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Studiens syfte är att beskriva hur enhetschefer i en offentlig 

organisation med inriktning på vård och omsorg resonerar kring 

sina förutsättningar att påverka arbetsmiljön och arbetsglädjen. I 

organisationen har det under de sista åren skett stora 

omorganisationer och förändringar som medför en känsla av oro 

och osäkerhet och ingen vet hur framtiden blir. Arbetslivet står 

inför stora utmaningar som innebär ett hårdare arbetsklimat med 

andra villkor som sätter press på människan. Konsekvenserna av de 

ständiga förändringar och påfrestningar inom arbetslivet leder ofta 

till en försämrad arbetsmiljö och sämre anställningsvillkor. Det är 

därför viktigt för dagens organisationer att stödja och utveckla ett 

gott ledarskap, så ledarna tillsammans med medarbetarna orkar 

utveckla och driva verksamheten framåt. Ledarens egenskaper är 

viktiga och ledarens pedagogiska förmåga spelar en stor roll i 

samspelet med medarbetare. Är ledaren en god förebild och kan 

kombinera visdom och makt på ett bra sätt och själv lever som man 

lär - då har man också goda chanser att lyckas med sitt ledarskap.  



 
 

Förord 
Att skriva denna uppsats har varit en stor utmaning men samtidigt en stor glädje. I detta 

förord vill jag passa på att tacka respondenterna som tagit sig tid och ställt upp i 

intervjuerna och delgett mig sina upplevelser, vilket har gjort det möjligt för mig att 

utföra denna studie. Jag vill också tacka min handledare Henrik Nilsson som stöttat mig 

på vägens gång genom att uppmuntra och ge goda råd men också svarat på frågor som 

dykt upp och varit engagerad i mitt arbete. 

 

Växjö, maj 2010 
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INTRODUKTION 

I dagens samhälle tillbringar vi människor stora delar av vår vakna tid på arbetet. 

Arbetsklimat hårdnar, anställningsvillkoren ändras och vi ställs inför allt större krav och just 

därför är det allt viktigare att kunna känna arbetsglädje, att vi trivs och mår bra - att livet på 

arbetet fungerar som det ska (Angelöw, 2002). Arbetsglädje kan bidra till att vi har lättare 

klarar svårigheter, påfrestningar och förändringar men det ökar också livskvaliteten, 

samtidigt som vi orkar prestera mera och det gynnar organisationerna vi arbetar i. Alla 

människor behöver ha balans i livet - mellan arbete, vila och fritid för att må bra. (Angelöw, 

2006). 

För att öka medvetenheten om vikten av att ha ett bra arbetsklimat och stärka arbetsglädjen 

och trivseln ute på arbetsplatserna menar Angelöw (2006) att man måste arbeta metodiskt 

och medvetet med begreppet – ett slags systematiskt arbetsglädjearbete, där det handlar om 

att fokusera på möjligheter, styrkor och framgångar. Det systematiska arbetsglädjearbetet, 

menar Angelöw handlar om att få en uppfattning av i vilka situationer som ledare och 

medarbetare upplever arbetsglädje och först då kan man få en uppfattning av på vilka 

områden man behöver satsa mer på inom organisationen för att få en ökad arbetsglädje. 

Ledarskapet har en betydelsefull roll för arbetsglädjen på en arbetsplats, men det gäller 

också att ge ledare rätt förutsättningar, så de kan lyckas i sitt arbete med att kunna utöva ett 

arbetsglädjeinriktat ledarskap. 

Lundblad (2000) anser att det i framtidens organisationer krävs en ny ledarroll, där ledaren 

beskrivs mer som en regissör, som måste kunna stimulera till utveckling, förmedla kunskap, 

ta tillvara idéer hos medarbetarna och omsätta innovationer. Genom att skapa ett gott 

arbetsklimat, med ett bra och tydligt ledarskap inom organisationer, där anställda känner sig 

behövda, har meningsfulla arbetsuppgifter och ges tid till återhämtning och reflektion, vilket 

bidrar till att medarbetarna får ett ökat välbefinnande, men det blir också hälsosammare och 

trivsammare arbetsplatser (Angelöw, 2002). 

I min utbildning blev jag intresserad för ledarskap och dess betydelse för arbetsmiljön och 

arbetsglädjen inom organisationer och ville utveckla det vidare genom att forska kring dessa 

begrepp. Ledarskap är ett ämne som fascinerar många människor och det har skrivits en del 

om det tidigare. Trots det är jag ändå intresserad av att forska vidare och undersöka det på 

nytt och det beror på att det i organisationen jag valt att utföra min studie i har hänt ganska 

mycket under de sista åren som ändrat förutsättningar både för ledare och medarbetare. 

Organisationen är en politiskt styrd organisation och verksamheten har ett 

omsorgsperspektiv vars uppgift är att förmedla service, vård och omsorg till 

samhällsmedborgarna. Syftet med studien är att beskriva hur enhetschefer i organisationen 

resonerar kring sina förutsättningar att påverka arbetsmiljön och arbetsglädjen. 
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Bakgrund  
I bakgrunden beskriver jag om hur förändringar påverkar och ändrar förutsättningarna för 

både ledare och medarbetare ute i organisationerna samt belyser de olika delarna 

ledarskap, arbetsmiljö, kommunikation och relationer. Teoriavsnittet ger en bakgrund till 

problemområdet. 

Nya utmaningar för ledare och organisationer 

Lundblad (2000) menar att omvärlden förändras i allt snabbare takt och med helt nya 

förutsättningar som följd, vilket påverkar oss alla direkt eller indirekt inom både privatliv 

och arbetsliv. Förändringar skapar turbulens och osäkerhet, samt behov av omställning och 

anpassning, vilket skapar utmaningar inom organisationer och för ledarskapet, samt ökar 

intresset för begrepp som nätverk, flexibilitet och innovation. Framtiden blir mer föränderlig 

och osäker och det påverkar också att anställningsformer, arbetstider, arbetsuppgifter och 

arbetsplatser förändras. Inom organisationer bör det finnas förmåga för att kunna läsa av 

trender eller tendenser för att kunna hänga med i det som sker i omvärlden för att kunna veta 

vilken betydelse det har för organisationer och medarbetares framtid samt för att kunna möta 

trycket från omvärlden. Lundblad menar vidare att det bör kommuniceras inom leden i 

organisationerna för att kunna bygga upp en bild av vad som händer och väntas av 

framtidens organisationer och ledare. Det handlar om en uppbyggnad av en 

handlingsberedskaps plan för att kunna möta alternativa framtida förlopp, där han pratar om 

ett framtidståg som handlar om anpassning eller förhållningssätt till det som faktiskt 

kommer. Lundblad menar också att det handlar inte bara om en anpassning, utan det gäller 

också att vara väl förberedd, så vi kan påverka, forma om och med hjälp av det skapa oss en 

egen framtid. Men då gäller det att vara insatt och ha en vision om hur vi vill det ska vara i 

framtiden eftersom det långsiktliga framtidsperspektivet är nödvändigt för såväl individ- och 

organisationsnivå, som samhällsnivå.  

De ökade samhällsförändringarna som handlar om olika processer, med ny teknik, som 

innebär ökade krav på oss människor, organisationer, men också inom dagens 

arbetsmarknad som det kan vara svårt att leva upp till. Vi lever i en värld av förändringar 

med ny teknik och krav på flexibilitet, som innebär att vi måste fokusera på nytänkande, 

framtidsstudier, ta vara på nya idéer och genom omvärldskontakt kan vi snabbare anpassa 

oss och möta en föränderlig värld. Nya arbeten kräver kunskap på högre nivå och lärande är 

nödvändigt för att hänga med utvecklingen i både arbetslivet och i samhället. (Tedenljung, 

2008) 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö menar Angelöw (2002) handlar om alla faktorer i arbetet som påverkar hur 

individer mår i arbetslivet, hur livet på arbetet fungerar, men också om hur 

arbetsförhållanden är. Det handlar om vilka fysiska, psykiska och sociala förhållanden som 

råder dvs. de olika faktorer som påverkar hur vi människor mår och trivs på våra arbeten. 

Jag intresserar mig för ledarskapets betydelse för arbetsglädjen och arbetsmiljön, men också 

för relationer mellan individer och om relationer mellan de andra och individen i 

arbetsgrupper dvs. om hur de sociala förhållanden som råder på en arbetsplats påverkar hur 

vi människor mår och hur vi kan utvecklas. 
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Arbetsmiljö är det som finns runt om oss på vår arbetsplats som olika arbetsredskap, 

maskiner, luften, ljuset, ljudet vi vistas i, men också hur arbetet är organiserat och hur vi 

trivs på våra arbeten. I dagens arbetsliv är arbetsmiljölagstiftning breddad till att även ta 

hänsyn till människors psykiska hälsa och välmående. Arbetsgivarens ansvar omfattar att se 

till att arbetsmiljön är säker och att förebygga ohälsa och olycksfall, men också att se till att 

arbetsmiljön är utformad så att individer kan utvecklas, är delaktiga och känner sig trygga på 

sin arbetsplats. Arbetsmiljön ska med andra ord vara tillfredställande och vara anpassad till 

samhällets sociala och tekniska utveckling som ständigt sker i dagens samhälle och 

verksamheter, där förändringsprocesser, investeringar och kompetensutveckling är viktiga 

delar för att kunna nå framgång. Människor tillbringar stor del av sin tid på sina arbetsplatser 

och det är därför viktigt att arbetsmiljön är tillfredställande menar. (Angelöw, 2002) 

Arbetsmiljöpolicy 
Iseskog (2001) anser att det på varje arbetsplats bör finnas en arbetsmiljöpolicy som 

innehåller enkla rutiner till personalpolitiska riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska drivas. 

Policyn ska vara känd för alla chefer i medarbetarnas organisation. Policyn ska finnas 

nedskriven i en skriftlig handling, eftersom arbetsgivaren är skyldig att ha så goda kunskaper 

om den egna arbetsmiljön som möjligt. Men alla i en verksamhet måste ha kunskap och 

insikter om den egna arbetsmiljön för att arbetsmiljöarbetet ska bli så bra som möjligt. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
För att få en så god arbetsmiljö som möjligt måste både arbetstagaren och arbetsgivaren 

samverka kring arbetsmiljöfrågor. Genom arbetsmiljölagen kan vi förbättra mycket, men 

ofta är avståndet mellan lag och verklighet långt ute på våra arbetsplatser. Olika branscher 

har olika arbetsmiljöfrågor och ett bra arbetsmiljöarbete kräver ett systematiskt arbete med 

att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen ger de 

yttre ramarna för en god arbetsmiljö och att bedriva arbetsmiljöarbete ska ingå som en 

naturlig del i den dagliga verksamheten. (Günzel & Zanderin, 2003) 
 

Att ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig framgångsfaktor skriver 

Angelöw (2002) som bidrar både till en bättre arbetsmiljö och en hälsosammare arbetsplats. 

Olika åtgärder för att skapa ett aktivt arbetsmiljöarbete kan vara att utbilda anställda i 

arbetsmiljökunskap, ha aktiviteter med fortlöpande dialoger i ämnet och se till att 

arbetsmiljöarbetet blir integrerat i den dagliga verksamheten ute på arbetsplatser. 

Ledarskap och arbetsglädje 
Angelöw (2006) anser att arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för en 

hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats, samtidigt som det höjer livskvaliteten. Har 

människor i en organisation hög arbetslust, så påverkar det deras arbetsinsatser och de får då 

tillgång till hela sin individuella arbetskapacitet. Människor som upplever arbetsglädje på 

sina arbetsplatser får positiva effekter som att motivationen ökar, bättre bemötande, ökad 

effektivitet, bättre samarbete och som ett resultat av detta – sjukfrånvaron minskar och det 

blir mer framgång och ett bättre resultat för både individen och organisationen de arbetar i. 

Ledaren ska fungera som en katalysator och resursperson för sina medarbetare. Ett gott 

ledarskap betyder mycket för gruppklimatet, det är en slags ömsesidig samverkan mellan 

ledare och medarbetare och det gynnar arbetsmiljön och leder till att medarbetare och ledare 

känner hög arbetstillfredsställelse - en ökad arbetsglädje. (Maltén. 2000) 

Svedberg (2003) menar att man som ledare är en god förebild genom att bidra med sitt sätt 

att vara och agera och på så vis skapas en kultur och normer som påverkar gruppens 

förhållningssätt och arbete. För en grupp ska fungera optimalt, så gäller det att de olika 
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medlemmarnas roller, kompetens och deras olika erfarenheter kompletterar varandra. Det 

gäller att kunna ta vara på gruppens mångfald på ett bra sätt, men också att sträva efter 

balans i arbetsgruppen. För att kunna förstå människor och förstå dynamiken i en grupp, 

behöver man på något vis förstå den enskilda människan och det sammanhang som hon/han 

påverkas av och det är inte alla människor/ledare som har denna förmåga.  

Angelöw (2006) har kommit fram till att ledarskapet har en nyckelroll för att skapa 

arbetsglädje på arbetsplatser och menar att ledaren bör ha insikt i både hur arbetsglädje 

skapas men också vad som händer om det saknas. Arbetsglädje anses vara avgörande för att 

skapa en välmående och framgångsrik arbetsplats. Han beskriver att ledarens uppgift är att 

skapa en struktur för arbetsglädjearbetet och vara stödjande och uppmuntra till arbetet men 

också vara en god förebild för medarbetarna. Angelöw (2006) menar också att ansvaret för 

arbetsglädjen ligger på medarbetaren med ett delat ansvar mellan ledning och medarbetare, 

där det gäller att öka förståelsen på arbetsplatsen så alla blir mer medvetna om betydelsen av 

det. Han menar också att det är en investering att arbeta med arbetsglädje för organisationer 

och om alla tar sitt ansvar - så händer det saker.  

