergs rapport tyckte att relationen med personalen är det viktigaste i 

ett bra ledarskap, framför relationen med brukare och egen ledning. Personalen som hon 

intervjuat tycktes däremot inte uppfatta chefen som den avgörande faktorn för personlig 

bekräftelse på arbetsprestationen. Samtidigt angav personalen som en viktig faktor just 

beröm och uppmuntran från chefen. De ville inte bli kontrollerade eller att chefen lade sig 

i för mycket, samtidigt som de uttryckte behov av individuell bekräftelse och 

uppmärksamhet, det var viktigt att chefen var närvarande (Tullberg 2006). Om chefen 

ställer för stora krav på ansvar hos sin personal finns det en risk att personalen vänder sig 

till någon annan istället, t.ex. en informell ledare i gruppen eller någon annan chef på 

arbetsplatsen (Thylefors 1994:105) 

 

I forskning om hemtjänstens arbetsvillkor betonar Szebehely (2003:31) att hemtjänstyrket 

ofta är ett fysiskt och psykiskt tungt arbete. Det är lågavlönat och ensamt, med få 

möjligheter till kontakt med arbetskamrater och ofta bristande stöd från chefen i svåra 

situationer (a.a.). I en annan studie kommer Rolf Å Gustafsson och Marta Szebehely 

(2005:kap 3) fram till att medarbetarnas kontakt med arbetsledningen har försämrats från 

1990-talet. Hemtjänstpersonal har det svårare än personal på särskilda boenden att 

påverka sina arbetsförhållanden (a.a.). Nästan hälften av omsorgsarbetarna som deltog i 

studien instämmer helt eller delvis i att deras egna värderingar ofta är i konflikt med 

arbetsledningens. Detta måste enligt Gustafsson och Szebehely (a.a kap 5) betraktas som 

ett tecken på att det förekommer allvarliga problem i relationen mellan över- och 

underordnade inom äldreomsorgen. Bengt Ingvad skriver i sin avhandling Omsorg och 

relationer (2003:222) att arbetsledning och chefer ansvarar för relationen mellan 

vårdbiträden och vårdtagare samt relationen mellan vårdbiträdena i arbetsgruppen. Detta 

kräver att arbetsledaren har en hög närvaro och närhet till arbetsgruppen.   
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3.3 Chefens tillgänglighet 

Ingrid Hjalmarsson, Eva Norman & Gun-Britt Trydegård (2004) menar att om cheferna 

har för stort antal medarbetare blir det svårare att vara tillgänglig, och vissa delar av det 

dagliga arbetet med medarbetarna blir då eftersatt. De chefer som har mer än 30 

medarbetare tycks ha svårt att hinna med att bekräfta all sin personal, och 

medarbetarsamtal och utvecklingssamtal prioriteras bort (a.a.). Cheferna ska utföra ett 

ekonomiskt tillfredsställande arbete samtidigt som vård- och omsorgskvaliteten ska vara 

god, och alla medarbetare ska trivas (Drugge 2003). Detta kan leda till att chefen inte är 

lika tillgänglig för medarbetarna och kan då bli uppfattad som en kontrollant eller domare 

som bara dyker upp när kvaliteten på verksamheten ska granskas eller vid konflikter 

mellan medarbetare (Leppänen 2003).  

 

I intervjuer som Westlund (2005) gjort med enhetschefer om vad verksamhetsnära 

ledarskap är för dem, så menar en del att det är när man som chef är fysiskt närvarande 

och finns på samma plats som personal och omsorgstagare. Andra enhetschefer menar att 

det är tillräckligt att vara tillgänglig på telefon och ha möte på bestämda tider. Personalen 

ser cheferna som tillgängliga när de är med i verksamheten och vet vilka situationer 

personalen ställs inför. Enhetschefer och dess medarbetare har olika syn på när man är 

tillgänglig som chef (a.a.).  

 

4 TEORETISKA PERSPEKTIV 
Vi har valt att fokusera på norm- och ledarskapsteori, eftersom de vid analys av resultatet 

visade sig vara relevanta. Det tycks vara svårt att prata om förväntningar utan att också 

prata om värderingar och normer. Anledningen till att vi har valt även ledarskapsteorier 

är att vi utgår från vad chefer och medarbetare har för förväntningar just på 

chefen/ledaren, och Chelladurai (Drakenberg 1997) skiljer på medarbetare, chefer och 

organisationens förväntningar på ett sätt som vi tycker är relevant för vårt syfte, även om 

modellen från början är utformad för ledare inom idrottsvärlden. Mycket av 

ledarskapsforskningen beskriver dessutom att även chefer inom välfärdssektorn har börjat 

använda begrepp som ”coachande ledarskap”, ”team” och ”laganda” vilka från början hör 

hemma i idrottssammanhang (se t.ex. Wolmesjö 2005, Richard 1997). Harris & Kellys 
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ledarskapsteori (1992) påminner om Chelladurais (a.a.), men har tillägget av 

situationsfaktorer, vilka också påverkar förväntningarna. 

  

4.1 Hydéns normteori 

Hydéns normteori (2002:280 ff) bygger på systemteori (Coulshed & Mullender 2001:42 

ff, Hatch 2002) som enkelt kan förklaras som att ett system innehåller delar som relateras 

till varandra. Varje del påverkar de andra delarna, och alla delar är beroende av helheten 

(Hatch 2002:54 ff). Det är ovanligt att begreppet norm förklaras, men i 

Nationalencyklopedin (2000) beskrivs det som en allmänt vedertagen regel för handlande 

eller tänkande, ofta av social karaktär och oftast inte nedskriven. Hydéns (2002) 

normmodell bygger på att människors normer har tre förutsättningar som inte kan 

existera utan varandra: vilja, kunskap och möjligheter. Vilja bygger på individens eller 

gruppens motiv och värderingar, som i sin tur påverkas av intressen, religion, politik, 

samvete, moral och etik. Kunskap bygger på kognition i form av erfarenhet, 

utbildningsnivå, tradition, genus, etnicitet och andra personliga egenskaper. Möjligheter 

ges av hur systemet, organisationen, ser ut med ekonomi, teknik, politik och hierarkisk 

uppbyggnad etc. Dessa faktorer inverkar på hur individen sedan handlar och vilka 

förväntningar individen har, faktorerna påverkar också varandra.  Det är systemen som 

”väljer” vilka värden som ska tillåtas att föras fram och vilken kunskap som krävs. För att 

en norm ska etableras måste viljekomponenten överensstämma med de villkor som 

systemet tillhandahåller. Tillämpningen av normerna är alltid ett individuellt beslut, det 

är även individer som tolkar normernas innehåll. Hydén väljer att kalla individerna 

aktörer. Det blir upp till varje aktör att avgöra om värderingarna ska gå emot kraven från 

systemet, vilket i förlängningen kan leda till lojalitetskonflikt (Hydén 2002:280 ff, Tufte, 

Koht, Wolmesjö, Zanderin 2005).  

 

4.2 Ledarskapsmodeller 

Chelladurais ledarskapsmodell, är från början utformad till att passa ledare inom 

idrottsvärlden, men Drakenberg (1997:kap 1) har använt den i teorier om ledarskap inom 

offentlig sektor. Modellen fokuserar på bakomliggande faktorer, ledarbeteende samt 

konsekvenser. Konsekvenserna innebär att chefens agerande är ett resultat av tre olika 
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beteenden: föreskrivet ledarbeetende (det beteende som organisationen och ledningen 

förväntar sig av sina chefer, t.ex. olika former av policydokument), aktuellt 

ledarbeteende (grundar sig på ledarens kompetens, egenskaper, värderingar och 

erfarenhet) och förväntat ledarbeetende (det beteende som medarbetarna förväntar sig av 

sin chef). I modellen beskrivs också att ledaren inte bara måste ha kunskap om varje 

individs förmåga, utan måste även rent kommunikationsmässigt kunna klargöra för 

medarbetarna vad olika uppgifter innebär, vad som krävs för att uppgifter ska anses vara 

utförda. Ledaren måste skapa förståelse hos medarbetarna om varför uppgiften är viktig 

och vilken kunskap den ska ge. Det är också viktigt att en väl utförd uppgift leder till 

någon form av belöning (a.a.). Leif Isberg (1994) har tillsammans med Chelladurai 

anpassat modellen till lärare. Harris och Kelly (1992) har gjort en liknande 

ledarskapsmodell som handlar om vilka faktorer som påverkar ledarskapet. I sin modell 

beskriver de fyra faktorer: organisationsfaktorer (värderingar, mål, storlek och struktur), 

medarbetares faktorer (förväntningar, intresse, tillgång till information och delaktighet), 

individuella faktorer hos chefen (värderingar, förtroende för sina medarbetare, 

kontrollbehov och delegering) och situationsfaktorer (problem, tid och tillgänglighet för 

personal) (a.a.).  

