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The aim of the study was to describe how managers at the eldercare system especially 

in nursing homes work to ensure high quality care. For this purpose, a qualitative 

method was used in this study and four managers at nursing home have been 

interviewed. Previous studies have shown that managers in some cases are restricted 

in their actions and that this may slow down the improvement of the care. At the same 

time the managers describe their work as demanding and diverse. They have a 

significant staff responsibility, meaning that they have to ensure the quality of care.  

In this study, some previous results have been confirmed for example that the 

managers feel that they have an impact on the quality of care, that managers value 

their contacts with staff, patients and relative highly and that their main purpose is the 

quality of care. The data was analyzed using one of many role theories and with 

different descriptions of leadership. The results show that the managers are working 

to ensure that the quality of the care is high by ensuring that the staff is competent, 

participating in development meetings, maintaining good contact with serval actors 

like staff, patients and relative, providing staff training courses and involving the staff 

in developing a more productive environment. Therefore, the managers have more 

impact on how good the quality of the care is than one might think. 
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1 PROBLEMFORMULERING 
Det är ingen nyhet att vi blir äldre och äldre, dessutom blir de äldre bara fler och fler. 

Sverige är det land inom EU som har högst andel personer som är över 80 år eller 

äldre. År 2007 uppgick andelen äldre av Sveriges befolkning till 5,4 % och beräknas 

öka till 11,2 % år 2050 (SOU 2007:88). För att ta hand om de äldre finns det 

verksamheter inom äldreomsorgen som har som syfte att värna om och vårda den 

enskilde individen med hänsyn till dennes behov och önskemål oavsett vilken 

verksamhet som utför det (Bergman, 2009). 

 

Äldreomsorgen är ett väl omdiskuterat ämne inom media och under den senaste tiden 

har avslöjanden om vanvård och missförhållanden förekommit vilket har upprört 

många (Aftonbladet, 2011-11-08). Forskning visar att det finns brister på en rad olika 

områden inom äldreomsorgen. Vad detta beror på är inte uppenbart, det kan vara 

många olika faktorer som spelar roll som exempelvis hög arbetsbelastning eller att det 

råder en otydlighet i uppdragen då målen är ganska generella och i vissa fall 

motstridiga (Bergman, 2009). Jönson (2004) anser att vanliga orsaker till vanvård, 

övergrepp och missförhållanden inom äldreomsorgen är stress, resursbrist och 

systemfel. Johansson (2002) menar med dessa orsaker att samhället kan vara ansvarig 

för vanvård, övergrepp och missförhållanden eftersom det är samhället som minskar 

personalens resurser och som därmed ökar riskerna för våld och övergrepp. Vanligast 

är övergrepp som kränkningar, hot, slag, knuffar, nyp och sparkar. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är det ingen lätt uppgift att förbättra vården. Redan år 

1998 trädde en lag i Socialtjänstlagen i kraft, 3 kap. 3§, för att upprätta en 

kvalitetssäkring av omsorg och vård för äldre som lyder: Insatser inom socialtjänsten 

ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det 

finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (SFS 2009:596). År 1999 trädde 14 

kap. 2§ i Socialtjänstlagen i kraft för att ytterligare bidra till en förbättring av vården. 

I lagrummet framkommer att: Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten 

eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs 

och de insatser som genomförs är av god kvalitet (SFS 2010:429). Anledningen till att 

lagen trädde i kraft var för att vården inom äldre- och handikappomsorgen inte var av 

tillräckligt hög kvalitét vilket uppmärksammades av en undersköterska vid namnet 
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Sarah Wägnert. Lagrummet kallas därför Lex Sarah, vilken medför en 

anmälningsskyldighet för att förbättra vården för omsorgstagarna (Socialstyrelsen, 

2010).  

 

På äldreboendena är det omsorgspersonalen som hjälper och vårdar omsorgstagarna, 

men det är enhetscheferna som ansvarar för att hjälpen och vården utförs, samt att den 

utförs på ett lämpligt sätt (Bergman, 2009). Men vad gör enhetscheferna på 

äldreboendena för att säkerställa att omsorgen är av god kvalitét för omsorgstagarna? 