Ledarskapet påverkar arbetsklimatet 
Angelöw (2002) menar att på arbetsplatser med en fungerande organisation och ett gott 

ledarskap, där lagar och avtal följs, där har arbetstagarna större chans att bli sedda och 

respekterade för det arbete de utför. Ju bättre arbetsklimatet är i gruppen desto större 

möjlighet för gruppen att lyckas, att utvecklas och bli mer delaktiga i det som sker. Men det 

påverkar också hur människor mår och trivs på sina arbeten. Samhörighet med andra 

människor är en viktig förutsättning för att vi ska må och fungera bra tillsammans. Ett 

positivt arbetsklimat är också en grundläggande faktor för att skapa ett friskare arbetsliv. 

Fungerar arbetsplatsen dåligt skapas ohälsa och då mår de anställda dåligt och 

verksamhetens produktivitet blir sämre. Den ökande ohälsan i samhället kostar stora pengar, 

det gäller att alla blir medvetna om hur mycket ohälsan kostar i såväl kronor som mänskligt 

lidande. Med friskare arbetsplatser får vi däremot fler i arbete och därmed mer resurser. 

Relationer 
Man kan dra nytta av människors förmågor till samarbete i olika grupper, menar Persson 

(2003) eftersom social kompetens handlar om samlevnad mellan individer och att försöka 

göra det så bra det går, så människors gemensamma värld fungerar, så bra som möjligt. Det 

handlar ju om hur människor agerar i mötet med andra människor och i grupper, hur de kan 

smälta in och anpassa sig till en grupp, men också hur man står ut med och kan hantera olika 

grupptryck. Dessa saker anses viktiga i dagens arbetsliv, eftersom det ofta är 

grupporganiserat arbete som är vanligt ute i olika organisationer i dagens arbetsliv. 

 

Empati kan förklaras med förmågan att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor 

och psykiska situation vilket anses underlätta i umgänget och i sociala relationer med andra 

människor (Holm, 2008). Johnsson (2003) menar att har man en god självkänsla har man 

lättare för att skapa relationer med andra människor, uttrycka känslor - man har en positiv 

grundsyn på livet och vet var sina gränser går. Förstår man sig själv bra, då har man också 

lättare att förstå sig på och sätta sig in i andra människors situationer anser Johnsson. 

Ledarens pedagogiska förmåga 
Det totala ledarbeteendet menar Maltén (2000) kännetecknas av handlingsbenägenhet, 

samspel och produktivitet genom sina medarbetare. Ledarens pedagogiska förmåga spelar en 

stor roll, eftersom ledarskap utövas i varje situation där en person försöker påverka 

medarbetare i olika situationer, det kan handla om att föra anställda från osäkerhet mot 
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trygghet, struktur och kontinuitet, vilket är en ständigt pågående process i dagens arbetsliv. 

Maltén definierar också ledarskapet med ”den process genom vilken en person influerar 

andra att nå uppsatta mål”. Gruppen är ledarens verktyg och kommunikation är en viktig 

kompetens, men det är ledarens förmåga att motivera och engagera som kan ses som ett mått 

på deras lämplighet som ledare, menar (Thompson & McHugh, 2002).  

Man kan säga att ledarens insatser är beroende av vad ledaren har med sig i bagaget, vad 

ledaren har för kunskap, hur ledaren är genom sina personliga egenskaper men också vad 

ledaren gör. Maltén (2000) beskriver att ledarbeteendet består av tre sorters handlingar, 

nämligen målsättande, problemanalyserande och ett kommunicerande handlande. Det totala 

ledarbeteendet kännetecknas av handlingsbenägenhet, samspel och produktivitet genom 

medarbetarna. Pedagogiskt ledarskap innebär att hantera sociala relationer och samspel 

mellan människor. Tillsammans med andra utvecklas också kunskap. Med andra ord en 

slags process - där vi människor kan förändras genom kunskap, mognad och genom hur vi 

bemöter och kommunicerar med varandra i olika situationer. Fritzell (2003) skriver att John 

Dewey menade att demokratin var ett uttryck för människors fria samvaro och utbyte med 

omgivningen i avsikt att nå växande kunskap om sina egna villkor och verkliga förhållande. 

Maltén (1997) beskriver människan som en gruppvarelse som påverkas av olika normer 

attityder som finns i den grupp som omger oss. Om gruppmedlemmarna i en grupp har en 

gemensam målinriktning, en samhörighet och en god inbördes kommunikation, så ger 

medlemskapet i gruppen en optimal utdelning - där också ledarens egenskaper utgör en 

viktig del i hur gruppen kommer att fungera. 

Krav som riktas mot dagens ledare 
Lundblad (2000) menar att det i dagens organisationer krävs en ny ledarroll som det ställs 

helt andra krav på. Där det efterfrågas egenskaper hos ledaren som kan liknas med en 

regissör med krav på att kunna stimulera utveckling, förmedla kunskap, ta tillvara på goda 

idéer, omsätta innovationer. Han pratar också om kreativitet och entreprenörskap som en 

viktig komponent, som nödvändiga källor till förnyelse och utveckling och nytänkande i 

organisationer och för ledarskapet. Det handlar om medarbetarskap istället för ledarskap, där 

medarbetarskap innebär att ingen anses var bättre än den andra utan där alla med sin 

specialitet bidrar till att de gemensamma målen uppfylls, det finns inga underordnade utan 

bara medarbetarskap.  

 

Andra krav som efterfrågas på dagens ledare är att ledaren måste tillåta nytänkande och 

uppmuntra sina medarbetare att våga tänka nytt och ge utrymme för nyfikenhet, men också 

ge tid för reflektion och handlingsutrymme. Att ledaren uppmuntrar till ett öppet klimat med 

rak och konstruktiv kommunikation som skapar utrymme för utveckling, lärande och gynnar 

framförallt en god arbetsmiljö, där det också tillåts att misstag får ske för det är inte bara av 

succéerna som vi lär oss utan vi lär oss också av våra misstag - ett tillåtande klimat som 

skapar trygghet för de människor som finns i organisationen. (Svedberg, 2003) 

Ledarskapsstilar 
Ett autokratiskt ledarskap, menar Thompson & McHugh (2002) och betonar en person med 

stark kontroll och med regelstyrda relationer och där målen handlar om att fullgöra uppgifter 

och där snabbheten i beslutsfattandet kunde vara viktigare än kvaliteten i besluten. Maltén 

(2000) skriver att den auktoritäre ledaren styr sin grupp med en järnhand och tar själv alla 

initiativen och fattar alla beslut, rådgör sällan med gruppen och håller en klar distans till 

gruppen. Ledaren reglerar verksamheten in i minsta detalj och fördelar arbetet. Medan ett 

demokratiskt ledarskap betonar mer samarbete och ansvarsfulla relationer med och mellan 

medarbetarna och är tätt sammankopplat med en human relationstradition som genomsyras 
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av ansvar och samarbete och där beslut fattas tillsammans. (Thompson & McHugh, 2002) 

Hagström (1990) menar att det demokratiska ledarskapet är mer tillfredställande, effektivt 

och har mer positiva effekter och gynnar en långsiktlig personalutveckling än det 

autokratiska ledarskapet. En tredje variant på ledarskapsstil är ett s.k. låt – gå – ledarskap 

som beskrivs som en ledarstil där ledaren misslyckas med att acceptera sitt ansvar i sin 

position som ledare (Thompson & McHugh 2002). Maltén (2000) menar att låt - gå ledaren 

uppträder mer passivt och ger råd och upplysningar endast vid tillfrågning. Det handlar om 

en tillbakadragen ledare som håller sig utanför och lämnar gruppen åt sig själv och låter 

gruppen göra som den vill och på det sätt som passar gruppen och ger ingen kritik vare sig 

till gruppen eller till enskilda individer. 

 

Ledarskapsstilar influeras också av organisationers ideologi och kultur, men det är chefens 

status som ledare som utgör den främsta motivationen för ledare att inhämta och behålla 

engagemang. Ofta är det ledares förmåga att engagera och motivera som är det externa 

måttet på deras lämplighet som ledare menar (Thompson & McHugh, 2002). Grunden för ett 

framgångsrikt ledarskap anser Hagström (1990) är att de underordnade vill acceptera 

ledarens styrning och förstår vilken innebörden är och kan följa den. 

Offentligt ledarskap 
Hagström (1990) beskriver det offentliga ledarskapet som en hierarkiskt underordnad 

chefskedja som har kommit till genom lagar och förordningar och myndighetsinstruktioner 

och olika regler, samt att det bygger på viss grad av respekt och lydnad från underordnades 

sida. Han menar att ledaren framställs som en symbol, där ledarens uppgift är att förmedla 

organisationens mål och behov ut till medarbetarna, men också till människor utanför 

organisationen. Där ledarskapet är en inflytande och utvecklingsprocess, där ledaren 

medvetet utövar inflytande över sina underordnade för att kunna påverka dem och samtidigt 

kunna hantera samspelet mellan människorna inom organisationen. För ledare inom den 

offentliga verksamheten utgör politiska beslut en viktig del av vardagen och organisationens 

verksamhet är mer öppen för insyn utifrån av samhällsmedborgare, press och annan media. 

Chefer på mellannivå inom offentlig sektor får sin auktoritet given av överordnade i 

hierarkin inom organisationen, genom olika föreskrifter och förordnanden. Mellanchefer är 

inte med i fastställandet av målen i organisationen, utan deras uppgift är att organisera och 

styra olika delar för att uppnå de mål som finns. Att ha ett väl utvecklat nätverk med 

underordnade, men också externt, gynnar framgången i ledarskapet.  

 

I offentlig verksamhet har ledare också närhet och samordning med politiker, men också 

med olika företrädare, olika grupper och organisationer, med enskilda som ofta är i 

beroendeställning till organisationen. Ledaren måste producera, administrera, samordna och 

planera, men också vara nyskapare och integrera olika individer och grupper så att alla i 

organisationen jobbar mot de gemensamma mål som finns. Ledarna har också oftast ansvar 

för olika professioner i sina arbetsgrupper som de får arbeta med på lite olika sätt, eftersom 

de olika professionerna har olika expertkunskap som ska garanteras genom ett särskilt 

legitimeringsförfarande och där det oftast finns en särskild yrkesetik utvecklad på grund av 

de olika ansvarsområden de olika professionerna har med sin unika kunskap (Hagström 

1990). Men professionaliteten handlar också om en roll där en person har en viss position, 

som olika förväntningar och normer riktas mot och där professionaliteten också består av att 

ha förmåga att kunna etablera förtroendefulla relationer, förstå och hantera olika dilemman, 

genom att kunna sätta gränser och hålla balansen, mellan privata, personliga och 

professionella relationer. (Svedberg, 2003) 
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För chefer i offentliga organisationer måste man vara känslig för samhälleliga, politiska och 

byråkratiska värden som alla förändras emellanåt oftast i långsam takt, men ofta dramatiskt 

när det väl händer (Hagström, 1990). 

I en politisk styrd organisation måste ledarna vara lojala med den politiska majoriteten, 

eftersom politikerna har tolkningsföreträde och de medverkar i såväl policy – utformning 

som beredning och verkställighet (Hagström 1990). Politikerna måste ha ledarna och 

personalen med sig och inspirera dem, ge dem självförtroende och tillit, därför är det viktigt 

att de beslut som tas är i samråd med ledarna och medarbetarna eller åtminstone så besluten i 

sina huvuddrag överensstämmer med medarbetarnas viljeinriktning. När det råder stora 

sparbeting i en offentlig organisation blir det lätt att visionerna som finns sätts på undantag. 

(Maltén, 2000) 

Ledarskap och styrning - att arbeta med mål 
En ledares roll är att vara både styrande och stödjande och båda dessa sidor är viktiga att ha 

med i ledarskapet, men också att hålla samman, effektivisera och kunna skapa 

tillfredsställelse inom grupper och organisationer. Vet ledaren dessutom att faktorer som att 

vara lyhörd, ge tid för reflektion och handlingsutrymme, ge erkänsla och delaktighet till sina 

medarbetare, samt ge måluppfyllelse till organisationen, så gynnar det både trivseln och 

samhörigheten på arbetsplatser. (Maltén, 2000) Syftet med ledarskapet menar Maltén är att 

få sina medarbetare att förverkliga målen och det är ledaren som tillsammans med de 

anställda har ett gemensamt ansvar för att få verksamheten att flyta på och se till att alla mår 

bra, utvecklas och känna trygghet i det arbete de utför. Ledarskap syftar på situationer där 

man arbetar med andra, det handlar om att utföra uppgifter och nå mål genom andras 

kraftansträngningar. Det handlar om att stimulera medarbetare, genom att med beslutsamhet 

och entusiasm sträva efter och genomföra de gemensamma mål som finns i en organisation. 

Arbetsgruppen är ledarens arbetsinstrument och som chef/ledare måste man kunna hantera 

sin grupp, så att medarbetarna får sina intressen tillgodosedda genom att skapa bra 

förutsättningar. Men också se till så varje individ gör sitt bästa och att gruppen har en bra 

sammansättning med en väl fungerande gruppdynamik (Tedenljung, 2008). Effektiva ledare 

får saker och ting att hända, men för att vara en bra ledare måste man också leva som man 

lär – med andra ord tänka på att behandla sina medarbetare som man själv vill bli behandlad 

anser Maltén.  

Etiskt ledarskap 
 Etik - här spelar ledarens förmåga att kunna kommunicera, att visa medkänsla och 

engagemang en stor roll – för att kunna skapa meningsfullhet i arbetet. Här speglar ledarens 

egna livskvaliteter och förmågan att kunna kombinera makt och visdom på ett bra sätt, vilket 

krävs för att få ett bra ledarskap och en god och öppen arbetsmiljö. (Maltén 2000) 

 

Ett ledarskap som genomsyras av etik menar (Maltén, 2000, s. 187) går ut på: 

Att tjäna andra, göra andra framgångsrika och att stimulera andra till optimal utveckling. 