 

Andra möjliga teoretiska perspektiv som vi kunde ha använt oss av i vår analys är 

organisationsteorier som t.ex. human relations (HR-perspektivet) (se vidare Bolman 

2005), det strukturella perspektivet med Max Webers byråkratiska modell (se Bakka, 

Fivelsdal, Lindkvist 2001 och Bolman 2005:kap). Då hade vårt perspektiv istället blivit 

mer organisationsinriktat, och det hade blivit en helt annan studie. Vi har också en 

föreställning om att organisationen inte tycks vara så avgörande när det gäller 

förväntningar, utan det handlar mer om individuella faktorer. Samtidigt går det inte att 

bortse helt ifrån organisationsfaktorer, och därför väljer vi Harris & Kellys teori som 

komplement till Chelladurais modell. Vi tycker att det är spännande att ta perspektiv som 

inte nödvändigtvis kopplas ihop med ledarskapsforskning inom offentlig sektor, det är 

berikande att se fenomen från ett annat håll än vad som är vanligt. Därför har vi valt att 

begränsa oss till ovanstående teorier. I analys och diskussion kommer vi att använda oss 

av de uttryck som finns i teorierna, t.ex. system istället för organisation. 
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5 METOD 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vårt val av metod, urval av tre kommuner i 

Småland, tillvägagångssätt samt etiska överväganden. I samband med detta så kommer vi 

även att diskutera metoden.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har under insamlingen av litteraturen använt oss av följande svenska sökord i 

artikeldatabaser som Elin och Artikelsök samt i sökverktyget Google: ledarskap, offentlig 

sektor, äldreomsorg, medarbetare. Så långt som möjligt har vi använt oss av primärkällor, 

men i vissa fall har det varit svårt, och t.ex. Chelladurais modell har varit en sådan källa 

som vi har fått kompromissa med, bland annat för att det inte är en teori som är så väl 

använd. Materialet består av totalt tolv kvalitativa intervjuer med åtta medarbetare och 

fyra chefer. Med utgångspunkt från våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ 

studie för att ge respondenterna6 en chans att utifrån sina egna erfarenheter berätta vad de 

har för förväntningar. I en kvalitativ metod är vi medvetna om att vi i rollen som forskare 

påverkar respondenterna och resultatet. Både intervjuaren och respondenterna är 

medskapare i samtalet, alltså vi påverkar varandra både indirekt och direkt i mötet (Patel 

& Davidson 2003). Det är viktigt att vi som forskare inte avbryter respondenterna eller 

lägger ord i munnen på dem, detta hade vi i tankarna när vi genomförde intervjuerna. Vi 

är samtidigt medvetna om att under alla intervjuer har vi ställt olika följdfrågor vilket 

också kan ha påverkat resultatet. Eftersom medarbetarna befinner sig i en underordnad 

position i förhållande till cheferna så kan detta påverka det de säger i intervjuerna. De kan 

t ex svara som de anser att de förväntas svara (Grönmo 2006:161 ff).  

 

5.2 Urval: tre kommuner i Småland 

Enligt RosMarie Eliasson (1995:30) är det viktigt att kasta ljus över tidigare försummade 

perspektiv, framförallt är det vetenskapligt och kunskapsmässigt motiverande. Eliasson 

                                                 
6 Enligt Sigmund Grönmo (2006:124) är skillnaden mellan informant och respondent att respondenten ger 
information om sig själv, sina egna åsikter och upplevelser, medan informanten ger information om andras 
bakgrund, handlingar eller om andra förhållanden i samhället. Uttrycken används inte alltid konsekvent, 
men det är enligt Grönmo (2006) viktigt att skilja dem åt. Vi benämner både chefer och medarbetare som 
respondenter. 
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anser att forskaren har ett ansvar för de svaga, och medarbetarna och enhetscheferna 

befinner sig i en underposition i förhållande till överordnade chefer och politiker i 

organisationen, därför anser vi att det är mer vetenskapligt intressant att utgå från deras 

perspektiv.  

 

Första urvalet var en geografisk avgränsning till Småland. Sedan valde vi tre kommuner 

där ingen av oss ses som medarbetare, utan som forskare, d.v.s. kommuner där ingen av 

oss har arbetat. Kriterier för urval var geografisk närhet, vi ville att det skulle vara en 

lokal studie med utgångspunkt från Växjö, att det skulle vara både hemtjänst- och 

boendeenheter och att de medverkande skulle vara positivt inställda till att medverka i vår 

studie. Att göra en lokal studie är ett medvetet val för att Småland tycks sakna forskning i 

ledarskap med lokal anknytning. Förhoppningen är att detta också kan leda till fortsatta 

studier på området. När vi hade fått tag i det antal kommuner som vi ville ha, d.v.s. tre, så 

började vi ringa runt i kommunerna tills någon chef tackade ja till att medverka. Vi 

ringde upp sammanlagt 35 enhetschefer i olika kommuner för att se eventuellt intresse för 

studien. Tolv av dessa svarade inte/var inte anträffbara. Av resterande 23 chefer var 

endast tre positivt inställda till medverkan. Chefen i Växjö förslog att vi även kunde 

intervjua hennes kollega, eftersom han är chef över ett hemtjänstområde, vilket hon (och 

vi) tyckte var intressant för vår studie. De som inte var intresserade av att ställa upp hade 

olika skäl till detta: omorganisering, avveckling/nedläggning, tidsbrist eller instabila 

personalgrupper. Det fanns enheter som var intresserade, men cheferna hade korta 

vikariat och hade ännu inte tagit examen, därför valde vi att inte genomföra studien vid 

dessa enheter. När vi hade hittat tre enhetschefer som var positivt inställda till att 

medverka i studien, så ansåg vi oss inte behöva ringa till fler. Anledningen till att vi har 

valt flera kommuner och flera enheter är för att vi vill kunna se eventuella skillnader och 

likheter som finns.  

 

Vi hade tänkt använda oss av urval genom självselektion (se Grönmo 2006:104 ff), d.v.s. 

att informera om vårt syfte på ett personalmöte då all personal är samlad, och sen hade de 

som velat ha fått anmäla sitt intresse att vara med i undersökningen. Detta hade varit en 

bra metod eftersom vi då inte skulle tvinga någon att vara med. Det fanns tyvärr inga 
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möjligheter att genomföra detta p.g.a. att inga personalmöten låg inplanerade inom rimlig 

tid. Därför valde vi i stället att cheferna skulle få välja vilka medarbetare som skulle 

medverka. Vi hade som önskemål till cheferna att de skulle välja medarbetare i olika 

åldrar, med olika lång anställningstid och att alla skulle medverka frivilligt. I Älmhults 

och Växjö kommun tillfrågade cheferna de medarbetare som jobbade den dagen som 

intervjun skulle genomföras med chefen, utifrån våra önskemål. I Nybro kommun 

mailade chefen till alla medarbetarna och sedan fick de som var intresserade anmäla sitt 

intresse till chefen. Alltså blev urvalet av medarbetarna också slumpmässigt, vilket kan 

sägas vara detsamma som att dra lott (Grönmo 2006:104) eftersom det blev de som 

råkade jobba just den dagen, utom i Nybro.  

 

5.3 Beskrivning av respondenterna 

Alla respondenter utom en av enhetscheferna är kvinnor. Enhetschefernas åldrar varierar 

mellan 30 och 50 år, och de är av tre olika nationaliteter, isländsk, bosnisk och svensk. 

Anledningen till att vi inte skriver vem som är vem har med identifikationen att göra. Vi 

har inte heller sett att detta har någon betydelse för resultatet. Alla enhetscheferna har 

antingen gått sociala omsorgsprogrammet eller socionomprogrammet, och har jobbat 

mellan två och sju år på nuvarande arbetsplats. Alla enhetschefer utom chefen för 

vårdbostaden i Växjö jobbar heltid. Medarbetarnas åldrar varierar mellan 30 och 60 år, 

med överrepresentation bland de äldre. Det finns två nationaliteter representerade, svensk 

och chilensk. Två av medarbetarna är arbetsplatsombud, en i Nybro och en i Växjö. Alla 

av medarbetarna har undersköterskeutbildning eller motsvarande, en är under utbildning 

just nu. Anställningstiden bland medarbetarna, inklusive visstidsanställning, varierar 

mellan 6 månader och 14 år. Sex av åtta har fast anställning. Alla medarbetare är 

anställda som undersköterskor, utom i Nybro där man istället är anställd som 

omsorgsassistent, arbetsuppgifterna är dock desamma som att vara undersköterska.  

 

Vi är medvetna om att vårt urval är för litet för att dra generella slutsatser och vi kan inte 

med denna uppsats ge en heltäckande bild av vilka förväntningar som finns på 

ledarskapet, utan bara förstå våra respondenters upplevelser. 
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5.4 Vår förförståelse  

Vår förförståelse har betydelse för resultatet och vad vi väljer att analysera.  

Förhandskunskap kan göra att vi bättre förstår det som sker, men det kan också göra att vi 

förlorar den akademiska distansen och får personliga intressen istället (Repstad 1999). En 

av oss gjorde praktiken inom äldreomsorgen, och har arbetat en tid som enhetschef och 

har även sin bakgrund som vårdbiträde på ett äldreboende, vilket kan påverka sättet på 

vilket vi ställde frågor eller förhåller oss till materialet över huvud taget. Den andra av 

oss gjorde sin praktik och har arbetat som chef inom handikappomsorgen, vilket kan ha 

likheter med ledarskapet inom äldreomsorgen, även om det är två helt olika 

verksamheter. För att motverka att detta påverkar resultatet, har vi valt att skriva alla 

delar av uppsatsen tillsammans, då är det lättare att vara kritiska mot sig själv och 

varandra.  

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Till de enheter som var positivt inställda till studien skickade vi ett brev (se Bilaga 1), för 

att informera om oss och vårt syfte och fastställa att intresset fortfarande fanns. En risk 

med att det är chefen och inte vi som har gett medarbetarna informationen om studien, är 

att syftet på vägen kan ha förvrängts eller omformulerats. För att minimera denna risk så 

uppmanade vi cheferna att ge brevet till de berörda medarbetarna, vi informerade även 

om syftet vid intervjutillfällena.  Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2003) är det 

viktigt att man som forskare är öppen med sitt syfte med studien och klargör vad 

informationen kommer att användas till, vilket vi också gjorde. Alla chefer var fortsatt 

intresserade och vi bestämde datum för intervju. Om vi hade skickat brevet istället för att 

ringa först hade kanske urvalet blivit ett annat. Med facit i hand sparade vi tid på att först 

göra en intresseanmälan via telefon, eftersom vi då fick svar direkt. En risk finns att 

cheferna valt ut de medarbetare som de trodde skulle komma att ge den mest positiva 

bilden av dem, för att komma i bättre dager eller undvika kritik från medarbetarna. 

Utifrån att vi angav specifika datum för intervjuerna är vår förhoppning att vi minskat 

denna risk. Dessutom uttryckte medarbetarna både positiva och negativa sidor av sin 

chef. 
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Innan studien genomfördes, valde vi att göra en provintervju med en medarbetare i annan 

kommun, för att testa frågorna. Detta ledde till att några frågor omformulerades, men 

inget togs bort. Provintervjun gjordes i en kommun där en av oss arbetat, och där vi visste 

att studien inte skulle genomföras. Vi skulle ha ”provintervjuat” även en chef, men 

förhinder uppstod, och vi valde att gå vidare med de ”riktiga” intervjuerna trots detta 

eftersom tiderna redan var inbokade. Vi tror inte att detta har påverkat resultatet något 

nämnvärt, eftersom ändringarna i medarbetarintervjun endast var marginella och 

intervjuerna med cheferna fungerade bra. 