Att arbeta genom andra och samtidigt vara lojal mot organisationens huvudman och övriga 

medarbetare. 

Att visa medkänsla med andra, som behöver känna omsorg, känna sig sedda och bekräftade, 

uppleva trygghet. 

Att engagera sig i andra, i yrkesproblem, men också i personliga problem. 
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Att kommunicera med andra, kunna aktivt lyssna, förstå, kunna skapa en social kontakt, vara 

personligt närvarande, föra en dialog både på det intellektuella och emotionella stadiet. 

Att skapa meningsfullhet, varje människa behöver känna meningsfullhet i det man gör. 

Att äga egen livskvalité, kunna uppträda med personlig integritet och moral, vara trovärdig 

och lojal, vara sig själv och behandla andra som man själv vill bli behandlad. 

Att kunna kombinera visdom och makt, att kunna ansluta sig till Platons tes ”att utan visdom 

är makten tyrannisk och utan makt är visdomen innehållslös” 

 

Kommunikation  
Att beskriva en persons förmåga att lära ut något, att ha förmågan att förmedla ett budskap, 

genom att kommunicera med andra, handlar om pedagogik, där det pedagogiska då blir att 

komma överens genom kommunikationen (Maltén, 1997). Enligt Fritzell (2009) bör en 

kommunikation vara öppen, fri och tillgängligt för andra människor där alla har rätt att delta. 

Öppenheten i samtalet stimulerar till kreativitet och genom kommunikationen kan 

människor påverka, övertyga och lära av varandra. Genom att tala med varandra skapas 

också sociala relationer och ett samspel mellan människor. Fritzell menar vidare att i olika 

samtal har alla rätt att föra fram sina ståndpunkter och perspektiv, men menar samtidigt att 

alla måste vara införstådda med och villiga att utsätta sig för att olika ställningstagande som 

kommer fram genom kommunikationen som kan prövas och argumenteras. Där kritik och 

självkritik är bärande inslag, där argumentens relevans och värde ständigt ifrågasätts och 

prövas mot personliga, sociala, samhälleliga och kulturella intressen menar Fritzell. Genom 

demokrati har alla inflytande över sin egen situation och samhällets utveckling i stort, menar 

(Fritzell, 2003).  

Ledarskap och kommunikation 
Att ha ett öppet klimat med rak kommunikation skapar utrymme för utveckling, lärande och 

gynnar framförallt en god arbetsmiljö i organisationer. Som ledare är det viktigt att man är 

tydlig i sin kommunikation och i sitt budskap, så det når ner i alla led. Men även att kunna 

ha förmågan att uttrycka tankar och åsikter på ett bra sätt - att man är stark i sig själv och är 

öppen för andra människors åsikter och synsätt. Det gäller att ledaren har ett stödjande och 

uppmuntrande ledarskap, men också ge medarbetarna ett ökat inflytande och delaktighet. 

(Ahrenfelt, 2001) Solidaritet och respekt är viktiga ord när man arbetar med människor, men 

även uppskattning och ett väl fungerande samarbete har visat sig ha en avgörande betydelse 

för människors hälsa, arbetsglädje och välbefinnande (Angelöw, 2006). Ledarens förmåga 

att vidmakthålla en levande professionell dialog skriver Svedberg (2003) är också en 

väsentlighet. Men även att kunna ha förmågan att uttrycka tankar och åsikter på ett bra sätt - 

att man är stark i sig själv och är öppen för andra människors åsikter och synsätt. Ledarens 

uppgift är att kommunicera mål och versioner ut till sina medarbetare och då gäller det att 

vara tydlig med sitt budskap, så det når fram till alla medarbetare menar Ahrenfelt. 

Språket som verktyg 
Det är dialogen som knyter samman människor och dialogens kärna är att kunna tala och 

lyssna. Genom att samtala med andra och sedan tolka det som blivit sagt, lär vi av varandra 

och kan på så vis byta erfarenheter. Ett slags kollektivt lärande, en fortgående process som 

gör att vi människor utvecklas och påverkar varandra. (Granberg, 2004) 

 

Språket är av social och kulturell betydelse för oss människor, som utgör både möjligheter 

och är ett verktyg för människan att förstå och skapa mening åt våra erfarenheter. 



9 
 

Tedenljung (2008) menar att vi ibland har svårt att förstå varandra och det kan bero på olika 

saker. Vi kanske inte talar samma språk och vi har då svårt att mötas i en kommunikation. 

Många gånger handlar det om att vi misstolkar det vi hör och säger och då blir budskapet fel. 

Att kommunikationen blir fel eller att informationen inte når ut till alla, kan bero på att vi 

tolkar dessa båda begrepp fel. Information är en envägsprocess och en monolog, medan 

kommunikation är en flervägsprocess och en dialog. (Ahrenfelt 2001) menar att den 

auktoritära ledaren använder sig mer av envägs kommunikation, medan den demokratiska 

ledaren kommunicerar genom en dialog med sina medarbetare Kommunikation är ett viktigt 

nyckelord i dagens samhälle och i organisationer om man vill förstå och hänga med i det 

som sker i omvärlden och det gynnar utvecklingen i samhället (Lundblad, 2000). 

 

Syfte och problemformulering 
I detta kapitel beskrivs problemområdet, syftet och dess avgränsningar och här finner du 

som läsare vilka frågeställningar jag utgått ifrån i uppsatsen.  

 

Syftet med studien är att beskriva hur ledare i en offentlig organisation med inriktning på 

vård och omsorg resonerar kring sina förutsättningar att påverka arbetsmiljön och 

arbetsglädjen. Genom ledares upplevelser försöker belysa vilka faktorer som gynnar eller 

försvårar för anställda att känna arbetsglädje inom organisationer, men också analysera 

vilken betydelse ledarens pedagogiska strategier har för arbetsmiljön och arbetsglädjen.  

Dessa frågeställningar har jag valt för att uppnå mitt syfte. 

– Vilka villkor och möjligheter finns för ledaren att leda arbetsmiljöarbete?  

– Hur formar ledaren sitt arbetsmiljöarbete? 

Avgränsningar 
För att undersökningen skulle vara praktisk genomförbar insåg jag att jag var tvungen att 

göra vissa avgränsningar. Därför valde jag att fördjupa mig i några ledares upplevelser, 

tankar och åsikter, eftersom det inte är möjligt att undersöka hur alla ledare i organisationen 

upplever, vilken betydelse olika ledaregenskaper har för arbetsmiljön och arbetsglädjen. En 

sådan undersökning hade varit alldeles för omfattande för mig att göra. Därför valde jag att 

göra jämförelse mellan endast fyra ledares upplevelser och åsikter inom samma 

organisation, men där undersökningspersonerna är ledare för olika slags enheter. 

 

METOD 

I kapitlet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Jag har i denna uppsats valt 

att använda mig av kvalitativ forskningsmetod och hermeneutiken som ansats samt gjort 

individuella intervjuer. I metodavsnittet som följer redovisar jag hur jag gått tillväga när 

jag samlat in data och hur jag bearbetat materialet. 

Val av ansats och metod 
Att sätta sig in i och ta ställning till vilket förhållande som finns mellan teori och empiri kan 

man göra på många olika sätt, men jag har valt att använda mig av en empirisk undersökning 

och bearbetning av data, med en kvalitativ ansats för arbetet och insamlandet av material. 
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Undersökningen har gjorts inom ramen för ett hermeneutiskt perspektiv. Ledarna i 

organisationen som är enhetschefer har delat med sig av sin erfarenhetsvärld i intervjuer. 

Min uppgift var sedan att försöka se saker och ting utifrån undersökningspersonernas 

perspektiv, ifrågasätta och ställa mig frågan vad och varför de resonerar som de gör 

(Bryman, 2002). 

Val av metod – Kvalitativ metod  
Metoden för att bearbeta textmaterial kallas kvalitativ forskningsmetod. Man lägger stor vikt 

vid ord och inte kvantifiering (Kvale, 1997). Jag intresserar mig för hur enhetschefer 

resonerar kring sina förutsättningar att påverka arbetsmiljön och arbetsglädjen. Syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och förstå intervjupersonens livsvärld ur 

den intervjuades eget perspektiv. Den muntliga intervjun förvandlas till texter som ska 

tolkas. Huvuduppgiften för intervjuaren är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger 

och analysera och jämföra frågorna i intervjun och försöka kartlägga den exakta meningen i 

den antyder Kvale. Kvale menar vidare att den kvalitativa metoden, där tonvikten läggs på 

ord och genomförs genom språklig analys exempelvis i intervjuer, är känslig för människors 

situation och förutsätter en dialog med undersökningspersonerna. Trost (2007) menar att det 

är rimligt att använda kvalitativ forskningsmetod om man är intresserad av att försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera, särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster.  

Hermeneutisk forskningsansats 
Hermeneutiska forskningsansatsen menar Kvale (1997) innebär att forskaren tolkar en 

forskningsintervju som handlar om den mänskliga livsvärlden, hur man upplever den. 

Forskaren engagerar sig först i dialogen, som tolkas, bearbetas och omvandlas till text. Det 

man försöker göra är att reflektera, så man förstår den mänskliga livsvärlden genom texten, 

för att sedan kunna förmedla de mönster, traditioner som uppdagas. 

 

Det handlar om hur vi kan förstå verkligheten och hur vi kan uppnå en ökad förståelse 

genom att tolka innebörder i upplevelser, texter, symboler och handlingar (Ödman, 2007). 

Inga absoluta sanningar söks utan istället söks det andra sätt att förstå företeelser som kan 

vara svåra att hantera i vår vardagsförståelse, där syftet är att vinna en giltig gemensam 

förståelse av en texts mening. Malten (1997) menar att hermeneutiken försöker förstå 

människors föreställningar, känslor och motiv utifrån deras sociala och kulturella bakgrund 

och deras aktuella situation, de vill tolka och förstå verkligheten med dess psykiska 

fenomen. 

Hermeneutisk tolkning innebär en ständig växling mellan delar och helhet, som följer den 

hermeneutiska cirkeln - som är en oändlig process Från början har forskaren ofta en svag 

uppfattning av texten som helhet, eftersom man tolkar de olika delarna och sedan helheten 

igen som upphör först när man kommit fram till en helhet och en rimlighet, en giltighet som 

är fri från motsägelser. Först när man ser att olika mönster bildas som ingår i en 

sammanhängande enhet, får man fram en bra mening och förståelse för undersökningen. 

(Kvale, 1997)  

Intervju 
Intervjuer kan ha olika grad av strukturering och standardisering skriver Kvale (1997) där 

struktureringen handlar om frågornas utformning och inbördes ordning och graden av 

standardiseringen innebär hur fria frågorna är att tolka för intervjupersonerna. Intervjuer 

med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer innebär att 

intervjuaren formulerar frågorna under själva intervjun och ställer frågorna i den ordning 
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som passar intervjupersonen. Vid helt standardiserade intervjuer ställs likadana frågor i 

exakt samma ordning till varje intervjuperson. Graden av standardisering man väljer att 

använda sig av beror på hur väl man vill kunna mäta, jämföra och analysera intervjusvaren. 

När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme den intervjuade får. 

Där en helt strukturerad intervju, lämnar mycket lite utrymme för svar och där har man ofta 

fasta svarsalternativ att välja på. I en ostrukturerad intervju lämnas stort utrymme för svar, 

där används öppna frågor utan fasta svarsalternativ. Beroende på hur man kombinerar grad 

av standardisering och grad av strukturering, så blir det olika intervjuer, som kan användas 

inom olika användningsområden. (Patel & Davidson, 2003) 

Urval  

Jag kontaktade åtta stycken enhetschefer via e-post i organisation jag skulle genomföra min 

studie i. Jag fick snabbt respons från fyra av dem som uppgav att de var villiga till att 

medverka i studien. Tre av enhetscheferna har arbetat mindre än tio år som ledare inom 

organisationen. En av dem har drygt tjugo års erfarenhet. Samtliga ansvarar för mellan 30- 

45 anställda. Organisationen är en politiskt styrd organisation, där valda politiker i nämnden 

har det yttersta ansvaret för att forma mål och riktlinjer. Politikerna fattar övergripande 

beslut som förs ner i organisationen via förvaltningschef och chefer, vidare ut i 

organisationens olika verksamheter. Verksamhetens uppgift är att förmedla service, vård och 

omsorg till medborgarna, där verksamheten bygger på respekt för människors 

självbestämmande och integritet. Insatserna för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med den som är i behov av insatserna, där den enskilde själv ska kunna göra 

olika val. Anledningen till att jag vände mig till den offentliga sektorn är att jag själv är 

verksam inom den sektorn och finner därför det intressant att utföra min studie i just en 

sådan organisation. Alla ledarna var kända för mig till namnet eftersom vi arbetar inom 

samma organisation. Information gavs om studien med hjälp av ett följebrev där jag 

klargjorde syftet och att det var frivilligt att delta i undersökningen. Sen bokade vi in tid och 

datum för intervjuer.  

Datainsamling 

Jag har valt att använda mig av en delvis strukturerad s.k. semistrukturerad intervju, som 

innebär att intervjuaren gör en uppsättning frågor, ett frågeschema, där frågorna är fasställda 

i förväg, men där frågornas ordningsföljd kan variera, men respondenten möter samma 

frågestimuli och forskaren har ändå ett visst utrymme till att ställa ytterligare frågor som inte 

ingår i intervjuguiden. Att använda en intervjuguide underlättar vid analysen av 

undersökningen och respondenternas svar kan sammanställas och analyseras på ett 

jämförbart sätt (Bryman, 2002). Jag har gjort en intervjuguide som rymmer ett antal frågor 

som är tematisk relaterade, vilket rekommenderas av (Kvale, 1997). Frågorna rör förändring, 

arbetsmiljöfrågor, kommunikation och relationer och ledarskap. Kvale menar att om 

frågorna är korta och lätta att förstå, så underlättar det i samspelet med intervjuaren och 

intervjupersonerna och det tog jag fasta på, när jag utformade min intervjuguide. Han menar 

vidare att frågorna bör vara utformade så de stimulerar till att samtalet hålls flytande och den 

intervjuade känner sig motiverad till att samtala. Intervjuaren bör ha goda kunskaper och en 

medvetenhet om textens tema, anser Kvale för att kunna förstå vad de intervjuade uttryckt, 

men också för att kunna urskilja olika nyanser och förstå olika sammanhang under intervjun. 