 

5.5.1 Bortfall 

När respondenter har valt att avbryta sin medverkan, eller att inte svara på vissa frågor, 

har vi valt att acceptera det som bortfall. Det är enligt Grönmo (2006) viktigt att 

respondenterna inte känner sig tvingade att svara och att de vet att de när som helst kan 

lämna intervjun, vilket vi också informerade om i samband med alla intervjuer. I Älmhult 

valde en av medarbetarna att inte medverka efter att ha läst vårt brev. I Nybro blev en av 

medarbetarna sjuk och kunde inte medverka i studien. Vi vet inte hur dessa bortfall har 

påverkat resultatet eller ens om det har gjort det, eventuellt kunde deras svar ha skiljt sig 

från de andra respondenternas och gett ett annat resultat. 

 

5.5.2 Genomförandet av intervjuerna 

Cheferna fick själva välja plats för intervjuerna för sig och medarbetarna. Samtliga 

intervjuer skedde i lokaler i anslutning till arbetsplatsen. I Älmhult genomfördes 

intervjuerna med medarbetarna i ett rum jämte chefens kontor, medan chefen befann sig 

på kontoret. Detta kan ha påverkat medarbetarnas svar för det blev väldigt påtagligt att 

chefen fanns i närheten, och frågorna handlade just om hur de ser på chefen. Det var 

ingen som sa att de blev påverkade av det och det märktes inte i svaren, men vi kan inte 

säkert säga att det inte hade någon betydelse. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 

två timmar. Intervjuerna med cheferna tog i regel längre tid än intervjuerna med 

medarbetarna, men parintervjun tog längst tid.  
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Inledningsvis avsåg vi att göra några gruppintervjuer, men p.g.a. sjukdom så blev det inte 

så. Istället blev det tio enskilda intervjuer och en parintervju med två medarbetare 

(hemtjänstenheten i Växjö). Anledningen till att vi ville ha med en parintervju var att vi 

ville ha en diskussion, och se om svaren skilde sig från de enskilda intervjuerna. Vi 

märkte att parintervjun var svårare att kontrollera, det gled oftare in på sidospår, och det 

var också mer ”tramsigt”, vilket kan vara en anledning till att den intervjun tog längre tid. 

De hade en tendens att prata mer med varandra än med oss, och sökte ofta bekräftelse hos 

varandra. Vi vet inte hur deras inbördes förhållande är, men vi upptäckte att de pratade 

lite olika mycket, och att båda två påverkades av den andres svar. De sa själva att de hade 

gett andra svar om det inte varit just de två, eftersom de känner sig mer trygga med 

varandra än med andra i arbetsgruppen. Vi kan konstatera att det krävs erfarenhet och 

övning för att genomföra parintervjuer. Vi valde trots allt att ta med intervjun i vår 

resultatredovisning då vi bedömer att svaren är intressanta och motsvarar vårt syfte.  

 

Alla intervjuer spelades in med MP3-spelare, efter att alla medverkande godkänt det, det 

var också en förutsättning från vår sida. Om någon hade nekat p.g.a. detta, hade vi ansett 

det som ett bortfall, eftersom vi tycker det hade varit mer störande att anteckna än att 

spela in, och det hade också varit risk att vi hade missat något viktigt. En av 

medarbetarna uttryckte obehag över inspelningen, men ville ändå fortsätta intervjun. 

Detta kan ha påverkat resultatet, men vår upplevelse är att hon ganska fort vande sig, och 

det var endast i början av intervjun som det märktes. Det var en av oss som ledde varje 

intervju, och den andra kom in med följdfrågor och hade ansvar för tekniken. När vi sen 

skrev ut intervjuerna valde vi att skriva ut de intervjuer vi själva inte hållit i för att säkra 

objektiviteten. Vi har skrivit ut varje intervju ordagrant för att sedan analysera innehållet 

tillsammans. Detta för att undvika att missa något väsentligt i resultatet. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Eftersom vi har med även cheferna i studien kan det ha påverkat vad medarbetarna sagt, 

alla har ju rätt att ta del av resultatet, och det är ett problem om medarbetarna t.ex. sett 

chefen som mottagare i intervjuerna (Grönmo 2006, Eliasson 1995). Chefen befinner ju 

sig i en maktposition gentemot medarbetarna (Lundquist 1989), och därför valde vi också 
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att intervjua medarbetare och chefer var för sig. Ett annat problem kan vara att den första 

kontakten med ledningen innebär att man sedan betraktas som en representant för 

ledningen, det gäller att forskaren håller sig på samma avstånd till alla inblandade 

(Repstad 1999). Vi har inte fått några sådana reaktioner, men kan naturligtvis inte vara 

säkra på hur varken medarbetarna eller cheferna har upplevt vår roll. I vissa fall tror vi att 

medarbetarna såg oss som språkrör för dem, eftersom det var chefsrollen de skulle prata 

om och inte sin egen roll. Vi kan också omedvetet ha medverkat till detta. I intervjuerna 

med medarbetarna pratade vi om chefen som frånvarande part, vilket förstärkte känslan 

av ”skitsnack” i vissa lägen. För att undvika detta hade vi möjligen kunnat fråga även 

cheferna (och medarbetarna) vad de har för förväntningar på medarbetarna. Ett 

relationellt ledarskap förutsätter förväntningar från båda hållen. Det kan eventuellt 

relateras till vår förförståelse att det var svårt även för oss att vara objektiva när 

medarbetarna gav en onyanserad bild av sin chef. I andra sammanhang var det svårt att 

förhålla sig neutral till det cheferna sade, eftersom vi även har erfarenhet av att arbeta 

som chefer. Vi ser det ändå som något positivt att vi har en viss förförståelse, eftersom 

det även har hjälpt oss när vi har ställt frågor och det kan vara lättare för oss att förstå 

deras situation eftersom vi har erfarenhet från att både vara chef och medarbetare. 

 

5.6.1 Agerande för att undvika skada  

Något vi har varit tvungna att fundera över är om vi kan erbjuda respondenterna 

anonymitet. Det är alltid svårt att avidentifiera personer och uttalanden, eftersom vi 

samtidigt vill ha med de speciella uttryck som kanske används, för att få fram rätt 

betydelse. Vi vill kunna använda oss av respondenternas citat i resultat och analys. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i vår studie. Vi har valt att inte namnge 

några respondenter. Att vi namnger kommunerna är enligt oss inte något som kommer 

skada någon av de medverkande, och det är inte någon som har opponerat sig mot det. Vi 

har under hela processen funderat över frågan om det vi skriver kan skada någon person 

på något sätt, och hur vi ska agera för att undvika detta. Det är svårare att avidentifiera 

cheferna eftersom det bara finns ett visst antal, och eftersom det ligger i vårt syfte att 

förstå vad medarbetarna och cheferna har för förväntningar på ledarskapsrollen så måste 

vi hålla isär deras svar. Det har vi också informerat dem om innan de gick med på att 
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delta i studien. Ett av våra största etiska dilemman har varit att en av cheferna är man, 

och resten av respondenterna är kvinnor vilket gör honom väldigt ”synlig” i materialet. 

Vi tog upp problemet under intervjun, och han gav oss sitt medgivande att skriva att han 

är ensam man. Med tanke på resultatet hade det blivit missvisande att inte skriva att han 

är man, då hans uttalande bitvis skiljer sig från de övrigas. Det är rimligt att anta att kön 

är av betydelse då ålder, utbildning och år i yrket inte skiljer sig nämnvärt från övriga. 

 

En av deltagarna i gruppintervjun visade sig vara en gammal arbetskamrat till en av oss. 

Det kan ha påverkat intervjun i någon riktning, det är oklart hur. Innan intervjun 

påbörjades så frågade vi henne om det var okej att delta trots detta, och hon såg inga 

hinder för att delta. För att minimera påverkan så valde vi att den andra av oss höll i 

intervjun.  

 

6 RESULTAT 
I denna del kommer vi att presentera chefernas och medarbetarnas svar var för sig, 

kommunvis. I analysen och diskussionsavsnittet kommer vi sedan att göra en jämförelse 

mellan de olika kommunerna och mellan chefer och medarbetare. Redan här kommer vi 

att tydliggöra resultatet genom att göra en sammanfattande tabell efter varje enhet. 

 

6.1 Nybro kommun 

6.1.1 Förväntningar från olika håll, enligt chefen 
Man måste ju kunna lyssna på alla andra samtidigt som man måste kunna vara bestämd. Man får inte ha 
nåt behov av att va omtyckt, när man väljer det här jobbet. (…) för det är man inte, aldrig. Det finns alltid 
någon som tycker att man…tar fel beslut, jag menar antingen är det omsorgstagarna eller dess anhöriga 
eller personalen eller min chef eller politiker, alltså man tycker inte samma sak nån. Man får va rätt tålig 
om man säger så, men samtidigt vara bestämd men lyhörd (Chef Nybro). 
 
Chefen känner att det finns en lojalitetskonflikt, hon känner sig styrd av politiker och sin 

chef, men känner ändå att hon kan forma en hel del av arbetet själv och att hennes chef 

har stort förtroende för henne.  

 
Vad medarbetarna kräver av henne är olika, eftersom de är 30 olika individer ställer de 

också 30 olika krav säger hon. Samtidigt menar hon att de inte kan kräva att hon ska stå 

på deras sida alltid, eftersom hon måste utföra sitt uppdrag oavsett vad andra tycker om 
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det. Hon tror inte att personalen hade haft några förväntningar på henne om hon haft sitt 

kontor någon annanstans, nu vet de vad de kan förvänta sig av henne. Hon tycker att hon 

blev mer delaktig och tillgänglig för personalen sedan hon också blev 

biståndshandläggare.  Som chef försöker hon få medarbetarna delaktiga och att de ska 

vara med i mycket.  
 
En del tycker att man ska fixa allt, men det beror ju på hur pass självständiga dom är själva och hur pass 
delaktiga dom vill vara själva. En del vill ju inte ta ansvar eller va delaktiga. Det finns ju några stycken 
som inte vill det, och så finns det ju flera stycken som VILL va delaktiga lite mer (Chef Nybro).  
 
6.1.2  Medarbetarnas förväntningar på chefsrollen 

När chefen delegerar arbetsuppgifter till personalen så upplever de det på olika sätt. En 

del förstår att det är för att de ska ta ansvar och växa i sin arbetsroll, men det är viktigt att 

chefen klargör det, annars så tror personalen att hon lämnar över arbetsuppgifter till dem 

för att hon själv ska slippa. Chefens dubbla roll som biståndshandläggare och 

arbetsledare upplever en av medarbetarna som förvirrande i vissa lägen. Det är svårt att 

veta vad chefen vill, ena dagen är hon biståndshandläggare och säger en sak, nästa dag är 

hon chef och har ändrat sig. Samtidigt säger hon att chefen har en svår sits.  
 
Tabell 1. Chefens och medarbetarnas förväntningar på ledarskapet, Nybro kommun.  
 Chef Medarbetare 
Förväntningar på chefen Normsättare 

Lyssna 
Språkrör 
Delaktig 

Problemlösare 
Lyssna, även om hon inte kan 
göra något åt problemen 
Klar, tydlig, rättvis, vara ett stöd 
och kunna ta emot kritik 
Erfarenhet av omsorgsarbete 
Professionell i konflikter 

Är chefen chef el. ledare? Ser sig som både chef och ledare Ser chefen som både chef och 
ledare 

Tillgänglighet Träffar personalen dagligen, 
personalen kan alltid nå henne på 
telefon 
Viktigt att finnas där personalen 
är 

Behöver inte träffa chefen, bara 
de kan få tag på henne 

Egenskaper av betydelse för 
förväntningarna 

Medarbetarnas nationalitet, 
egenskaper och erfarenheter 
Osäker på könets betydelse 

Chefens ålder och kön  
Chefens erfarenheter viktigare 
än egenskaperna 
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6.2 Älmhult kommun 

6.2.1 Förväntningar från olika håll, enligt chefen 

Vilka förväntningar medarbetarna har på henne som chef har de pratat om på 

personalmöten och medarbetarsamtal, och det är dem hon rättar sig efter. Det hon i störst 

grad upplever att personalen vill ha, är förtroende och att chefen ska vara ett stöd vid 

problem, särskilt när det gäller problem inom personalgruppen eller med boende och 

deras anhöriga. När det gäller förväntningar så tycks t.ex. ålder ha betydelse. 
 
Jag känner att medarbetare med högre ålder (…) ser en chef eller ledare på ett annat sätt och har lite 
annorlunda förväntningar än vad yngre människor har. Yngre människor ställer högre krav och 
ifrågasätter mer än vad äldre gör. Äldre känner jag är mer vana och har full respekt oavsett hur det är och 
oavsett hur gammal jag är (Chef Älmhult). 
 
Hon fick många gånger förklara för de yngre medarbetarna vilken utbildning hon hade 

och eftersom de hade så höga förväntningar i början fick hon ofta bevisa att hon 

verkligen klarade av jobbet.  

 

Chefens betydelse för personalens värderingar tror hon är stor, om hon beter sig på ett 

visst sätt så anammar de det. Det hon gör avspeglar sig i personalens förväntningar. Hon 

vill vara en förebild, och tycker själv att en del attityder har förändrats sen hon började. 

Anledningen till det tror hon kan vara att det har varit många chefer på kort tid vilket har 

oroat personalen. Det är viktigt att personalen är på jobbet av rätt anledning och att de har 

rätt inställning, d.v.s. att de sätter de boende i centrum. Hon tycker också det är viktigt att 

markera att personalen inte kan komma till henne när som helst, för då blir det bara 

punktinsatser och ingen tid över för utveckling av verksamheten.  

 

6.2.2 Medarbetarnas förväntningar på chefsrollen 

Det är angeläget att chefen arbetar för att personalen ska bedriva en bra äldreomsorg, att 

vårdtagarna sätts i första rummet. En mindre viktig arbetsuppgift för chefen är alla möten 

som en av medarbetarna tycker att hon går på, hon säger sig ibland undra om alla möten 

verkligen är nödvändiga. En annan av medarbetarna tycker att det är bra om chefen 

ibland kan vara delaktig i deras arbete och kan hoppa in och jobba, för då skulle chefen få 

en större förståelse för deras arbete. Hon tycker att de behöver mer stöd i denna 
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verksamhet än i annan verksamhet eftersom de är mer utsatta, och det är så lätt att anmäla 

dem.  
 
Vi är en grupp som inte är värda nåt. Man kan liksom handskas med oss lite hur som helst, och i sådana 
lägen behövs det alltså verkligen stöd.(…) och där har vi ju chefen, hon ska ju hjälpa till med kontakten 
med de anhöriga som vi har (…) de förväntar sig så mycket mer och jag menar, då blir vi ju slagpåsar 
verkligen (Medarbetare Älmhult).  
 
Medarbetarna tror att chefen har stor betydelse för vilka värderingar som finns i deras 

personalgrupp. Det har blivit stora förändringar med deras nuvarande chef, tycker de. 

Mindre irritation, och mer trygghet i arbetsgrupperna eftersom de nu vet att de har en 

chef och vad de kan förvänta sig av henne. Även chefens inställning påverkar attityderna 

i arbetsgrupperna. Hade de inte träffat henne så mycket så hade förväntningarna blivit 

mer negativa tror en av medarbetarna. 
 
Tabell 2. Chefens och medarbetarnas förväntningar på ledarskapet, Älmhult kommun. 

 Chef Medarbetare 
Förväntningar på chefen Ta hand om personalen 

Professionell 
Trivsel 

Bemötande 
Samarbete 
Ta tag i problemen 

Är chefen chef el. ledare? Ser sig främst som ledare Ser chefen som både chef och 
ledare 

Tillgänglighet Träffar personalen varje dag, vill 
vara så tillgänglig som möjligt 
Fysisk tillgänglighet viktigt 

Viktigt alltid kunna nå chefen 
Fysisk tillgänglighet viktigt 

Egenskaper av betydelse för 
förväntningarna 

Ålder 
Chefens kön 
Egenskaper som temperament, 
lojalitet och behålla sitt lugn 

Chefens erfarenhet 
Medarbetarnas ålder och 
nationalitet 

 

6.3 Växjö kommun 

Cheferna som vi har intervjuat i Växjö samarbetar i väldigt många frågor bl.a. ekonomi 

och arbetsmiljö. Chefen för servicelägenheterna sitter inte i samma hus som sin 

hemtjänstgrupp, han sitter på vårdbostaden som ligger i anslutning till 

servicelägenheterna och där sitter även chefen för vårdbostaden. 

 

6.3.1 Chef för hemtjänstenheten, egna förväntningar 

Hans förväntningar på sin yrkesroll som chef har förändrats, när han var nyutexaminerad 

hade han höga krav och förväntningar på sig själv. Han tror att det hela tiden har varit 
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stora avstånd mellan medarbetarnas förväntningar på honom och vad han verkligen kan 

genomföra.  
 
Det kan ju bli så, en hamburgare som man trycker från två håll kan man ju säga. Det finns krav uppifrån 
och det finns krav nedifrån och dom där kraven går ju aldrig hand i hand, utan det blir lite en schizofren 
värld där man får försöka bemästra det liksom, och att jämka. Å det är klart, våra medarbetare (…) känner 
sig nog ganska så vad ska jag säga, man ser nog mer runt omkring sin egen arbetsgrupp, man lyfter nog 
aldrig blicken och tänker nog inte så mycket på hur detta påverkar oss i längden (Chef hemtjänstenheten, 
Växjö).   
 
Emellanåt måste han fatta beslut som inte är så genomtänkta. Detta kan få konsekvenser 

som ett otydligt ledarskap eftersom han ibland måste revidera tagna beslut. Han är också 

utbildad och har jobbat som undersköterska detta tycker han underlättar mycket när han 

ska ta beslut, eftersom han då få en större förståelse för personalens jobb. Han hoppas 

och tror att han som chef har betydelse för vilka värderingar som finns bland personalen.  
 
Som manlig chef tror han att han har det lättare, personalen har mer överseende med 

honom än med en kvinnlig chef. Han tror inte att hans ledarskap skiljer sig från kollegans 

för att det är olika verksamheter, utan för att de är olika personer. Han fick förklara för 

dem att om han bara skulle göra sådant som de bad honom om, så skulle han inte hinna 

med att jobba som chef. Enligt honom så får man som chef vara beredd på att vara 

vaktmästare, psykolog, terapeut och rörmokare. 
 
Jag tror att dom vill att man ska vara lite av en god förälder som kommer och tar hand om problemen som 
uppstår för dom, någon som dom lätt kan lägga över problemen på, och visst, det är jag ju till för, men jag 
tycker att det är viktigt att man vågar ta eget ansvar också och det försöker vi uppmuntra dom till (chef 
hemtjänstenheten, Växjö). 
 
Om personalen får ta ansvar kan de också känna tillfredställelse och vidareutvecklas, det 

ligger lite på deras eget ansvar om de ska våga prova något nytt. Chefen vill vara 

tillgänglig, men inte för mycket: 
 
(…) är man för tillgänglig så blir man inblandad i för små grejer (…) det går en gräns någonstans där man 
faktiskt kan vara för tillgänglig. (…) ska de våga ta eget initiativ och eget ansvar och våga växa med 
uppgiften så måste dom våga få vara med om situationer där dom står utan någon som kan hjälpa dom 
eller stötta dom. Det är klart, om det blir stora problem så är dom välkomna till mig, men jag förutsätter 
att dom försöker att lösa det på egen hand först. Jag kan se det som en balansgång där (Chef 
hemtjänstenheten, Växjö). 
  
Det är viktigt att chefen kan delegera, bara personalen får den tiden och kunskapen som 

behövs för att utföra uppgifterna. Han hoppas att han kan vara en förebild, för om 
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personalen anammar en positiv anda så sprider det sig också till andra i personalen men 

även till omsorgstagarna.  
 