Det är frågorna och hur de är formulerade som bestämmer formerna för svaren i en fråga.  
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Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respektive ledares arbetsplats. Vi kunde 

genomföra intervjun ostörda från andra och respondenterna befann sig i en trygg och 

välkänd miljö. Vid samtliga intervjuer användes bandinspelning vilket jag kommit överens 

om med respondenterna när tider för intervjuerna bokades. Under intervjuerna förde jag 

också stödanteckningar. Bandinspelningen av intervjuerna underlättade för mig när jag 

skulle bearbeta det som blivit sagt under intervjuerna, eftersom jag kunde lyssna på 

intervjuerna flera gånger. Att genomföra intervjuerna tog drygt en timme med varje ledare.  

 

När intervjuerna genomförts började jag bearbeta dem direkt genom att lyssna och 

transkribera intervjuerna ordagrant som till slut blev ett tjugofyra sidor färdigt textmaterial 

när alla fyra intervjuerna var transkriberade. Materialet som har samlats in har behandlats 

helt konfidentiellt och inget i undersökningen kommer att kunna härledas till någon enskild 

deltagare. När undersökningen är slutförd kommer respondenterna att få ta del av resultatet 

om de så önskar. 

Etiska riktlinjer 
Etiska frågor aktualiseras vid olika skeden under en undersökning, därför har statliga 

myndigheter och olika instanser formulerat etiska riktlinjer för hur forskning ska bedrivas 

som Bryman (2002) beskriver så här: 

 

Betydelsen i riktlinjerna innehåller olika krav på att människor som deltar i en undersökning 

inte ska komma till skada, där informations och samtyckeskravet och frivilligheten och att 

privatlivet ska skyddas och att man inte luras genom att delta i någon undersökning. Med 

andra ord innebär det ett skydd för människor när en undersökning genomförs, måste man 

ha undersökningspersonernas samtycke, men också säkra sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet deras konfidentialitet i undersökningen. 

Vetenskapsrådet (1990) skriver i sina forskningsetiska principer att forskarens person är 

avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de etiska avgörandenas kvalitet i projektet 

och det kan vara bra att föra ett etiskt protokoll för de etiska frågor som ev. kan dyka upp 

under undersökningens gång. 

Det gäller att forskaren har kännedom om värderingsfrågor, etiska riktlinjer i en 

undersökning - ett slags krav på forskarens hederlighet. Forskaren har ett, vetenskapligt 

ansvar, så att forskningsprojektet ger kunskap som är värd att veta, men det ställs också krav 

på kvalitet i arbetet som på integritet hos forskaren. En forskare får aldrig förvränga, 

förfalska, vilseleda eller plagiera i en undersökning. Alla forskningsresultat måste redovisas 

öppet, så att andra forskare kan kontrollera och upprepa den forskning som redan är utförd. 

Forskaren har olika roller i sin relation till sina undersökningspersoner och olika etiska 

problem är bundna med de olika rollerna. Forskaren bör låta uppgiftslämnarna ta del av de 

etiska riktlinjerna som finns, men också låta de som deltar och är intresserade av att få veta 

var forskningsresultatet ska publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av 

undersökningen. (Vetetenskapsrådet, 1990) 

Informations och samtycke kravet - vid en intervju undersökning är man hänvisad till 

människors villighet att svara på olika frågor och då är det viktigt att man förklarar syftet 

med undersökningen. Samtyckesprincipen innebär att personer som medverkar i en 

undersökning får full information om syftet med undersökningen om dess syfte men också 
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om upplägget av undersökningen. Man ska också informera om deltagandet är frivilligt och 

att man kan avbryta om de så öskar (Bryman, 2002). En intervju påverkas också av vilken 

relation som uppstår under själva intervjun, därför är det viktigt att visa ett stort intresse och 

förståelse för intervjupersonen för att det ska bli en bra intervju (Patel & Davidsson, 2003). 

Konfidentialitetskravet - innebär att uppgifter om alla de personer som ingår i 

undersökningen, ska behandlas konfidentialitet och person uppgifter ska förvaras så ingen 

obehörig kommer åt dem. 

Nyttjandekravet - innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2002). 

I denna studie har de fyra etiska forskningsprinciperna beaktats och uppfyllts genom att 

respondenterna har informerats om de etiska principerna både i missivbrevet som skickades 

ut via e-post med förfrågan om att delta i studien, men också muntligt när själva intervjuerna 

genomfördes. Respondenterna har upplystes om studiens syfte och om att deltagandet är 

frivilligt. De fyra ledarna har samtyckt att delta i studien genom att svara på förfrågan. 

Konfidentialitet gentemot respondenterna har garanterats genom att inte redovisa några 

namn, organisation eller vilken stad respondenterna kommer ifrån i det färdiga resultatet. 

Det insamlade materialet har endast använts till studiens syfte och respondenterna har blivit 

lovade att få ta del av det färdiga materialet om de så önskar.  

Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra, vilket innebär att man i en 

undersökning måste ta hänsyn till bådadera begreppen (Patel & Davidson, 2003). Man bör 

alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. I en kvalitativ undersökning handlar det ofta 

om hur människor upplever något eller vilken inställning de har till något i sin livsvärld. Då 

gäller det för forskaren att veta vad man undersöker - vilket fenomen, som sedan ska 

överensstämma med vad vi säger undersökningen handlar om och vad som faktiskt 

undersöks menar Patel & Davidson. 

 

Den information som fås i en empirisk undersökning skriver Bryman (2002) måste 

registreras, analyseras och tolkas och i undersökningen kan sanningens kunskap konstateras, 

där validering är en bekräftelse, en process. Forskaren utvecklar en välgrundad tolkning av 

en undersökning, som beror på forskarens skicklighet som utvecklas under undersökningens 

gång, där forskaren har ifrågasatt, kontrollerat och tolkat den kunskap som producerats. 

Forskaren lägger en kritisk syn på sin analys, undersöker och kontrollerar så det inte blir 

någon snedvriden tolkning. Forskningen bör vara trovärdig, rimlig och tillförlitlig i en 

genomförd undersökning. Det man ska leta efter är likheter, skillnader, grupperingar och 

olika mönster utifrån det som är relevant för de frågeställningar som finns i undersökningen. 

I en kvalitativ undersökning handlar validering om att forskaren ska få fram ett resultat som 

överensstämmer med respondenternas uppfattning om det ämne som undersökningen avsåg 

att undersöka – en slags bekräftelse på att den beskrivning som forskaren förmedlat är riktig. 

 

Det kan finnas många olika beskrivningar om en social verklighet, men det är trovärdigheten 

i den beskrivning som forskaren kommer fram till i en viss undersökning som är avgörande 

hur pass acceptabel den är i andra människors ögon skriver Bryman. Det gäller att få en bra 

täckning av det problemområde som forskaren ska undersöka och en god översättning från 

teori till enskilda frågor. Sen ska instrumentet prövas på några människor eller en grupp som 

instrumentet är avsett för och representerar det vi avser att undersöka. (Kvale, 1997) 
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Patel & Davidson (2003) menar att reliabilitet handlar mer om hur tillförlitlig 

undersökningen är, om olika slumpinflytande kan ha påverkat undersökningen eller inte. Vid 

exempelvis intervjuer, som jag använder mig av i min undersökning är undersökningens 

tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga, hur väl insatt man är i ämnet 

och vilka bedömningar och tolkningar jag som forskare gör av intervjun och hur trovärdig 

undersökningen blir. 

RESULTAT 

I resultatdelen presenteras respondenternas erfarenheter och upplevelser som framkommit i 

intervjuerna. Intervjufrågorna berör förändring, arbetsmiljö, kommunikation/relationer och 

ledarskap. 

Förändringar 
De samhällsförändringarna ledarna märker av som påverkar ledarskapet är det politiska 

styrandet som genomsyrar verksamheten samt att de fått en ny regering som sitter vid 

makten. Det speglar vad de får för uppdrag och vilka arbetsuppgifter de får från nämnden 

som sedan ska föras ner i organisationen. Andra saker blir aktuella och de får tänka lite 

annorlunda. En respondent hade svårt att svara på vilka samhällsförändringar som påverkar 

hennes ledarskap, hon menar att det är så mycket förändringar som sker hela tiden i 

organisationen och att det blir oro i lägret som man får försöka tona ner.  
 

När man arbetar i en politiskt styrd organisation, så är det direkt påverkan 

på många vis. Det finns både för och nackdelar med politiskt styrda 

organisationer, samtidigt är det ju så att får jag ett uppdrag så har jag i 

min anställning att jag ska sköta det uppdraget. Vi har starka direktiv 

uppifrån. 

 

Flertalet av ledarna menade också att lågkonjunktur som just nu råder medför 

stora besparingar inom organisationen där det handlar om att göra prioriteringar 

och omstruktureringar i arbetet 

 

Neddragningar och ekonomiska indragningar det är svårt, när man ser 

hur medarbetarna sliter. 

 

Andra stora förändringar som alla respondenterna nämner som också påverkar deras 

arbetssituation och hela organisationen är att vissa enheter läggs ut på entreprenad till 

privata utförare. De vet inte vilka verksamheter som blir kvar och det ställer också andra 

krav på dem som ledare och det blir frågor och oro bland medarbetare och anhöriga till 

omsorgstagarna - vilket är en osäkerhetsfaktor för alla som arbetar i organisationen 

framhåller ledarna. Respondenterna vet inte hur framtiden ser ut eller vilka personer som 

kommer att ha jobb och vilka tjänster som kommer att finnas kvar i och med privatiseringen 

och ingen kan heller svara på hur framtiden blir framhåller några ledare. Flertalet 

respondenter beskrev att det med privatiseringen blir andra anställningsvillkor som följd, där 

timvikarierna och korta vikariat berörs först och det blir övertalig personal och det skapar 

mycket bekymmer och oro bland personalen.  
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Det kan handla om att stänga ett helt boende som innebär mycket, men 

det ger också livserfarenhet att vara med om något sådant. Det är tufft 

för alla inblandade inklusive att vara chef. Man är ju inte mer än 

människa och man känner givetvis med de anställda i sådana stunder. 

. 

Alla respondenterna menade att det just nu sker väldigt stora omorganisationer som innebär 

en ny distriktsindelning och vissa delar i organisationen har centraliserats. Omorganisation 

och utveckling av verksamheten behövs bara det blir bättre, menade en ledare. 

Respondenterna beskrev att det har varit flera omorganisationer under årens lopp och de 

menade att som ledare måste de också motivera anställda till förändringen. Respondenterna 

nämner att de har en ny förvaltningschef och att det har varit flera pensionsavgångar bland 

de personer som haft centrala funktioner i förvaltningen, där en del personer har blivit 

ersatta men inte andra, vilket medför en känsla av oro och osäkerhet. De menar att 

tryggheten försvinner lite och att det påverkar andra anställda som vill röra på sig och byta 

jobb. 
Det händer mycket hela tiden i organisationen och oftast blir det bra och 

förhoppningsvis har vi fått vara delaktiga i beslutandet. Det är den lilla 

utvecklingen som är rolig, något som händer kring en boende - inte det 

stora som sker. Men det är de stora omorganisationerna som påverkar 

mest, där man själv inte kan vara med och styra, eller som den lilla 

människan inte har kontroll över.  

 

Arbetsmiljö 
Alla respondenterna nämner att arbetsmiljöfrågor diskuteras på personalmötena. Det är en 

stående punkt och ledarna menar att det är ett bra forum för öppna diskussioner, när alla är 

samlade och alla kan vara delaktiga. I arbetsgrupperna finns olika ombud utsedda som är 

engagerade i olika frågor som säkerhetsombud, fackombud, vilket underlättar för ledarnas 

arbetsmiljöarbete, menar någon respondent. Respondenterna nämner att de har tillgång till 

olika personer exempel från facket centralt, personalspecialister, företagshälsovården som de 

kan bjuda in till möten om det behövs för att diskutera olika frågor tillsammans med de 

anställda. Det kan röra frågor om etik och jämställdhet som respondenterna också menar är 

arbetsmiljöfrågor eller kan det handla om att prata scheman - alla ska ju ha samma 

förutsättningar och lika rättigheter. 

 
Det kommer upp diskussioner ständigt och dagligen där det kan handla om 

den fysiska arbetsmiljön och de sakerna går ju att åtgärda, men de 

psykosociala är svårare, som exempel hot och våld och det är ju viktigt att 

prata om och lösa omedelbart. Delaktighet med personalen i svåra 

situationer är viktigt, annars kommer man ingenstans. 

Respondenterna beskriver att det i organisationen finns olika styr och policydokument och 

annat utarbetat material till ledarnas hjälp som incidentrapportering och anmälan för 

arbetsskada, en medarbetarenkät där man kan mäta och få kännedom om hur anställda mår 

och trivs som säger rätt så mycket, menade de. De har en psykosocial checklista som mäter 

mer hur gruppen känner och vad helheten säger. De arbetar med systematiskt 

arbetsmiljöarbete som är ett levande dokument som de ska arbeta med ständigt, genom att 

diskuterar förändringar och förbättringar och de har skyddsronder för att utröna och 
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förebygga risker. Några nämnde att de arbetar efter samverkansavtal som finns ute i 

organisationen, där medarbetare och ledare kan vara med och påverka. Samverkan avtalet 

innebär att arbetsgivaren, medarbetaren och de fackliga organisationerna träffas och har en 

dialog, en samordning kring medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor. 

Samverkansavtalet ska medverka till att ge alla medarbetare direktinflytande på 

arbetsplatsen. 

 
Sen har vi systematiskt arbetsmiljöarbete, men jag har inte fått till det 

riktigt systematiskt än. Listorna ska fyllas i löpande, men man kan inte ha 

allt öppet på skrivbordet eller i datorn jämnt. Pappersarbete tar mycket 

tid.  För det mesta gör man en massa åtgärder men man dokumenterar det 

inte alltid. 

Flera av respondenterna nämner att de administrativa arbetsuppgifterna ökat. Det ska 

överhuvudtaget dokumenteras mer inom alla områden verkar det som och de har fått allt fler 

nya datorprogram att lära sig. Någon sa att de gör hela tiden en massa åtgärder, men de 

dokumenterar det inte alltid som man ska, vilket är synd för då syns ju inte allt vad vi gör. 

Det tillkommer nya arbetsuppgifter och saker hela tiden, framförallt är det 

många olika datorprogram som kommit till under de sista åren som man ska 

lära sig. Men arbetsbördan har inte blivit mindre, trots att vi har fått alla 

dessa program till vår hjälp. Men säkerheten och dokumentationen har 

blivit bättre. 

Vad de som ledare kan göra för medarbetare som vantrivs eller inte mår bra är att prata med 

dem menade alla respondenterna. Genom att bry sig, att personen blir sedd - för vantrivs 

man då gör man inget bra jobb, menade någon. Andra verktyg de har som de nämnde kan 

vara att de kan omplacera, förflytta anställda till andra enheter eller att uppmuntra dem till 

att söka annat jobb. Ansvaret ligger hos medarbetaren, menar respondenterna, det ledarna 

kan göra är att ge information och olika tips om jobb eller om de är i behov av professionell 

hjälp och hänvisa dem vidare till företagshälsovården där det finns olika professioner. Några 

av respondenterna ansåg att ett verktyg kan vara att ge medarbetare handledning individuellt 

eller i grupp. Gäller det sjukfall eller rehabilitering, menade några respondenter att de kan 

kontakta personalspecialister för hjälp i olika utredningar. 

 
Är jag själv stressad ser jag nog inte så mycket, då har man egna 

skygglappar på sig, men när jag har tid försöker jag titta alla i ögonen varje 

dag och läsa av kroppsspråk och försöker känna av vad det är som händer i 

gruppen. 

 

Någon ledare menade att man ska lägga tillbaka ansvaret på den det gäller för som ledare 

kan hon inte lösa alla andras problem, då skulle hon få en fruktansvärd arbetsmiljö själv och 

menade att hon inte har kompetens för det heller. Ganska mycket av den rehabilitering de 

gör är inte av arbetsmiljöskäl utan kan vara att privatlivet inte fungerar som det ska för 

anställda vilket får konsekvenser i arbetslivet, menade en ledare. För vissa kan det bara 

hjälpa att man säger att de behövs på jobbet så mår en del bättre men en del kan också må 

dåligt av det framhöll en av ledarna. En ledare berättade att de har en rörlighetslista som 

personal kan sätta upp sig på för att kunna byta arbetsplats om de inte trivs på den 

arbetsplats de är. De har gjort personlighetsprofiler som innebär att man ser vad 

medarbetaren är för slags person, där en del anställda såg att de var väldigt olika som person 
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privat, mot den rollen de har på jobbet. Ledaren blev uppmärksammad på en del personer 

som fick anpassa sig så mycket, när de var på jobbet att de blev stressad av situationen och 

att det ledde till att en anställd började studera istället. Andra verktyg för att hjälpa 

medarbetare som har svårt att arbeta vissa tider, kan vara att ändra på scheman eller bevilja 

tjänstledighet och sätta in vikarie.  

I de intervjufrågor som rörde arbetsmiljön, menade ledarna att det är allas ansvar att se till 

att arbetsmiljön fungerar som den ska. Klimatet som råder på arbetsplatserna bör ha ett fritt 

och öppet samtalsklimat så alla vågar prata om saker och ting var ledarna ganska överens 

om. Samtidigt påpekade de att det är viktigt att visa att man bryr sig om och ha respekt för 

varandra - att acceptera att vi alla är olika. Samtidigt är det viktigt att visa att dörren står 

öppen för medarbetaren – att man är tillgänglig som chef antydde en annan ledare. 
 

Arbetsmiljö är allt, vi är varandras arbetsmiljö och i varje vårdplanering 

måste man väga in arbetsmiljöaspekten, hur det blir när någon ny 

omsorgstagare kommer till oss, det arbetar vi med hela tiden. Det kan 

handla om oro för något, om man behöver sätta in extra stöd för någon 

omsorgstagare och där kommer ju också ekonomin in.  

 

Arbetsglädje 
Vad arbetsglädje innebär för de olika intervjupersonerna var för de flesta när de kände sig 

tillfreds med det arbetet de uträttat och var nöjda med det. Någon menade att arbetsglädje är 

när man ser att det flyter på ute på enheterna och personal och boende har aktiviteter 

tillsammans och att de trivs ihop. Att ha en lucka i almanackan och hinner gå ut på enheterna 

spontant och träffa personal, boende och anhöriga och ser att de har dukat upp fint, har 

aktiviteter tillsammans som inspirerar, med olika teman exempel att spela och sjunga 

tillsammans. Arbetsglädje är när man ser att boende och personal skrattar tillsammans - att 

personalen bjuder på sig själv och sprider glädje och vet varför de är på arbetet. En 

respondent menade att arbetsglädje är när man har mycket att göra men att det ändå är 

hanterbart - att hitta och få utmaningar i arbetet. Arbetsglädje kan också vara när en jobbig 

situation vänder för en boende från oro till när de hittat ett sätt ett verktyg som gör personen 

lugn och tillvaron funkar igen. Någon ledare menade att det är viktigt att kunna känna 

empati och ha roligt på sitt arbete, att skratta och lyssna. 

 

För mig är arbetsglädje när jag känner att jag är tillfreds med det man gör 

och att det man gör är bra. Att kunna stötta och leda andra, att det finns en 

ömsesidighet om att man ska kunna må bra i jobbet. Arbetsglädjebollen 

ligger inte bara hos mig som ledaren utan ansvaret ligger hos alla så det 

blir ett professionellt och positivt klimat. Ingen människa är fulltalig och 

utan fel och brister, men vikten av arbetsglädje och en god arbetsmiljö är a 

och o för en väl fungerande verksamhet. Man ska aldrig glömma bort att 

vara människa, att ge av sig själv och då får man förhoppningsvis också 

samma tillbaka. 

Verktyg för arbetsglädje menar respondenterna är medarbetare som omger dem i arbetet och 

är en del av det dagliga arbetet. De nämnde också ord som engagemang, struktur, planering 

och trygghet som andra viktiga verktyg. Arbetsglädje menade de också vara när personalen 

tillsammans kan styra och planera sin vardag, genom sina scheman och vara överens om det. 
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Att bekräfta sin personal, se och uppmärksamma dem som människor, att personalen gör ett 

bra jobb, men också att de har det tufft var andra saker som ledarna nämnde som gynnade 

arbetsglädjen.  

 
Frågar jag personalen vad jag ska göra för att öka trivseln, så handlar det 

ofta om att köpa en tårta, bli bjudna på mat, eller åka på en resa, men 

budgeten är stram och tillåter inte det och sådana saker hjälper ju bara för 

stunden. Jag har satsat på handledning istället, jag ser att det är ett sätt till 

att öka trivseln, men det är ju inte säkert grupperna ser det på samma vis – 

det innebär ju jobb för dem, de måste ju då bidra med något själva. 

 

Kommunikation - relationer 
Alla respondenterna menade att arbeta med relationer och kommunikation gör man genom 

att samtala i grupp eller enskilt. Någon respondent menade att det är viktigt att alla är ärliga 

mot varandra och kan säga saker till varandra på ett bra sätt utan att kränka någon. Att ha 

regelbunden handledning, menar ett par av ledarna, det är ett sätt att förebygga och man lär 

sig att tala med varandra.  

 
Jag jobbar med relationer och kommunikation i grupperna genom att prata 

på personalmöten om att man har ett eget ansvar för sin egen situation och 

att medarbetaren ska ha fokus på omsorgstagaren och göra det bästa för 

dem. 

En ledare framhöll att ingen verksamhet fungerar utan varken chef eller medarbetare, därför 

det är viktigt att alla har respekt för varandra - bygga upp förtroende med dem som omger en 

är viktigt, menar en annan intervjuperson. En ledare menade att man inte behöver älska alla 

sina arbetskamrater, men man måste acceptera alla och kunna jobba tillsammans med alla.  

Man vinner ju inte respekt med att exempelvis slå näven i bordet, det 

gäller istället att bygga förtroende med dem som omger en i vardagen. 

En ledare menade att det finns alltid någon anställd överallt som inte fungerar så bra i 

grupperna, att det kanske beror på att personen är bitter och borde ha gjort något annat med 

sitt liv. Sådana problem beskrev ledaren som svåra att hantera och antydde att det kräver 

också oftast mycket tid. Hon menade också att det aldrig blir rutin i hur man ska hantera 

olika problem i grupperna, eftersom nästa gång det händer något handlar det om andra 

personer som är inblandade och med andra förutsättningar – man kan sällan leva på gamla 

meriter. Men ledaren ansåg att man blir tuffare med åren och säger ifrån mer, blir tydligare 

och sätter mer gränser - det är en utmaning.  

 

När det gäller begreppet empati var det flera av ledarna som menade att de har för mycket 

empati själva och känner starkt för sina medarbetares situation och vill göra mer än de kan. 

Flera av respondenterna menade att klimatet på en arbetsplats ska genomsyras av öppenhet 

och det ska vara högt till taket, där man ska kunna prata öppet om saker om någon inte mår 

bra, är ledsen, är arg eller vad det än är. Någon menade att det är ett pågående jobb som 

aldrig blir färdigt, men det ger resultat om man jobbar kontinuerligt med det. 

Jag tror man blir lite avtrubbad med åren. Att tycka synd om någon 

hjälper inte och att skilja det från empati är jätteviktigt. 
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Ledarskap 
Alla respondenterna har skaffat sig kunskap i ledarskap genom olika universitetsstudier, men 

också genom olika sorters ledarskapsutveckling som de får inom organisationen. De har 

också olika möten med kollegor i olika mixade grupper där de kan ventilera ledarskaps 

frågor, byta erfarenheter och skapa relationer med varandra. En respondent menar att man 

lär sig också genom att man gått på olika ”minor” under årens lopp, samt genom eget 

lärande, men också av de människor som omger en i organisationen – genom att 

kommunicera med och genom mötet med människor. En respondent menar att han lärt sig 

genom den livserfarenhet han fått under de år han arbetat som ledare och att man lär av sina 

kollegor, men också av sin chef. 

 
Jag lär av kollegor som arbetat länge som ledare, de är goda 

ambassadörer och mentorer – mina kollegor är en god förebild och en 

drivkraft.  Jag får också stöd genom min chef, som jag tycker är bra. Han 

ger mycket utrymme till mig själv och han litar på och står bakom mig och 

det är ju väldigt tryggt. 

 

Att arbeta som ledare är ett omväxlande och roligt arbete enligt intervjupersonerna, det blir 

ingen slentrian i arbetet och det ger motivation och de trivs bra med sitt arbete. Ingen dag är 

den andra lik, man blir aldrig färdig - det finns alltid mer att göra ansåg ledarna.  
 

Ingen dag är den andre lik, det är en fördel i det här jobbet. Praktiska 

saker som administrativa arbetsuppgifter kan kännas som en börda, det är 

kanske för jag inte tycker det är roligt. I min anställning som ledare ingår 

olika grunduppdrag, som är tydligt utformade, personalansvar, arbetsmiljö 

– och utvecklings ansvar samt budgetansvar. Hela min roll bygger på de 

uppdragen, men det är omsorgstagarna – de vi är till för som tar mycket 

tid att hitta olika sätt och lösningar, så livet fungerar för dem. 

Arbetet som ledare kan vara ganska tufft, med hög arbetsbelastning emellanåt och med 

omsorgstagare som har en komplex problematik med olika problem och många mår psykiskt 

dåligt. Men samtidigt framhöll en respondent att hon trots det trivs så otroligt bra, med 

arbetet och med sina kollegor och det gör också att hon orkar - trots att arbetet är tufft. Men 

samtidigt nämner ledaren att det är den första arbetsplatsen som hon kommit till där 

variationen är så stor att hon inte blir uttråkad - utan hon känner tillfredsställelse istället. 

 
Det är ett tufft arbete och jag har under vissa perioder haft en hög 

arbetsbelastning, men det är just det som ger mig tillfredställelse i 

arbetet. Jag inte är den typen som vill ha det lugnt på jobbet – då 

tröttnar jag lätt. De första åren jag jobbade här var det en galen 

arbetssituation, men jag hade mina kollegor som stöttade mig. Vi 

trivs så otroligt bra tillsammans och har roligt. Fast det har varit 

många gånger jag tänkt att nu säger jag upp mig. 

I arbetet som ledare möter man både glädjeämnen men också svårigheter som inte alltid är 

så lätta att hantera. En intervjuperson menade att glädjeämnen i arbetet är många, det kan 

handla om när en personalgrupp kommer fram till något som är bra för verksamheten. Att 

personalen vill vara med i de förändringar som verksamheten kräver - då blir man glad. En 
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annan ledare menar att det kan vara att personalen visar glädje inför att sköta 

omsorgstagarna, en klapp på kinden, ett skratt, att kommunikation mellan boende och 

personal fungerar. Att ha en engagerad personal och glada anhöriga gör henne varm i hjärtat 

Någon menade att man gläds med medarbetaren genom kontakten med dem, när man hittar 

lösningar och arbetssätt och kommer framåt och känner att nu är det bra – att personalen 

trivs. Likaså menade ledarna att ett annat glädjeämne i arbetet är när medarbetarna trivs och 

man känner att de gör ett bra jobb att det funkar i olika situationer - det är en härlig känsla. 