6.3.2 Medarbetarnas förväntningar på chefsrollen (hemtjänstenhet) 

De flesta i personalgruppen har höga krav på chefen enligt medarbetarna som vi har 

intervjuat. Många kräver att chefen ska vara en ”supermänniska”. En av medarbetarna 

tycker det är bra att chefen tar upp saker med personalen innan han beslutar om dem, hon 

vill att chefen ska vara chef, och inte en kompis, vilket många i personalen verkar tycka 

som är i samma ålder som chefen. Medarbetarna tycker det är positivt att deras chef har 

jobbat som undersköterska, det händer att han hjälper till rent praktiskt i arbetet och det 

uppskattar personalen. De säger att de räknar med honom om det blir problem.  

 

En av medarbetarna tror att chefen själv tycker att han är lite för tillgänglig ibland, när 

personalen kommer till honom med småsaker. Det är för lätt att springa till chefen med 

onödiga saker som skulle kunna lösas i gruppen. Om medarbetarna inte hade haft den 

kontakten med chefen som de har idag så hade de inte lärt känna honom, och därmed 

hade de haft andra förväntningar. T.ex. hade de förväntat sig att han skulle vara mer 

tillgänglig, men om man träffar en chef mycket så får man också mer förväntningar på 

den chefen.  

 

När det kommer kvinnliga vikarier för deras chef så accepteras de lättare, det verkar som 

att personalen har mer förståelse och tålamod med en kvinna, fast hon kanske inte är lika 

bra som den ordinarie chefen. Båda uppfattar att många i personalen nästan trakasserar 

deras manlige chef, skämtar med honom på ett opassande sätt, och de tror att de som gör 

det aldrig hade gjort likadant med en kvinnlig chef. 
 
Han är rätt så ung, och det finns ju dom som är mycket äldre än vad han är, och då säger dom ” jaha, ska 
han komma här som bara är 30 liksom, och styra över mig, och tro att han är nåt. (…) Ska den lilla pojken 
lära oss hur vi ska göra saker” (Medarbetare hemtjänstenhet, Växjö). 
 
Även egenskaper som längd och utseende kan spela roll, en av medarbetarna berättar om 

en chef hon haft som var väldigt liten och smal, det var ingen som tog henne på allvar. 

Båda två tycker att personliga egenskaper hos chefen har betydelse för vilka 

förväntningar de har på honom. Har man en flummig chef t.ex., så menar medarbetarna 
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att förväntningarna sänks, man går inte lika gärna med problem till en sådan chef. Samma 

sak om man har en chef som tar tag i saker, då tycker medarbetarna att förväntningarna 

höjs. Även personalens personliga egenskaper har betydelse. Båda två tycker chefen har 

stor betydelse för vilka värderingar som finns i arbetsgruppen.  
 
Tabell 3. Chefens och medarbetarnas förväntningar på ledarskapet, Växjö kommun, 
hemtjänstenhet. 
 Chef Medarbetare 

Förväntningar på chefen Trivsel 
Tydlig 
Lyssna 
Sprida mål och värderingar 

Professionell 
Daglig kontakt 
Lyssna 
Hålla balansen i gruppen 

Är chefen chef el. ledare? Ser sig som ledare i första hand Ser chefen som både chef och 
ledare 

Tillgänglighet Vill vara tillgänglig, men inte för 
mycket 

Tycker chefen är tillräckligt 
tillgänglig, ibland lite för mycket 
Viktigt med fysisk tillgänglighet 

Egenskaper av betydelse för 
förväntningarna. 

Kön 
Chefens ålder 
Medarbetarnas nationalitet 

Chefens kön och personliga 
egenskaper 
Ålder 
Ev. medarbetarnas nationalitet 
Chefens utseende 

 
 

6.3.3 Chef för vårdbostaden, egna förväntningar 

Alla ställer olika krav på henne, ofta får hon bromsa sig för att få med sig personalen, 

annars blir det inga bra beslut, säger chefen. Hon strävar efter att vara en demokratisk 

ledare, och hon lyssnar på personalens önskemål. Hon behöver inte vara insatt i 

smådetaljer, men hon pratar ofta med sina arbetsplatsombud för att få information om hur 

det är i grupperna. Chefen är inte säker på att personalen vet riktigt vad en chef gör, de 

ser henne som en fixare tror hon. 
 
Dom ser inte allt arbete vi gör på kontoret (…) allt administrativt arbete (…) och alla andra krav vi har 
runt omkring oss. (…) som chef så är man lite som soptunna ibland (Chef vårdbostaden, Växjö).  
 
Chefen menar att personalen ibland har orimliga förväntningar på henne, som chef får 

man inte vara mänsklig och göra misstag enligt personalen. Då hon delegerar uppgifter 

till personalen är det för att göra dem så delaktiga som möjligt, men personalen ser det 

enbart som en belastning och ännu en arbetsuppgift som de inte kommer hinna med. 

Samtidigt är hon medveten om att personalen har mycket att göra och då blir det ännu 

viktigare att hon gör delegering till något positivt. 
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Ju mer tillgänglig hon är desto större förväntningar verkar personalen få. Chefen börjar 

aldrig sin arbetsdag samtidigt som personalen, men hon är alltid tillgänglig på sin mobil. 

Hon tycker det är viktigt att vara tillgänglig. När de någon gång ringer akut så har de tömt 

alla sina resurser och då måste hon som chef stötta dem. Ofta löser personalen allt själva, 

men ibland behöver hon lyfta blicken åt dem.  

 
6.3.4 Medarbetarnas förväntningar på chefsrollen (vårdbostaden)  

En av medarbetarna tycker att chefen ibland delegerar för mycket, att ringa in vikarier 

t.ex. är något som chefen ska göra, eftersom det annars tar för mycket tid från 

personalens arbete med de boende. Som kritik mot sin chef säger hon att chefen ofta tar 

saker lite för personligt fast det egentligen inte handlar om hennes person, det kan göra 

att de undviker att ta upp vissa saker med henne. 

 

När de behöver råd och stöd går en av medarbetarna till jobbarkompisarna eller till 

chefen. Den andra medarbetaren menar att hon enbart vänder sig till sina arbetskamrater 

och det är bara när hon är tvungen som hon vänder sig till sin chef. Hon ser 

sjuksköterskorna på sin arbetsplats som ledare, och chefen är ”bara” chef. Hon menar att 

man kan vara en bra ledare utan att vara chef. Hon skulle vilja att chefen blev tydligare 

med varför vissa beslut tas, och att personalen får vara mer delaktig. Hon beskriver 

chefens klämsits, och att det är viktigt för chefen att hitta en balans. Det är viktigt att 

chefen kan anställa de som passar i vården, och göra sig av med dem som inte gör det.  

 

När deras chef inte är på plats så vänder sig de till den andra chefen (chef för 

hemtjänstenheten). Det är väldigt viktigt att chefen sitter där personalen är, för att de ska 

ha tillgång till henne när det verkligen behövs, och så att chefen kan se vilka de är och 

hur de arbetar. En av medarbetarna hävdar bestämt att det inte räcker att vara anträffbar 

på telefon. Det är ofta problem med anhöriga som gör att de behöver få tag på chefen. 

Båda tror att chefen har stor betydelse för hur man är mot varandra i hela 

personalgruppen. Chefen har stor betydelse för värderingarna hos personalen. Hon tror att 

förväntningarna på chefen beror mycket på vad man har att jämföra med. 
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Jag tror att det är viktigt att man är olika i gruppen, en del gasar och en del bromsar, och en del är 
pedanter och en del är slarviga. (…) det är bra, samtidigt som det kan skapa irritation ibland (Medarbetare 
vårdbostaden, Växjö).  
 
Tabell 4. Chefens och medarbetarnas förväntningar på ledarskapet, Växjö kommun, vårdbostad. 

 Chef Medarbetare 

Förväntningar på chefen 
 

Ser sig som organisationens 
norm- och budbärare  
Ha ett situationsanpassat 
ledarskap 
Ta vara på personalens 
kompetens 

Tydlig  
Lyssna  
Vara ett stöd 
Ha förståelse för deras yrkesroll 

Är chefen chef el. ledare? Ser sig som både chef och ledare Chefen är både chef och ledare 
Tillgänglighet Träffar personalen varje dag, 

finns i huset hela dagen 
Den ena tycker att huvudsaken är 
att chefen går att nå, den andra 
tycker inte att chefen är 
tillgänglig  
Fysisk tillgänglighet avgörande 

Egenskaper av betydelse för 
förväntningarna. 

Kön 
Erfarenheter 
Personliga egenskaper 

Medarbetarnas ålder 
Chefens erfarenheter 
Värderingar 

 

 

7 ANALYS OCH DISKUSSION 
Här kommer vi att kombinera sammanfattning, analys och diskussion eftersom det är 

naturligt att göra det samtidigt för att få en helhetsbild. Vi kommer att ta upp chefernas 

klämsits, normer och värderingar, relationer, egenskapers betydelse, begreppsanvändning 

och i 7.6  kommer vi att jämföra kommunerna med Chelladurais ledarskapsmodell 

(Drakenberg 1997). 

 

7.1 Klämsitsen 

Anhöriga, omsorgstagare, politiker, medarbetare och ledningen i kommunerna har olika 

förväntningar på cheferna, vilket medför att chefsrollen kan bli svårhanterad. Chefen för 

hemtjänstenheten i Växjö liknar sin chefsroll vid en hamburgare, som trycks från alla 

håll, detta kallas ”hamburgersyndromet”, se även Elvi Richard (1997). Även Hagström 

(2003) beskriver chefernas splittrade roll; de måste ta hänsyn till lagar, vara lojala mot 

sina överordnade och ta hänsyn till samhällsmedborgarna. Det är inte någon av cheferna i 

intervjuerna som har nämnt att de har skyldigheter gentemot kommuninvånarna, utan det 

är kraven från medarbetarna och politiker/chefer som de tycker påverkar deras arbete 

mest. Wolmesjö (2005) nämner i sin avhandling att cheferna befinner sig i en klämsits 
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mellan politiker och brukare, men i vår studie har vi sett att även medarbetarna 

medverkar till att förstärka klämsitsen. Många av medarbetarna påtalar chefens svåra sits, 

men uttalar samtidigt väldigt höga krav på chefen. Ett krav som återkommer är att chefen 

ska lösa alla problem som uppkommer, särskilt när de involverar anhöriga eller personal, 

vara en ”fixare”, utan att lägga sig i för mycket.  Det är en balansgång att avgöra vems 

normer och krav som är viktigast. Det kan handla om egna normer, politikers eller 

överordnade chefers normer, förvaltningens normer, medarbetarnas normer, 

brukarorganisationers normer, yrkesetiska normer m.fl. Detta beskriver Hydén (2002) i 

sin normmodell som en lojalitetskonflikt, om det innebär att cheferna går emot systemets 

normer. Även Hagström (2003) beskriver en lojalitetskonflikt mellan professionsetik, 

förvaltningsetik och egenetik. Eftersom tolkningen av normerna är upp till varje individ 

är det svårt att avgöra om det är en lojalitetskonflikt eller helt enkelt en egen tolkning av 

organisationens värderingar. Å andra sidan kan vi inte förutsätta att cheferna (eller någon 

annan i organisationen) upplever att normerna är i konflikt med varandra. Varje individ 

kanske följer antingen sin egenetik, eller sin professionsetisk eller någon annan norm som 

finns, och då blir det ingen lojalitetskonflikt eftersom man kanske helt enkelt struntar i de 

normer som inte stämmer överens med sina egna värderingar, och sin egen vilja. Enligt 

Chelladurais modell (Drakenberg 1997) kan man säga att ”klämsitsen” är en konflikt 

mellan föreskrivet ledarbeteende, aktuellt ledarbeteende och förväntat ledarbeteende. 

 

Just att det är så många krav och förväntningar från så olika håll kan som vi ser det 

medföra en risk att cheferna blir handlingsförlamade istället. Chefen för 

hemtjänstenheten i Växjö uttrycker att han hade stora förväntningar på sitt ledarskap när 

han var ny, men allteftersom kraven byggdes på så insåg han att han fick sätta sina egna 

krav åt sidan och ägna sig åt det som verksamheten och förvaltningen krävde. Han fick 

heller inte de förutsättningar som han räknat med. Thylefors (1994) skriver att 

medarbetare bland annat vill ha en lojal chef, vilket i alla fall chefen i Nybro och chefen 

för hemtjänstenheten i Växjö menar är en omöjlighet, eftersom chefen inte alltid kan stå 

på medarbetarnas sida, de måste ta de beslut som krävs för att verksamheten ska fungera, 

oavsett om det innebär att de går emot personalens vilja eller ej.  
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7.2 Normer och värderingar 

Cheferna i studien ser sig själva som normsättare på arbetsplatsen, det är deras ansvar att 

förmedla systemets uppdrag till medarbetarna och också att se till att ”rätt” värderingar 

sprids. Däremot tycker inte medarbetarna i studien att cheferna är lika viktiga i det 

avseendet. Är det så att medarbetarna underskattar chefens roll? Vad skulle hända om 

inte cheferna fanns på arbetsplatsen? Eller är det cheferna som gör sig själva alltför 

betydelsefulla? De kanske inte alls behövs på arbetsplatsen. Samtliga chefer i studien har 

en akademisk utbildning, vilket troligtvis innebär att de har en annan kunskap än 

medarbetarna. Enligt Hydén (2002) påverkar kunskap, vilja och möjligheter varandra, 

och eftersom cheferna har en annan kunskap om till exempel lagar och organisationens 

mål så påverkar det också viljan hos dem vilket gör att de har andra möjligheter, 

värderingar och förväntningar på verksamheten och sin roll än vad medarbetarna har. De 

har också en annan position i organisationen vilket förutsätter att de ska ha andra 

kunskaper och möjligheter.  

 

Hur enhetscheferna tolkar sitt uppdrag beror på vad de har fått för direktiv från sin chef, 

vad som står i policydokumenten och hur de tolkar det. Policydokumenten är allmänt 

hållna, därför lämnas mycket utrymme för tolkning och kan leda till konflikt för 

utövarna, men också möjlighet att tolka det till sin fördel som chef, vilket gör att det inte 

behöver bli någon konflikt. Detta stämmer även med vad Schartau uttalar sig om i 

Sundins artikel (1995), att cheferna kan bryta mot organisationens regler utan att något 

händer. Att policydokumenten just är så otydliga och att individerna själva får tolka dem 

som de vill kan leda till en splittring i organisationen, eftersom varje chef då har 

möjlighet att i sin enhet utforma uppdraget efter eget tycke. Eftersom medarbetarna i vår 

studie överlag inte vet vad som står i policydokumenten så kan inte de avgöra om chefens 

ledarskap stämmer överens med organisationens normer eller inte. Men vi kan i alla fall 

konstatera att om det inte råder överensstämmelse mellan egna normer och systemets 

normer, eller andra aktörers, så kan det få konsekvenser i form av ett otydligt ledarskap. 

Chefen vet inte vilket ben hon ska stå på vilket kan medföra att medarbetarna inte vet 

från dag till dag vad de kan förvänta sig av sin chef. Det är viktigt med ett tydligt 
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ledarskap och att medarbetarnas och chefens förväntningar är desamma på uppdraget, och 

att de delar vissa normer, annars kan kvalitén på omsorgen påverkas eftersom 

medarbetarna då inte vet vad som förväntas av dem, eller hur de ska utföra sitt uppdrag. 

 

 Det kan även vara som en medarbetare i Älmhult säger, att omsorgspersonal är lätta att 

skylla på när det blir konflikter med anhöriga om de enskildas rättigheter. Därför är det 

viktigt att det finns konsensus om vilka värderingar verksamheten ska stå för. Det är 

medarbetarna som utför själva uppdraget, även om de följer samma normer som gäller för 

hela förvaltningen, det blir då lättare att göra dem till ”syndabockar”. Anhöriga, och även 

omsorgstagarna, tycks ha olika förväntningar och normer om vad som är ett väl utfört 

arbete, vilket gör det svårt för medarbetarna att veta vems normer som ska gälla. I 

Chelladurais modell (Drakenberg 1997) poängteras att det är chefens uppgift att klargöra 

för medarbetarna vad olika uppgifter innebär, och varför det är viktigt att de genomförs, 

och i vår studie framgår att så inte är fallet på de enheter vi undersökt. Många 

medarbetare förstod inte varför chefen delegerade vissa uppgifter. 

 

Det kan även vara så att cheferna överskattar sin betydelse när det gäller normer på 

arbetsplatsen. Medarbetarna tycker visserligen att cheferna är viktiga när det gäller 

värderingar och normer i arbetsgrupperna, men de ser inte alltid det som något positivt 

eftersom chefen också kan bidra med en negativ attityd i deras tycke. Däremot är det 

relativt vanligt att medarbetarna tycker att chefen ska ha samma värderingar som dem. En 

medarbetare i Växjö uttrycker till och med att chefen borde kunna avskeda medarbetare 

som har normer som inte överensstämmer med de gängse på arbetsplatsen. Medarbetarna 

vill att chefen ska vara en ”fixare” som kan underlätta deras vardag i form av t.ex. mer 

pengar eller mer tid för omsorgstagarna. Men om inte chefen är normsättare, vem är det 

då? För normer finns det säkerligen på alla arbetsplatser även om inte vi har fördjupat oss 

i vilka normer som finns på de olika arbetsplatserna i vår studie. Om medarbetarna inte 

ser sin chef som en ledare, så är det ganska troligt att det istället blir andra, informella, 

ledare. Det är den formella chefen som oftast har kunskap om Socialtjänstlagen och 

arbetsrättsliga lagar, vilket innebär att den kunskapen skulle försvinna om chefen 

försvann. Samtidigt är det troligt att även medarbetarna är med och skapar normerna, 
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men medarbetarna verkar ha en önskan om att chefen ska vara rättvis och lika tydlig inför 

alla, chefen ska alltså ha ett visst mått av kontroll i verksamheten. En del av 

medarbetarna i studien vill också veta varför chefen tar vissa beslut, de vill alltså vara 

mer delaktiga, men deras kunskap tycks begränsa deras möjligheter till delaktighet. Att 

medarbetarna och cheferna har olika kunskap, vilja och möjligheter gör att deras 

förväntningar på ledarskapet också skiljer sig. Om det beror på personliga egenskaper, 

organisationen eller något annat är svårt att avgöra. 

 

Cheferna upplever att medarbetarna inte vet vad cheferna gör, att medarbetarna förväntar 

sig att cheferna ska jobba även på helgerna och att de ska finnas mer synliga i 

verksamheten. Några medarbetare räknar t.o.m. med att deras chef ska hoppa in och 

jobba vid behov. Medarbetarna tycks ha andra förväntningar på sitt jobb än vad chefen 

har, eftersom de har en annan kunskap och därmed en annan vilja. Medarbetarna tycks se 

som sin främsta, och kanske enda, arbetsuppgift att ge god omsorg och hjälpa 

omsorgstagarna. En av medarbetarna i studien ifrågasatte t.ex. varför de ska ringa efter 

vikarier när det tar så mycket tid från deras arbete med omsorgstagarna och varför 

cheferna är på så många möten. De ser inte samma möjligheter som cheferna eftersom de 

inte får varken kunskap eller möjligheter att se samma långsiktighet som cheferna har. 

Kommunikationen mellan chefer och medarbetare tycks inte alltid vara tillfredsställande, 

vilket kan leda till att organisationens mål blir otydliga för medarbetarna som måste lita 

på att cheferna låter dem ta del av samma kunskap. Även förväntningarna blir då olika. 