Det kan också handla om att någon omsorgstagare mår bättre och man kan se framsteg - det 

är tillfredsställelse. Svårigheter de möter som ledare kan handla om att anställda ljuger eller 

att anställda har svårt med språket och det blir missförstånd.  

 
Jag gläds med medarbetarna, genom kontakten med dem när man hittar 

lösningar och arbetssätt – när man kommer framåt. 

Någon menade att man som chef får ta del av mycket, det kan handla om olika samtal med 

medarbetare som är orolig och har bekymmer eller är ledsen. Det kan också handla om att 

personen inte känner sig uppskattad eller det är konflikter i gruppen. Vilket inte alltid är det 

roligaste att ta tag i - men en ledare antydde att man växer som människa att det är en 

tillfredställelse att kunna finnas till för andra och göra något bättre. Andra svårigheter kan 

vara att lösa privata bekymmer som många anställda har. Mycket av de problemen kommer 

fram i medarbetarsamtalen som ledarna har med medarbetaren. Det kan handla om 

misshandel eller om problem som anställda har som kommer från krigshärjade länder och 

mår dåligt av. Det kan vara anställda som har missbruk eller inte sköter sina jobb - det är 

tunga saker att ta i menar några respondenter. Har anställda stora problem stör det ofta 

arbetet och det är svårt att hantera framhöll några ledare.  

 
Det kan handla om att någon anställd drabbas av allvarlig sjukdom och 

då måste jag finnas med och vara till hands som chef. Man kan inte 

springa iväg utan man vill finnas till hands. Det gör ju också att man 

växer som chef - trots att det är svårt ibland. 

Intervjupersonerna menade att de får stöd i sitt arbete genom positiva kollegor, medarbetare, 

boende, anhöriga och sina chefer - av det nätverk som finns omkring dem. I organisationen 

finns många olika professioner att vända sig till som är en trygghet och stöd för ledarna. 

Ledarna kan också få enskild handledning menade en respondent, där de kan få stöd i att 

själv hitta en lösning på något problem de har. Medan en ledare menade att hon kände sig 

ensam ibland i sitt ledarskap, trots att hon har kollegor runt omkring sig. Motivation i sitt 

arbete får respondenterna genom sina medarbetare och kollegor, men också av en engagerad 

positiv och omtänksam personal som vet varför de är på sitt arbete. Stimulerande och 

omväxlande arbetsuppgifter kan också ge motivation samt olika möten och samtal de har 

med människor i sitt arbete. 

 
Kollegor är en stark drivkraft. Trots att det är så mycket 

brandkårsutryckningar och det är tufft, så är det också det som gör att jag 

känner tillfredsställelse. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag val av metod, hur jag har gått tillväga, svårigheter jag stött på 

under studiens gång och hur jag bearbetat materialet. 

Val av metod 
För att få svar på studiens syfte har jag i min uppsats använt mig av en kvalitativ ansats för 

arbetet som har skett utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Där respondenterna delat med sig 

av sin erfarenhetsvärld genom intervjuer för att jag som forskare skulle få en inblick i och en 

förståelse för vilka faktorer som gynnar eller försvårar för anställda att känna arbetsglädje, 

men också vilken betydelse ledarskapet har för arbetsglädjen och arbetsmiljön. I 

planeringsstadiet av studien var jag inne på att använda mig av enkäter istället för intervjuer. 

Att använda enkäter i en undersökning som handlar om upplevelser inser jag nu inte hade 

varit något bra val av metod, eftersom det inneburit att jag fått mer ”snäva” svar av 

respondenterna i en enkätundersökning. Kvale (1997) menar att i en kvalitativ metod lägger 

man stor vikt på ord, vilket förutsätter en dialog med undersökningspersonerna. Därför var 

intervju som metoden bäst lämpad i min studie där jag genom intervjuerna också kunde 

ställa följfrågor och respondenterna fick också ett större utrymme för att svara på frågorna. 

Genom intervjuerna kunde jag samla in beskrivningar av och upplevelser som 

respondenterna hade av vilka faktorer som gynnar eller försvårar för anställda att känna 

arbetsglädje, men också vilken betydelse ledarens pedagogiska strategier har för 

arbetsmiljön och arbetsglädjen. Där den hermeneutiska forskningsansatsen också stämmer 

väl in eftersom det handlar om att forskaren tolkar en intervju som handlar om den 

mänskliga livsvärlden - hur någon upplever den menar Kvale. Syftet i studien är också att 

kunna beskriva och förstå intervjupersonernas livsvärld ur deras perspektiv.  

Urval och förberedelse 
Det var inga svårigheter att hitta fyra personer till intervjuerna i den utvalda organisationen, 

vilket jag hade trott det skulle vara. Jag tror det beror på att jag själv är anställd inom samma 

organisation som respondenterna som deltar i min studie och att jag var känd för dem. 

Kontakt togs med respondenterna via e-post där jag genom ett missiv brev informerade om 

syftet med studien och klargjorde studiens etiska riktlinjer, samt att jag skulle använda mig 

av bandade intervjuer. Det tog lite tid innan jag kunde boka in tider för intervjuer, vilket 

berodde på att vi alla var ganska upptagna var och en på sitt håll. Att jag inte valde att vända 

mig till fler antal respondenter i min undersökning, beror på att tiden för studien var 

begränsad. Hade jag intervjuat fler respondenter inser jag att det krävts mer tid, men det 

kunde också ha inneburit att det insamlade materialet blivit fylligare och studien hade säkert 

blivit bredare. Men det hade också tagit mer tid att analysera och bearbeta materialet och jag 

tror inte jag heller hunnit bearbeta materialet så noggrant, vilket begränsade mig. Kanske 

hade det också påverkat både kvaliteten och trovärdigheten i det slutliga resultatet av studien 

Intervjuform 
Att använda mig av semistrukturerad intervju underlättade oerhört för mig när jag skulle 

analysera och transkribera intervjuerna, eftersom varje respondent fick samma frågor att 

svara på men där jag som forskare ändå hade ett visst utrymme till att ställa följdfrågor. 

Under varje intervju förde jag stödanteckningar som ett komplement vilket jag ibland 

upplevde som ett rätt jobbigt moment samtidigt som jag skulle koncentrera mig på det 

respondenterna sa, för att också kunna ställa bra följdfrågor. Bandinspelade intervjuer kan 

upplevas som ett jobbigt och störande moment för respondenterna, men det var inget som 
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märktes eller framkom under de intervjuer jag gjorde. Bandinspelade intervjuer är ett 

utmärkt hjälpmedel för mig som forskare eftersom jag kunde lyssna på intervjuerna flera 

gånger när jag skulle bearbeta det som blivit sagts.  

Bearbetningsprocess 
Jag började transkribera intervjuerna ordagrant direkt efter genomförandet vilket var ett 

jobbigt moment. Det tog oerhört mycket tid att analysera materialet för att kunna se likheter 

eller olikheter för att kunna få fram en helhet och ett sammanhang av det som blivit sagts. 

Kvale (1997) antyder att det underlättar om intervjuaren har goda kunskaper om textens 

tema för att kunna förstå vad respondenterna uttryckt för att kunna urskilja nyanser och 

förstå olika sammanhang i intervjun. Eftersom jag själv är anställd inom den offentliga 

sektorn och har erfarenhet av den livsvärld respondenterna befinner sig i så underlättade det 

för mig när jag tolkade det som blivit sagts. Jag tror det hade varit svårare för mig att förstå 

och utföra studien i en helt okänd organisation och det hade nog också påverkat hur jag 

tolkat intervjuerna och hur det färdiga resultatet presenterats. Samtidigt kan det också vara 

så att jag varit hemmablind och tagit saker och ting för givet när jag bearbetat materialet och 

inte uppmärksammat och reflekterat på vissa saker som jag annars kanske skulle ha gjort om 

jag utfört studien i en annan organisation. 

Funderingar 
Under arbetets gång har jag också funderat över om resultatet hade blivit annorlunda om jag 

vänt mig till respondenter inom olika organisationer t ex till både privata utförare och 

offentlig verksamhet som ger stöd och service till samhällsmedborgarna. Att utföra en studie 

som ensam forskare kan många gånger vara tungt eftersom man inte har någon annan person 

att bolla med än sig själv när studien pågår, men å andra sidan så kan man lägga upp arbetet 

helt och hållet som passar en bäst själv, så det finns både nack - och fördelar med att utföra 

en studie själv.  

Tidskrävande process 
Det moment som har tagit mest tid för mig under arbetets gång och som jag funderat mycket 

över är hur jag bäst skulle presentera de transkriberade intervjuerna så det verkligen 

framkom vad som blivit sagts under intervjuerna ur respondenternas perspektiv genom de 

tolkningar jag gjort av intervjuerna. Bryman (2002) menar att det är forskarens sak att göra 

en välgrundad tolkning av undersökningen som beror på forskarens skicklighet och där 

forskaren lägger en kritisk syn på sin analys genom att undersöka och kontrollera, så det inte 

blir någon snedvriden tolkning av det som blivit sagts. Samtidigt menar Bryman att 

forskaren bör vara trovärdig, rimlig och tillförlitlig i en genomförd undersökning och att 

man ska kunna följa forskningsprocessen i studien. Att sortera upp svaren i de transkriberade 

texterna och kategorisera in dem i texten i det färdiga resultatet har inte alltid varit lätt. Det 

har varit ett moment i arbetet som jag som forskare upplevt som svårt, samtidigt som det 

varit tidskrävande. 

Stort ansvar 
Validering i en kvalitativ studie handlar om att forskaren ska få fram ett resultat som 

överensstämmer med respondenternas uppfattning om det ämne som undersökningen avsåg 

att undersöka - med andra ord en bekräftelse på att det resultat som forskaren förmedlat är 

riktigt. Reliabiliteten i en undersökning handlar mer om hur tillförlitlig undersökningen är 

som också är relaterad till intervjuarens förmåga hur väl insatt man är i ämnet - hur 

forskaren tolkar intervjuerna, hur trovärdig undersökningen blir. Här har jag under hela 

studiens gång känt att det vilar ett stort ansvar på forskaren som utför studien att verkligen 

förmedla saker och ting på ett trovärdigt och ärligt sätt. Men det kan ju också vara så att 
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vissa slumpmässiga variationer i undersökningen kan påverka resultatet som innebär att en 

undersökning kan få olika värden om undersökningen genomförs på nytt (Patel & 

Davidsson, 2003). Jag har under arbetets gång läst igenom de transkriberade texterna flera 

gånger för att göra tolkningar, för att hitta olikheter och likheter i svaren mellan 

respondenterna och för att se om jag uppfattat det som blivit sagt på ett rätt sätt. I den 

organisation jag genomfört min studie i pågår det ju för tillfället många olika 

omorganisationer och förändringar och det kanske har påverkat de svar som jag fått av 

respondenterna i de olika delarna som intervjun innehöll. Men jag tror ändå att slutresultatet 

i studien hade blivit ungefär detsamma om undersökningen genomförts på nytt.  

Metodkritik 
Om jag hade haft mer tid till mitt förfogande för att genomföra undersökningen, så hade det 

varit intressant att göra fler antal intervjuer på fler respondenter. Men med den tidsram jag 

har haft till mitt förfogande, så var den grupp jag intervjuat lagom stor. Vissa frågor jag 

borde belyst och tagit upp har jag missat. Jag borde haft med en fråga om makt i mina 

samtal med ledarna eftersom det är ett ord som är starkt förknippat med ledarskap. Ingen av 

ledarna nämnde heller ordet makt i de samtal jag hade med dem. Att jag missade det kan 

bero på att man lätt blir hemmablind i sin egen organisation. Ett moment som jag upplevt 

som svårt under arbetets gång har varit att sortera och kategorisera de olika svaren jag fick 

under intervjuerna för att kunna presentera det färdiga resultatet på ett lättöverskådligt sätt. 

En annan intressant aspekt som jag funderat på under studiens gång är att det hade varit 

intressant att också göra intervjuer på en grupp ledare inom det privata området, för att göra 

en jämförelse med.  

 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar och jag resultatet mot vad tidigare presenterad forskning säger, 

men också frågeställningarna, studiens syfte och ger egna synpunkter.  

Förändringar  
Omvärlden förändras vilket påverkar det samhälle vi lever i, organisationer vi arbetar i och 

det ger andra förutsättningarna för oss människor både när det gäller privatliv och arbetsliv. 

Lundblad (2000) menar att förändringarna skapar turbulens och osäkerhet, att det blir behov 

av omställning och anpassning, men han menar samtidigt att det skapar utmaningar både för 

organisationer och fö ledare. Det påverkar också anställningsformer, arbetsuppgifter och att 

arbetsplatser förändras – framtiden blir mer oviss och arbetslivet står inför stora utmaningar 

och det gäller då att vara väl förberedd som Lundblad beskriver som ett framtidståg, som 

handlar om anpassning och ett förhållningssätt till det som faktiskt kommer. Men går det 

alltid att vara förberedd på vad som komma skall? Det går ju inte sia så långt fram i tiden när 

det gäller exempelvis hur ekonomin i samhället kommer att se ut i framtiden. Det svänger 

hela tiden och det påverkar ju också organisationer. I offentliga verksamheter beror det ju 

också på vilket parti som sitter vid makten och styr, hur framtiden kommer att se ut i deras 

organisationer och det är ju inget som vi vet i förtid heller.  

 

En förändring är en slags utveckling av tidigare arbetsmodeller, menar Thompson & 

McHugh (2002) förändringsarbete kan ses som en process som kräver förberedelse. 