Om inte alla på enheten har samma förväntningar på vilka normer som ska gälla så finns 

risken att omsorgstagarna får olika hjälp beroende på vem som utför insatsen, vilket inte 

är godtagbart i ett rättssäkert samhälle. Det kan också vara så att medarbetarna följer egna 

normer och inte har kunskap om systemets normer. Då måste någon i systemet se till att 

medarbetarna får den kunskap, vilja och möjlighet som behövs för att tillämpa systemets 

normer. Denna någon borde rimligtvis vara medarbetarnas närmaste chef. Även om 

medarbetarna har den kunskap och möjlighet som behövs, så måste de också vilja följa 

normerna som finns.  
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Omsorgsverksamhet tycks kräva mer stöd till medarbetarna än andra verksamheter, vilket 

flera av respondenterna påtalar. Chefen i Älmhult påpekar att det är av stor vikt att 

medarbetarna är på jobbet av rätt anledning, och det förutsätter ju att de har samma vilja 

som resten av systemet, och att cheferna kan förmedla den vilja, kunskap och de 

möjligheter som krävs. I Harris och Kellys ledarskapsteori (1992) beskrivs att chefen 

också måste ge medarbetarna de förutsättningar som krävs i form av tid och kompetens 

för att kunna utföra sitt arbete. Det är också viktigt att belöna medarbetarna efter väl 

genomfört arbete enligt Chelladurai (Drakenberg 1997), men det är inget som någon av 

cheferna påtalar att de gör. De medarbetare som också är arbetsplatsombud verkar båda 

ha ett speciellt förhållande till sin chef, där de fungerar som länken mellan chefen och 

resten av medarbetarna. De har mer kunskap om vad chefen gör, och vad chefen 

förväntar sig, vilket gör att de kan få en särställning i gruppen. Även chefen använder 

arbetsplatsombuden som ”bollplank”, och för att få information om vad som händer i 

grupperna. Vi fick känslan av att det var en sorts belöning som cheferna kan erbjuda 

medarbetarna, att få exklusiv information och ett nära samarbete. Det verkade inte som 

att något av arbetsplatsombuden såg som sin uppgift att föra informationen vidare till 

gruppen, vilket kan innebära att de som utesluts känner sig exkluderade. Det kan också 

innebära att arbetsplatsombudet blir exkluderad från arbetsgruppen, eftersom hon ses som 

chefens följeslagare. Det kan också vara så att arbetsplatsombudet blir en informell ledare 

i arbetsgruppen och tar mandat från chefen, och då utformas också informella normer 

som gäller före de föreskrivna i policydokumentet. Detta är helt och hållet våra egna 

spekulationer, och det var inget som vi såg några tendenser till i vår studie.  

 

7.3 Relationer 

Chefen i Älmhult poängterar att hennes uppdrag är att leda personalen och se till att de 

mår bra, sen är det personalens uppdrag att ta hand om omsorgstagarna. Även 

medarbetarna i Älmhult påtalade vikten av att relationen mellan chefen och ledningen var 

god. Chefen i Nybro tycker att hon har blivit mer tillgänglig och delaktig sedan hon fick 

biståndshandläggningen till sin arbetsroll, en av hennes medarbetare tycker däremot att 

det är förvirrande att chefen har två roller, hon upplevde att hon inte kunde skilja på 

rollerna. Den dubbla rollen innebär att chefen har ytterligare en förväntning på sig, men 
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chefen upplevde inte själv att det var något ”negativt”. Om vi ska dra långtgående 

slutsatser av det här så kan den dubbla rollen innebära att färre omsorgstagare får insatser 

när verksamhetens ekonomi är dålig. Eller också kan det innebära att varje omsorgstagare 

får färre timmar, vilket i sin tur påverkar medarbetarna som får verkställa insatserna på 

kortare tid. 

 

För att kunna nå målen och uppfylla systemets normer så säger chefen i Nybro att hon 

måste arbeta i interaktion med sin personal, då måste det förväntade ledarbeteendet 

stämma överens med det aktuella (Drakenberg 1997). Även Tullberg (2006) kommer 

fram till att ledarskapet inte bara är något som chefen utför. Det är chefens uppgift att 

göra personalen delaktig, vilket chefen för vårdbostaden i Växjö säger är viktigt för 

annars är inte personalen med på besluten som hon tar. Chefen i Nybro tycker att hennes 

roll har förändrats sedan hon började jobba, och eftersom hon allteftersom har fått mindre 

tid för personalen när antalet arbetsuppgifter har ökat är det viktigt för henne att hon finns 

tillgänglig på boendet, där personalen är. Om hon inte hade suttit där, så hade klyftan 

mellan henne och personalen varit större, vilket Drakenberg (1997) menar är vanligare 

idag än förr när klyftan fanns mellan beslutsfattarna och mellancheferna. Även Hagström 

(2003) skriver att cheferna har för mycket ansvar och arbetsuppgifter, och vill att besluten 

ska föras ner till dem som berörs. De allra flesta cheferna i vår studie tycker att de har de 

befogenheter som de behöver, och upplever alltså att de kan ta de beslut som behövs för 

verksamheten. Medarbetarna på vårdbostaden i Växjö upplevde till och med att chefen 

tar sig för stora befogenheter, eftersom hon ibland kör över både dem som medarbetare 

och sina chefskollegor. Kan det vara så att hennes normer är rådande, enligt henne själv, 

men att medarbetarna upplever att en normkonflikt finns mellan chefen och de 

föreskrivna normerna?  

 

7.4 Egenskapers betydelse för förväntningarna 

Flertalet av respondenterna har en föreställning om att män i omsorgsyrken, oavsett 

vilken position de har i organisationen, accepteras fortare och ifrågasätts mindre. Om det 

är som respondenterna säger att förväntningarna på män är lägre, så borde det också 

kunna innebära att män har större möjligheter att få gehör för sina normer och har därmed 
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lättare att påverka sina medarbetare. Å andra sidan säger medarbetarna på 

hemtjänstenheten att deras manlige chef ibland närmast blir trakasserad, och att flera i 

arbetsgruppen driver med honom eftersom han är man. Då blir det motsatt verkan, att de 

inte alls lyssnar på mannen eftersom han enligt vissa i personalen ändå inte förstår 

kvinnornas situation. Risken att det bildas informella normer och ledare är då större än 

om medarbetarna har samma viljeyttring som chefen. Även andra egenskaper kan spela 

roll för förväntningarna och vilka normer som blir accepterade. Något som togs upp lika 

ofta som kön var betydelsen av ålder och erfarenhet. Chefen tycks ha lättare att få 

genomslag för sina idéer om hon är äldre, och har hon dessutom lång erfarenhet så höjs 

förväntningarna men hon blir också lättare accepterad. Chefen i Älmhult upplevde detta 

tydligt när hon började jobba som chef, många medarbetare tyckte att hon var för ung och 

ifrågasatte hennes kompetens. Eftersom kunskapen ifrågasattes, hade hon också små 

möjligheter att få gehör för sina normer och sin vilja för att påverka medarbetarna. När 

det gäller nationalitet så tror de flesta av respondenterna att medarbetarnas nationalitet 

har betydelse för vilka förväntningar som finns på en chef. De som hade en sådan 

föreställning trodde att medarbetare med annan nationalitet ifrågasätter chefen i mindre 

grad, vilket kan innebära att det alltså är fördelaktigt för en chef att ha medarbetare av 

annan nationalitet. Den chefen får större möjligheter att sprida sina normer eftersom, om 

det stämmer, de accepteras utan invändningar. Men det bygger på att alla nationaliteter 

reagerar på samma sätt, vilket inte är så troligt. 

 

7.5 Chef eller ledare? 

Cheferna tycker överlag att de både är chefer och ledare, men i olika situationer. Svåra 

situationer betyder oftare att de tar chefsrollen. De tror ofta att medarbetarna tycker att de 

mest är det ena eller det andra, om de överhuvudtaget tror att medarbetarna ser någon 

skillnad i begreppen. De medarbetare i studien som har en positiv syn på sin chef tenderar 

att i större utsträckning kalla sin chef för ledare, och den chefens normer tycks vara mer 

accepterade. Det handlar också om vad de lägger in i begreppen. De som kallar sin chef 

för ledare, har kanske större benägenhet att gå till chefen med problem, medan de som 

kallar sin chef ”bara” för chef ofta ser någon annan som ledare, och går istället till den 

personen. Då riskerar den formella chefen att förlora sina möjligheter till inflytande över 
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normbildningen på arbetsplatsen. I Växjö t.ex. såg en av medarbetarna på vårdbostaden 

sjuksköterskorna som ledare, och sade sig bara gå till sin chef när hon var tvungen. Om 

medarbetarna ser sin chef som antingen chef eller ledare så kan det påverka 

förväntningarna. Det verkar som att om chefen uppfyller medarbetarnas förväntningar så 

blir de ledare eller både och, men om förväntningarna inte överensstämmer med de krav 

medarbetarna har från början så sänks förväntningarna automatiskt, och man ser chefen 

”bara” som chef, vilket har mer negativ klang för de flesta av respondenterna. De 

respondenter som var missnöjda med sin chef använde sig av begrepp som önskning, 

förhoppning och drömchef. De respondenter som var nöjda med sin chef använde sig av 

begrepp som krav och förväntningar. De som säger att de ser sin chef som både chef och 

ledare verkade inte alltid kunna skilja på begreppen.  

 

7.6 Ledarskapsmodellerna  

Enligt Drakenberg (1997) som refererar till Chelladurai så beror ledarskapet på tre olika 

beteenden. Föreskrivet ledarbeteende är policydokumenten i kommunerna och kraven 

från politiker och överordnade chefer. I Nybro skiljer policydokumentet på begreppen 

chef och ledare, men säger att båda delarna ska finnas. Cheferna förväntas ta egna 

initiativ och samtidigt föra information vidare i organisationen. Chefen i Nybro ser sig 

själv som ett språkrör och normsättare, och anser sig vara både chef och ledare, där 

ledarskapet sker i interaktion med medarbetarna. Detta stämmer i Nybro överens med 

policydokumentet, och är vad Chelladurais modell kallar aktuellt ledarbeteende. 

Förväntat ledarbeteende är vad medarbetarna förväntar sig, och i Nybro är det att chefen 

lyssnar, är ett stöd, är rättvis, tydlig och har erfarenhet av omsorgsarbete så att hon har 

förståelse för medarbetarnas jobb. Även Harris & Kelly (1992) beskriver dessa faktorer, 

men kallar det då organisationsfaktorer, individuella faktorer och medarbetares faktorer. 