Verkligheten är ju oftast så att det handlar om snabba beslut som kommer uppifrån när en 

förändring ska genomföras vilket innebär att anställda varken får tid för att förbereda sig på 

vad som är på gång eller tid för att skapa en förståelse för vad förändringen leder till - vad 

målet är och det leder ofta till motstånd för förändringen.  
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Det som oftast missas i en förändringsprocess tror studiens författare är att förbereda, 

informera och motivera anställda om vad som är på gång. Thompson & McHugh menar om 

anställda avvisar eller vägrar en förändring beror oftast på att vi människor behöver tid för 

att skaffa oss en djupare och balanserad förståelse för det som sker. Innovationer och 

förändring kräver tid för diskussioner om kreativitet och hållbarhet menar de.  

Privatiseringen påverkar ju också omsorgstagarnas val av omsorg och boende som kan ges 

av privata aktörer och från den offentliga sektorn. Det blir nu flera olika val som man kan få 

ta ställning till, vilket både omsorgstagare och anhöriga påverkas av. Men detta kanske är 

nödvändigt för att hänga med i globala marknaden, men det kan ju vara så att 

samhällsmedborgaren redan bor på ett boende i den offentliga sektorns regi som övergår till 

privat entreprenad, vad händer då med valmöjligheten och självbestämmandet för 

samhällsmedborgarna som är i behov av vård och service? Hur utgången av en förändring 

blir anser studiens författare beror på om de förändringar som sker är självvalda eller 

påtvingade. Thompson & McHugh (2002) har en teori om att styrkan i en förändring beror 

på individers vilja att bli motiverade eller att acceptera ägandet av förändringen. Många av 

de förändringar som nu sker i organisationen som exempel privatiseringen är ett beslut som 

kommer från nämnden och är inget som ledarna själva har valt att genomföra, men de är 

likväl tvungna att vara med i genomförandet och att implementera det vidare ner i leden. Det 

framkom att vissa anställda båda vill och inte vill arbeta i privat regi. Följer de inte med till 

privata entreprenörer kanske det handlar om att bli uppsagd istället, så vad har de för val 

egentligen? I ett så omfattande förändringsarbete är det nog svårt att hitta motivation både 

för medarbetare och ledare, anser studiens författare. 

Ledarnas uppgift är att förmedla beslut ner i organisationen, men också till människor 

utanför organisationen Ledarna måste vara lojala med den politiska majoriteten, menar 

Hagström. Samtidigt måste ledarna vara lojala mot medarbetaren vilket innebär en dubbel 

lojalitet som studiens författare tror kan vara svårt i vissa situationer för ledarna.  

 

När ledarna ska föra nya beslut vidare ut i organisationen handlar det om att övertyga och 

förändra inställningar hos anställda, samtidigt kan man som ledare inte köra över sina 

medarbetare. Det gäller för ledarna att lyssna och svara på enskilda och gruppers behov inför 

en förändring, vilket tar både tid och kraft från ledaren, menar studiens författare. Thompson 

& McHugh (2002) menar att innovatörer ofta är självstyrda agenter som vägleds av en tydlig 

vision. De menar vidare att olika nyckelpersoner är viktiga i spridningen av de innovationer 

som sker i en organisation. Där framgångsrika spridningar kräver att handlingar rör sig från 

olika projekt till hållbara nätverk mellan olika funktioner i organisationen. Ledarna i studien 

kan liknas med de nyckelpersoner som Thompson & McHugh nämner eftersom de genom 

sitt ledarskap ska motivera och sprida förändringar vidare ner till övriga anställda. Ledarna 

är oftast involverade i olika projektgrupper och nätverk, så de har en betydelsefull roll i ett 

förändringsarbete, menar studiens författare. För ledarna innebär en förändring ett otroligt 

arbete innan det är väl förankrat ner i personalgrupperna oavsett vilket resultat det än blir av 

förändringen.  

Det jag kommit fram till i resultatet är att det med omorganisationer och förändringar 

påverkar alla i organisationen på ena eller andra viset. Oftast följer frustration och oro bland 

anställda och det ställs andra krav och anställda får andra uppdrag och arbetsuppgifter. Det 

blir en osäkerhetsfaktor och framtiden blir oviss för alla inom organisationen. Dessa olika 

faktorer kan i sin tur bidra till att både arbetsglädjen och arbetsmiljön påverkas inom 

organisationen.  
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Arbetsmiljö 
I de svar jag fick om arbetsmiljöfrågor, kunde jag se att ledarna jobbade med 

arbetsmiljöfrågor på liknande sätt allihop. Det tror jag hänger ihop med att det i 

organisationen finns olika rutiner och riktlinjer för hur arbetsmiljöfrågor ska bedrivas. Det 

finns forskning som tyder på att organisationer tenderar på att bli allt mer lika varandra. 

Företag och organisationer jämför sig med varandra och tar över vad de tror är 

framgångsrika recept. Vissa recept blir dominerande. (Thompson & McHugh 2002) Policy 

och riktlinjer kan fungera som ett hjälpmedel och stöd, samtidigt som det ger struktur i 

ledarnas arbete, men det kräver också mer tid för pappersarbete. Ledarna menade i 

intervjuerna att de la mycket arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. Studiens författare 

anser att det gäller att ha balans i sina arbetsuppgifter så inte det ena tar överhand av det 

andra, men det går ju inte att styra helt och hållet själv heller. Dokumentation höjer 

säkerheten, men samtidigt ska anställda i organisationen ha tid till att upprätta dokumenten, 

fylla i dokumenten och ta hand om resultatet och kanske föra statistik på det - det är inget 

som görs av sig själv heller. 

I resultatet framgick det att ledarna tyckte att arbetsmiljöfrågor är allas ansvar. Samtidigt 

antydde någon ledare att det är medarbetaren själv som får ta ansvar för sin egen situation 

om de inte trivs på sin arbetsplats eller har privata problem som påverkar arbetstagarens 

arbetssituation. Är man en god katalysator när man resonerar så? Det låter bra med att 

medarbetare ska ta hand om och lösa sina problem själva, men det är ju inte alltid så lätt. 

Samtidigt är det som ledare också omöjligt att ha tid och ork till att lösa alla andras problem 

anser studiens författare. Men som ledare måste man absolut vara ett stöd på vägen för 

medarbetare som har problem och ta sig tid för samtal och visa att man bryr sig, vilket också 

ledarna antydde att de gjorde i studien. Som ledare gäller det också att veta var gränserna går 

och kunna lämna vidare till andra om man anser att man inte klarar av en sak.  

Resultatet i studien visar på att arbetsmiljöfrågor integreras i det vardagliga arbetet i form av 

diskussioner, möten och olika aktiviteter. Angelöw (2006) menar vidare att ledarskapet har 

en nyckelroll för att skapa arbetsglädje och för en framgångsrik arbetsplats. Resultatet 

stämmer väl överens med de riktlinjer som forskningen antyder ska finnas med för att ha bra 

förutsättningar för en så god arbetsmiljö som möjligt. När ledarna talar om samarbete och 

ansvar, delaktighet, hänsyn förknippas det med ett gott ledarskap, vilket överensstämmer 

med Malténs (2000) teori - ett gott ledarskap betyder mycket för gruppklimatet. Samverkan 

mellan ledare och medarbetare gynnar arbetsmiljön och leder till att både medarbetare och 

ledare känner tillfredställelse. 

Arbetsglädje 
Att känna arbetsglädje menade de flesta ledarna var när de kände tillfredställelse i jobbet och 

var nöjda och allt flöt på och att de såg att medarbetarna trivdes, var engagerade och spred 

glädje tillsammans med omsorgstagarna. Ledarna belyste också vikten av att känna empati 

och att ha roligt tillsammans. Är man som ledare engagerad och trivs på sitt arbete, så verkar 

ledarna till att de gör ett bättre arbetsmiljöarbete och det speglar klimatet ner i 

arbetsgruppen. Om ledaren känner arbetsglädje och vet vilka faktorer som bidrar till att 

skapa arbetsglädje för medarbetarna, så de känner arbetsglädje anser studiens författare har 

ett starkt samband - att det hör ihop. Trivs ledaren och är ett gott föredöme så sprider det sig 

ner i grupperna. Angelöw (2006) har en teori, där han menar om människor har hög 

arbetslust, så påverkar det deras arbetsinsatser och de får tillgång till hela sin arbetskapacitet. 

Studiens författare anser ledarna vet vikten av ett gott ledarskap och vilka faktorer som 

stimulerar till arbetsglädje och att ledarskapets har betydelse för arbetsglädjen. Genom 

ledarnas sätt att vara och agera är de en god förebild i arbetsglädjearbetet enligt de svar de 
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gav i intervjuerna. Men det är ju inte säkert att ledarna agerar på det sättet bara för att de 

svaren framkom i intervjuerna, men det är respondenternas svar som jag som forskare har 

till grund i resultatet. Angelöw anser att det gäller att ledaren vet vilka faktorer som 

motiverar till en hög arbetsglädje.  

Kommunikation - relationer 
När det gäller kommunikation och relationer så menade alla ledarna att de arbetar med det 

genom att samtala i grupp eller enskilt men också genom handledning. De framhöll också att 

ärlighet, acceptans av att de alla är olika som människor, tydlighet och respekt var viktiga 

inslag för att skapa goda relationer. Några ledare pratade om öppenhet att våga prata med 

varandra om allt - både svårigheter och glädjeämne. Vilket också Ahrenfelt (2001) har en 

teori om där han menar att ett öppet klimat och en rak kommunikation skapar utrymme för 

utveckling och lärande som gynnar framförallt en god arbetsmiljö. Enligt Ahrenfelt är det 

viktigt att ledaren är tydlig i sin kommunikation och sitt budskap så mål och visioner når ut 

till alla medarbetare. Angelöw (2006) menar att solidaritet och respekt är viktiga ord när 

man jobbar med människor, men även uppskattning och ett väl fungerande samarbete. 

Granberg (2004) har en teori om att det är dialogen som knyter samman oss människor och 

att dialogens kärna är att kunna lyssna och tala.   

 

Ledarna ansåg att det var viktigt att de var tillgängliga och finns till hands för att ge stöd och 

några respondenter poängterade att kommunikation och empati var viktigt i grupperna. 

Några av ledarna antydde de att de hade för mycket empati när det gällde medarbetarnas 

hårda arbetssituation. Maltén (2000) anser att när det gäller empati, så spelar ledarens 

förmåga at kunna kommunicera och visa medkänsla en stor roll, för att kunna skapa 

meningsfullhet i arbetet. Ledarens egna livskvaliteter spelar in för att kunna kombinera makt 

och visdom på ett bra sätt, vilket krävs för att få ett bra ledarskap och en god arbetsmiljö. 

Holm (2008) menar att empati underlättar i umgänget och i sociala relationer med andra 

människor. Min undersökning tyder på att ha en god empatisk förmåga är en bra egenskap 

att ha med sig i bagaget både för medarbetare och för att vara en god ledare - för att lyckas i 

sitt ledarskap. Ledarna i studien verkar finna mening i sitt arbete som avspeglar sig i deras 

engagemang i relationerna både med medarbetare och omsorgstagaren, de visar att de bryr 

sig om och ömmar för deras olika situationer i vardagen. 

 

Ledarskap 
I intervjuerna framkom det att ledarna tyckte att de hade ett omväxlande och roligt arbete 

samtidigt som de möter både svårigheter och glädjeämnen. Ledarna verkar vara nöjda 

överlag med sitt jobb som ledare, det var heller ingen av ledarna som var självkritisk i 

samtalen som berörde ledarskapet. De har emellanåt en tuff arbetssituation med hög 

arbetsbelastning samtidigt som budgeten är stram ska de stötta och leda medarbetarna i sina 

arbeten. Trivs ledaren med sitt arbete och kan peppra sina medarbetare, så speglar det sig i 

arbetsklimatet och påverkar både arbetsglädjen och arbetsmiljön på arbetsplatsen, anser 

studiens författare. Det är många olika delar som ingår i en ledares arbetsuppgifter, 

personalansvar, arbetsmiljö och utvecklingsansvar och budgetansvar, man kan likna det med 

en mångsysslare, en tusenkonstnär som ska ha många bollar i luften. Samtidigt som ledaren 

ska ha ett bra förhållningssätt med en god empatisk förmåga mot medmänniskor inom 

organisationen, medarbetare, omsorgstagare, anhöriga och övriga kollegor.  

 

Egenskaper som är bra att ha som ledare menar Maltén (2002) är att vara lyhörd, ge tid för 

reflektion och handlingsutrymme, ge erkänsla och delaktighet till sina medarbetare och ge 
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måluppfyllelse till organisationen. Många av dessa bitar som Maltén nämner som viktiga i 

samspelet med medarbetare framkom också under mina intervjuer med ledarna. Maltén 

framhåller att till ledarens pedagogiska funktioner hör målinriktning, tydlighet, vara 

beslutstagande, ha initiativ förmåga, vara lyhörd, ha samarbetsförmåga samt kunna ge 

konstruktiv kritik och kunna hantera konflikter. Enligt Malténs teori är syftet med 

ledarskapet att få sina medarbetare att förverkliga målen och det är ledaren som tillsammans 

med medarbetaren har ett gemensamt ansvar för att få verksamheten att flyta på och se till 

att alla mår bra, utvecklas och känner trygghet i det arbete de utför.  