De beskriver även en fjärde faktor, situationsfaktorn, som handlar om tillgänglighet, tid 

och problem. Medarbetarna i Nybro anser att chefen är tillgänglig, huvudsaken är att de 

vet att de kan få tag på henne. Det är bara när det uppstår problem som de förväntar sig 

att chefen ska finnas till hands. Chefen tror att personalen vill att hon ska vara mer 

tillgänglig än vad hon är, och det beror också på vad hon sänder ut för signaler. 
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I Älmhults policydokument sägs att cheferna ska börja samtidigt som omsorgspersonalen 

på morgonen, personalen ses som den viktigaste resursen och chefen ska vara en 

normskapare. Chefen i Älmhult säger att hennes viktigaste arbetsuppgift är att ta hand om 

personalen, och hon säger själv att det hon gör påverkar personalens förväntningar, 

samtidigt som alla individer i personalen skapar sina egna förväntningar utifrån egna 

erfarenheter, som Hydén (2002) också tar upp. Detta stämmer delvis överens med det 

föreskrivna ledarbeteendet. Medarbetarna i Älmhult förväntar sig att chefen har ett bra 

bemötande och ett bra samarbete både med dem, ledningen och omsorgstagarna och 

deras anhöriga. Chefen tycker själv att hon är tillgänglig, och tror också att medarbetarna 

är nöjda med hur tillgänglig hon är. Det är viktigt att hon finns på boendet, annars hade 

inte medarbetarna haft samma förväntningar på henne. Chef och medarbetare är överens 

vad gäller chefens tillgänglighet. 

 

Policydokumentet i Växjö kräver att cheferna är tydliga, har social kompetens, kan 

samverka, är lojala och kan delegera. Trots att det föreskrivna ledarbeteendet är 

detsamma är det stor skillnad i vad cheferna i Växjö förväntar sig av sina respektive 

ledarskap. Chefen för hemtjänstenheten strävar efter att vara tydlig, lyssna och skapa 

trivsel. Det är alltså en viss skillnad från vad policydokumentet säger. Medarbetarna 

förväntar sig att chefen ska vara professionell och hålla avstånd, vara tillgänglig och hålla 

balansen i gruppen. Det är också viktigt med social kompetens. Chefen anser att många 

av medarbetarna inte har någon förståelse för hans uppdrag, men ser till skillnad från sin 

kollega, att det är hans ansvar att informera medarbetarna om vad de kan ha för 

förväntningar på honom. Chefen tycker att han är lite för tillgänglig ibland, men tror att 

personalen vill att han ska vara ännu mer tillgänglig. De intervjuade medarbetarna håller 

med, de säger att det är för lätt att vända sig till chefen med småsaker som de egentligen 

klarar själva. Chefen upplever att han ibland skulle behöva mer tid för att undvika att ta 

förhastade beslut. 

 

Chefen för vårdbostaden anser att hennes viktigaste uppgifter är att föra fram 

organisationens mål och värderingar till medarbetarna, hon ser sig som normbärare och 

tycker själv att hon har ett situationsanpassat ledarskap. Vi tolkar det som att hon är lojal 
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mot organisationen eftersom hon säger att hon ska föra fram deras mål till medarbetarna, 

inte tvärtom. Medarbetarna förväntar sig att hon ska vara en tydlig ledare, lyssna och vara 

ett stöd. Hon är den enda chefen som uttryckligen säger att medarbetarna har orimliga 

förväntningar på henne. Hon menar att medarbetarna inte vet eller förstår vilka krav hon 

har på sig från andra håll. Chefen tycker att hon är tillgänglig, eftersom hon alltid går att 

nå, men hon tror att en del av medarbetarna vill att hon ska jobba även kvällar och helger. 

Ju mer tillgänglig hon är desto större förväntningar får personalen. Medarbetarna är 

oense, den ena anser att det viktigaste är att hon kan nå chefen om så bara på telefon, och 

hon tror att chefen är så tillgänglig som hon vill vara. Den andra tycker däremot inte att 

chefen är tillräckligt tillgänglig, hon skulle vilja att chefen började samtidigt som 

personalen på morgonen. Hon tror även att chefen vill vara mer tillgänglig än vad hon är. 

Att det är så olika på bara de två vi intervjuat, kan innebära att det finns även andra i 

personalgruppen som har ytterligare andra krav och förväntningar, vilket kan leda till en 

splittring i personalgruppen. 

 

Ingen av cheferna är säkra på vad som är det föreskrivna ledarbeteendet, och det är ju 

också skillnad i hur väl det aktuella ledarbeteendet stämmer överens med det föreskrivna 

hos de olika cheferna. Konsekvenser av detta kan bli en splittrad organisation där varje 

chef leder arbetet godtyckligt, och då bortser man ifrån den politiska styrningen i 

organisationen. Det kan leda till att arbetet utförs på väldigt olika sätt, vilket påverkar 

medarbetarnas förväntningar på chefen. Verksamheterna verkar fungera även om 

cheferna tolkar policydokumenten på olika sätt, så vi funderar på vad dokumenten har för 

betydelse egentligen när de som ska tillämpa dokumenten inte vet vad som står där. I 

Växjö blir det extra tydligt att det är skillnad i hur olika chefer tolkar samma riktlinjer. 

De två cheferna vi har intervjuat har två helt olika ledarskap trots att de har samma 

direktiv, och till och med arbetar tillsammans. Vi kan inte säga om skillnaden beror på att 

de är olika personer, har olika kön, ålder eller är i olika verksamheter, ordinärt/särskilt 

boende, men utifrån de två chefer vi intervjuat kan vi dra slutsatsen att det föreskrivna 

ledarbeteendet inte spelar någon roll för det aktuella ledarbeteendet, men det gör däremot 

det förväntade ledarbeteendet. Det kan också vara så att medarbetarnas olika 

förväntningar påverkar det aktuella ledarbeteendet. Eller så går cheferna efter de normer 
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som finns i organisationen, men att det är informella normer som inte finns nedskrivna i 

något policydokument. Det stämmer inte helt, eftersom cheferna i Växjö inte har samma 

ledarskap ändå. Det verkar vara som Hydén (2002) menar i sin normteori, att 

tillämpningen alltid är ett individuellt beslut och öppet för tolkningar. Detta säger emot 

Wallenberg (2005) som menar att cheferna har för liten möjlighet att vara självständiga 

och ta egna initiativ.  

 

När chefen i vårdbostaden inte är anträffbar så vänder sig vissa av hennes medarbetare till 

den andra chefen istället. Då kanske de antar hans normer istället för hennes, vilket är 

intressant, för om vi jämför hemtjänstchefens förväntningar på sitt ledarskap med 

förväntningarna från medarbetarna på vårdbostaden så stämmer de förvånansvärt väl 

överens. Detta kan bero antingen på att medarbetarna sympatiserar mer med den chefens 

värderingar och hur han tillämpar sitt ledarskap, eller att de får vara nöjda med det stödet 

de får eftersom han är mer närvarande än hon och det är en närvarande chef de vill ha. 

Det kan naturligtvis också vara en ren slump att det stämmer överens. Medarbetarna i 

studien är överens om att de i alla fall behöver någon ledargestalt som de kan luta sig 

emot, även om de är oense om vad det innebär att vara ett stöd. Det verkar vara som 

chefen i Nybro säger, att hon har lika många förväntningar på sig som hon har 

medarbetare. Sen är det rimligt att anta att varje medarbetare har mer än en förväntning, 

vilket leder till att åtminstone några alltid är missnöjda med chefens agerande, eftersom 

det inte går att tillgodose allas önskningar på samma gång. Det verkar oundvikligt att 

diskutera att första linjens chefer har en svår roll, men vi vill klargöra att det inte innebär 

att vi på något vis tycker synd om cheferna eller tar deras parti. Det är inte vår avsikt att 

ge den bilden. Cheferna får också ”skylla sig själva”, deras medarbetare ställer stora krav 

på dem, men de verkar inte själva ställa så stora krav på sina chefer, vilket skulle behövas 

om man ser på deras beskrivningar av sin arbetssituation. Hjalmarsson m.fl. (2004) 

beskriver detta bra med titeln Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå 

stadigt själv. Förhållandet till den egna högre chefen är enligt Schartau viktigt, stödet 

uppifrån behövs för att kunna fatta beslut själva och därmed kunna påverka mer (Sundin 

1995).  
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I vår uppsats har vi kommit fram till att det är skillnader i chefers och medarbetares 

förväntningar på chefsrollen, vad skillnaderna beror på är här svårt att säga. 

Respondenternas personlighet, ålder, kön, erfarenhet och att de arbetar i olika 

verksamheter, ordinärt och särskilt boende tycks ha betydelse för vilka förväntningar 

chefer och medarbetare har. Det är dock svårt att säga vilken faktor som har störst 

betydelse för förväntningarna. Även faktorer från Hydéns normteori (2002) kan spela 

roll; vilja, kunskap och möjligheter, vilka yttre förutsättningar som finns. De flesta 

medarbetarna tycker att de har en tillgänglig chef, men kräver även en närvarande chef. 

Med närvarande menar vi både fysisk närvaro, att chefen har den kunskap som krävs, och 

även förståelse för medarbetarnas situation. Detta stämmer också överens med vad 

Westlund (2005) skriver om verksamhetsnära ledarskap. Överlag tycker vi att vi fått svar 

på våra frågor och ett intressant resultat, men eftersom det är stora skillnader på 

respondenternas svar så kan vi inte dra några generella slutsatser av vår studie. Dessutom 

är vårt urval litet, tolv personers upplevelser kan inte ge någon heltäckande bild, vilket vi 

är medvetna om.  

 

Det respondenterna i vår studie säger behöver inte alltid överensstämma med det de 

verkligen gör. Vi har i denna studie fått ta del av chefers och medarbetares egna 

berättelser om sina förväntningar på ledarskapet, men för att ta reda på om det 

respondenterna säger stämmer med det de gör så skulle vi kunna göra en observerande 

studie. I vår studie saknar vi även vad cheferna har för förväntningar på sina medarbetare, 

och därför vore det intressant att fundera på inför fortsatt forskning. Det kan även vara 

intressant att göra samma studie i handikappomsorgen, eftersom de cheferna ofta inte har 

ett så verksamhetsnära ledarskap som chefer i äldreomsorgen generellt har. Chefer över 

t.ex. personlig assistans har sina medarbetare spridda över större geografiskt område 

vilket, enligt resultatet i den här studien, påverkar medarbetarnas förväntningar, eftersom 

cheferna då inte upplevs som lika tillgängliga. 
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