 

Förändringar och omorganisationer tar det både kraft och resurser från ledaren och de får 

lägga energin på att tänka nytt eftersom nya situationer och arbeten kräver ny kunskap och 

nya krav både för ledare och medarbetare. I dagens organisationer är förändringar viktiga 

inslag för att kunna anpassa sig till omgivningens krav. Thompson & McHugh (2002) har en 

teori om att innovationer är en process som pågår mellan nytt och gammalt och i den 

processen blir vi människor kreativa samtidigt som vi lär oss nytt. De menar vidare att vi 

måste vara kreativa för att klara oss och för att utföra vårt arbete och samtidigt vara kritiskt 

tänkande - för att få kreativiteten ska spira. Förändringar påverkar alla i en organisation och 

det verkar vara ett nödvändigt ont för att hänga med i den konkurrens och flexibilitet som 

ständigt finns omkring oss i dagens samhälle. I ett förändringsarbete är det dock viktigt att 

ge tid och stöd till alla för att förändringen ska bli bra och hållbar, samtidigt som man ska ha 

en tydlighet vid implementeringen, där också kommunikation och ett bra ledarskap är 

viktiga ingredienser för att lyckas bra anser studiens författare.  

I intervjuerna nämner ledarna inget om målet med sitt ledarskap, de pratar mer om olika 

processer om vad som sker i organisationen och hur det påverkar dem alla. Det tror studiens 

författare beror till en viss del på hur frågorna var utformade i intervjuguiden, men också på 

att ledarna måste lägga fokus på de förändringar och omorganisationer som sker i 

organisationen just nu. 

Syftet med ledarskapet har alltid inneburit att utföra uppgifter och nå mål genom andras 

kraftansträngningar. Men för dagens ledare handlar ledarskapet också om att vara 

pedagogisk och skapa goda sociala relationer i samspelet med medarbetarna som innehåller 

förtroende och tillit så medarbetarna känner trygghet och delaktighet i det arbete de utför. 

Ledarna förväntas motivera och stimulera till utveckling, ta till vara på goda idéer samtidigt 

som målen ska uppnås i en allt flexiblare och föränderlig värld som vi alla påverkas av på 

det ena eller andra viset. Det är många olika bitar som en ledare har att brottas med i sitt 

dagliga arbete och som långt ifrån alla människor klarar av.  

I resultatet av studien fann jag att ledarna hade olika sätt att resonera kring sitt sätt att leda 

medarbetarna i organisationen som kan beskrivas på följande sätt: 

 Dialogiskt ledarskap - ledaren samtalar med och försöker förklara för personalen 

kring reformerna i organisationen. Ledarna försöker samtidigt sätta sig in i 

medarbetarnas situation och vad förändringarna som sker innebär för dem alla. För 

att ett sådant ledarskap ska fungera bra krävs det att ledaren både observerar och talar 

med såväl medarbetare och omsorgstagare för att få en bra förståelse. 

  Ego- och organisations centrerat ledarskap – ledaren lägger stora delar av ansvaret 

för arbetsmiljön hos medarbetarna. Skarpa gränser upprättas mellan ansvar och 

skyldigheter som inte går att diskutera och gränserna är fastslagna av ledaren eller av 



28 
 

organisationen. Det medarbetarna har att göra är att rätta sig efter dessa. I ett sådant 

ledarskap blir ledaren mer ett redskap än en dialogpartner som använder sig av olika 

upprättade policy och riktlinjer hellre än att föra en dialog med sina medarbetare. 

 Klientfokuserat ledarskap - ledaren utgår i sitt arbete efter hur omsorgstagaren mår 

och det ses som ett bevis för hur tillfredställande arbetsmiljön är och samtidigt blir 

det ett mått på vad som är ett gott liv för omsorgstagaren. Ett sådant ledarskap 

bygger på en dialog mellan ledare, medarbetare och omsorgstagare.  

 Systemrelaterat ledarskap – det är det politiska systemet som bestämmer och 

ledarens uppgift blir att implementeras direktiven ner i leden. I ett sådant ledarskap 

har medarbetarna mycket lite att säga till om och det är inte heller tal om att ledaren 

ska motivera eller få medarbetarna delaktiga i det som sker. Det handlar mer om ett 

strategiskt ledarskap som mer gynnar systemets intressen, mer än att vara 

professionell i sitt sätt att vara och om vad som är en god omsorg för omsorgstagarna 

i organisationen. 

Ledarna resornerade på lite olika vis om sitt ledarskap i intervjuerna. Det beror säkert på att 

vi alla är olika som människor, men också på att ledarna har olika sätt att förhålla sig till sitt 

arbete och sitt ledarskap. Sen påverkas ju också ledarna på ena eller andra viset av 

politikerna direktiv som genomsyrar verksamheten och av de ekonomiska ramarna i 

organisationen. I vissa sätt att leda kan det nog uppstå mer problem än i andra som exempel i 

det egocentriska ledarskapet eftersom det bygger mer på olika ansvarstagande och 

gränsdragningar. Men det kan ju vara så att det sättet att leda antagligen är en produkt av 

andra saker och att man handlar så som ledare för att rädda sitt eget skinn eller för att orka 

med vardagens krav med hög arbetsbelastningen eller att ledaren har svårt för att skapa rum 

för dialog med medarbetarna. Ett klientbaserat ledarskap får sin energi genom den dagliga 

kontakten med omsorgstagaren och genom att ge en god vård och omsorg – vilket är 

huvuduppdraget för verksamheten. Finns det dessutom en dialog om vad som kännetecknar 

ett gott liv för omsorgstagaren kan ett sådant ledarskap vara positivt för alla. Det dialogiska 

ledarskapet tar tid och kräver dialog med medarbetarna, men enligt respondenterna låter det 

som det råder en viss dokumentationshysteri i organisationen som tar både tid och energi 

från ledarna, samtidigt som de menar att det krävs dokumentation för säkerheten ska bli 

bättre, men det innebär också att det blir mindre tid över för dialoger med medarbetaren och 

det skapar nog en del frustration för de ledare som anamma detta sätt att leda, tror studiens 

författare. 

Resultatet i min studie visar både likheter och vissa skillnader mot vad tidigare forskning 

säger, men i stora drag överensstämmer det med vad andra forskare säger. Bara för att det 

gjorts tidigare forskning inom samma ämne, så behöver ju inte det vara hela sanningen. 

Omvärlden förändras, vilket innebär andra förutsättningar, ändrade attityder som påverkar 

kulturer och människors sätt att vara och tänka som troligtvis också påverkar resultaten i vad 

framtidens forskning kommer fram till. 



29 
 

Analys 
Det finns många olika sätt att leda medarbetare och det är heller ingen lätt uppgift att ro i 

hamn med. Ledarna i organisationen är trots allt ganska styrda i sitt ledarskap av olika saker 

som det politiska styrandet, ekonomin, olika riktlinjer som finns inom organisationen. Det 

verkar överlag som ledarna vill mer än de kan åstadkomma i sitt ledarskap, samtidigt som de 

påverkas allt mer av det som sker omkring dem - kanske det påverkar dem mer än de själva 

tror. Ledarna använder kommunikationen som en del i sitt ledarskap och genom dialogen 

resornerar de med medarbetarna och på så vis försöker de hantera de förändringsprocesser 

som sker. I samtalen med ledarna går det att skönja att de gärna vill jobba efter det etiska 

och dialogiska ledarskapets motto, där ledarens förmåga att kommunicera och visa 

medkänsla och engagemang spelar en stor roll i ledarskapet för att kunna skapa 

meningsfullhet i arbetet. Det är ett ledarskap där ledarens egna livskvaliteter och 

pedagogiska förmåga har stor betydelse för hur ledaren kan agera och kombinera makt och 

visdom på ett bra sätt för att få ett bra ledarskap men också en god arbetsmiljö. Men det är 

många olika saker som påverkar en ledares arbete och sätt att vara. Ledarskapsstilar 

influeras också av den ideologi och kultur som råder inom organisationen. Det man kan 

märka är att även om ledarna gärna vill utöva sitt ledarskap på ett etiskt och dialogiskt sätt, 

så finns det tendenser till att ledarskapet i organisationen mer går åt det systemrelaterade 

ledarskapet där ledarna och medarbetarna får allt mindre att säga till om och det är de 

politiska direktiven i systemet som bestämmer allt mer. Ledarskapet tenderar att bli mer 

strategiskt än professionellt, vilket är synd om man har ledare som vill och kan leda på ett 

professionellt vis och vet vad som är bäst för den de är till för – omsorgstagaren.  

Vidare forskning 
Uppslag till fortsatt forskning är att undersöka eventuella skillnader i ledarskapet på det 

offentliga och privata området. Det vore också intressant att forska vidare om vad som 

händer i offentlig sektor när det sker privatiseringar och personalen följer med över till de 

privata aktörerna. 

Slutsats 
Syfte med studien var att beskriva hur enhetschefer i en offentlig organisation med 

inriktning på vård och omsorg resonerar kring sina förutsättningar att påverka arbetsmiljön 

och arbetsglädjen. Enligt det resultat jag fått fram i de intervjuer jag genomfört är det många 

olika faktorer i en organisation som påverkar ledarens arbetssituation som både kan skapa 

frustration och samtidigt vara en utmaning och det är många krav som ska uppfyllas både 

uppifrån och nerifrån. Om organisationer ger ledarna rätt förutsättningar för att kunna utöva 

sitt ledarskap och ledaren vet vilka faktorer som stimulerar till arbetsglädje och vilka vägar 

som leder till en god arbetsmiljö så gynnar det både medarbetare, ledare och organisationer. 

Det är viktigt för dagens och framtidens organisationer att stödja och utveckla ett gott 

ledarskap, så ledarna orkar stimulera till utveckling, kan kommunicera och förmedla 

kunskap, ta till vara på goda idéer, omsätta innovationer, så ledaren tillsammans med sina 

medarbetare kan och orkar utveckla verksamheten, så organisationen hänger med i 

omvärldens krav. Det gäller för ledarna att kunna erövra sina medarbetares förtroende som 

bygger på ett positivt förhållande, där det gäller att behandla andra som man själv vill bli 

behandlad och att ledaren förstår vad det egna beteendet kan få för konsekvenser för andra. 

Har ledaren dessutom en god människosyn med en bra självinsikt - en god empatisk 
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förmåga, innebär det att man lättare kan förstå sig på andra och det bidrar också till ett bättre 

ledarskap. 

 

Mitt resultat visar på att ledarens sätt att vara och agera men också deras sätt att leda 

medarbetare är viktigt både för arbetsgrupper och organisationer - genom att vara en god 

förebild, vilket har en stor betydelse för gruppens förhållningssätt och arbete som också 

påverkar både arbetsglädjen och arbetsmiljön inom organisationer. I resultatet har det 

framkommit att ledarna i sitt i sitt dagliga arbete och genom de relationer de har med 

medarbetarna skapar rum för dialoger, ger trygghet, de både utsätter och skyddar 

medarbetarna i olika situationer, de ställer krav samtidigt som de ger medarbetarna eget 

ansvar i arbetet - så visst har ledarens agerande en betydelsefull roll, både för medarbetare 

och organisationer. Lundblad (2000) menar att det i framtidens organisationer behövs en ny 

ledarroll, kanske är det så att framtidens ledare måste likna en regissör som leder kreativt 

och skapande för att klara av alla de krav som ställs på både ledare och medarbetare ute i 

organisationerna.  
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Bilaga I 

Missivbrev 

 

Inbjudan till att medverka i en intervju undersökning, där frågorna berör ledarskapets 

betydelse för arbetsglädjen och arbetsmiljön. 

Hej 

Jag heter Rose-Marie Olsson och läser på Linnéuniversitet i Växjö och jag håller nu på att 

skriva min C-uppsats i ämnet pedagogik inriktat mot arbetslivet Jag har valt att göra min 

undersökning kring ledarskapets betydelse för arbetsglädjen och arbetsmiljön, eftersom jag 

är intresserad av ämnet och anser att det är viktigt att vi mår bra och kan utvecklas på våra 

arbeten och under rätt förutsättningar. Av undersökningen hoppas jag lära mig mer om 

ämnet, men också att få en ökad förståelse hur, ledarskap, arbetsmiljö och arbetsglädje 

relaterar till varandra. 

Jag har i min undersökning tänkt använda mig av bandade intervjuer, där deltagandet är 

frivilligt och inget i undersökningen kommer att kunna härledas till någon enskild deltagare. 

Intervjuerna kommer att behandlas helt konfidentiellt och jag kommer inte att redovisa 

vilken organisation ni tillhör. När undersökningen är klar kommer ni att få ta del av 

resultatet om ni så önskar.  

Har ni några frågor om undersökningen kan ni nå mig per telefon eller via e-post. 

Tack för er medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Rose-Marie Olsson 

Telefon: xxxx-xxxxx  

e-post: xxxxxxxxxxx 
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Bilaga II 

Intervjuguide  

– ledarkapets betydelse för arbetsglädjen och arbetsmiljö 

Ledarskap 

 Hur länge har du arbetat som ledare/chef? 

Hur många medarbetare har du under ditt ansvarsområde? 

Hur har du skaffat dig kunskap om ledarskapet? Kurser? Lärt av andra, vilka? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut, vill du beskriva den? 

Vilka glädjeämnen möter du som ledare? 

Vilka svårigheter/bekymmer möter du som ledare? 

Var får du själv stöd ifrån i ditt eget ledarskap? 

Beskriv vad som ger dig motivation i arbetet? 

Hur påverkar samhällsförändringarna ditt ledarskap? 

Hur ser du som ledare på förändringar inom organisationen? 

 

Arbetsglädje/arbetsmiljö och relationer 

Hur arbetar du med arbetsmiljöfrågor i grupperna? 

Beskriv vad arbetsglädje innebär för dig? 

Finns det något slags forum för arbetsmiljöfrågor för dina medarbetare? 

Vad kan du som ledare göra för att öka trivseln/arbetsglädjen? 

Vilka verktyg finns till din hjälp för att öka arbetsglädjen? 

Hur ser du/tar reda på eller får kännedom om hur dina medarbetar mår? 

Har du någon genomtänkt metod/strategi hur du ska göra/hjälpa medarbetare som mår dåligt 

eller vantrivs? 

Relationer/kommunikation, hur arbetar ni med det i arbetsgruppen? 

Empati, hur tänker du kring det? När det gäller ledarskapet och medarbetarna? 

Har du något att tillägga? 