Vad kan de göra i sin roll som enhetschef och i sitt arbete för att säkerställa 

omsorgens kvalitét? Enligt Haslam (2004) kan en individ som intar rollen som ledare, 

i en process, påverka andra genom exempelvis positivt beteende, detta kan då 

anammas av dennes personal och därmed yttras i personalens utförande av arbetet.  

 

Eftersom äldreomsorgen, som tidigare nämndes, är ett omdiskuterat ämne och att 

tidigare forskning visar på att det finns brister inom en rad olika områden i 

äldreomsorgen, tycker jag att det vore intressant att undersöka hur enhetscheferna 

beskriver möjligheter och svårigheter de bemöter i sitt arbete med att säkerställa att 

omsorgen är av god kvalitét. Jag tycker även att det vore intressant, utifrån Haslams 

(2004) definition av hur en ledare kan inta en roll som påverkar andra, att ta reda på 

hur enhetscheferna anser sig arbeta för att säkerställa att omsorgen är av god kvalitét, 

vilken inverkan har deras roll på det utförda arbetet?  

	  
1.1 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att beskriva hur enhetschefer anser sig arbeta för att säkerställa god 

kvalité på omsorgen inom äldreboenden.  

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

  
1) Hur arbetar enhetscheferna för att säkerställa att omsorgen är av god kvalitét 

utifrån sin chefsroll?  

2) Vilka möjligheter och svårigheter möter enhetscheferna i sitt arbete att 

säkerställa god kvalité på omsorgen? 
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2 BAKGRUND 
I det här kapitlet kommer jag att belysa hur äldreomsorgen har förändrats genom åren. 

Eftersom enhetschefens roll är central i denna studie kommer även dennes 

arbetsuppgifter att beskrivas.  

2.1 Intentioner inom äldreomsorgen 
Edebalk (2007) skriver att det under de senaste 100 åren urskiljer fyra etapper som 

symboliserar förändringen inom äldreomsorgen. Innan år 1918 fanns det inte någon 

specifik äldreomsorg inom den kommunala fattigvården. Detta år kom en ny 

fattigvårdslag och enligt lagen blev kommunerna skyldiga att erhålla ålderdomshem. 

År 1950 startade hemtjänst för äldre, vilket blev väldigt framgångsrikt och bidrog till 

att efterfrågan på ålderdomsplatser minskade. Den sista etappen som Edebalk (2007) 

beskriver symboliserar förändringen inom äldreomsorgen är ädelreformen, vilken 

genomfördes år 1992. 

 

Ädelreformen syftade till att samhällets resurser skulle utnyttjas mer effektivt för att 

förbättra omsorgen till äldre och handikappade. Kommunerna och landstingen hade 

länge delat på ansvaret av vården och sedan 1960-talet har vården av de äldre ansetts 

problematisk. Problemen har framförallt varit den oklara ansvars- och 

uppgiftsfördelningen mellan kommun och landsting. Det har också handlat om en 

bristande samverkan mellan huvudmän samt ökade kostnader, vilket hängde samman 

med att allt fler äldre var i behov av vård och omsorg (Edebalk, 2007 och 

Socialstyrelsen 1996). Ädelreformen innebar att kommunerna fick ett tydligt och 

samlat ansvar som bidrog till en tydlig roll där kommunerna fungerade som basen för 

vård- och omsorgssystemet i vårt land. Före ädelreformen var långvården en dålig och 

medikaliserad äldreomsorg som bestod av flerbäddsrum vilket inte gav patienterna 

eller anhöriga något tillfälle för avskildhet eller någon form av privatliv. När 

sjukhemmen kommunaliserades med hjälp av ädelreformen utvecklades 

verksamheten till äldreboenden som präglades av ett mer socialt format innehåll 

genom trivsel och hemkänsla (Socialstyrelsen, 1996). 

 

2.2 Enhetschefens arbetsuppgifter  
Enhetschefen har en rymlig bredd på arbetsuppgifter och ett mångsidigt ansvar, 

främst innebär det att ha ett verksamhetsansvar och personalansvar. Där ingår bland 
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annat ansvar för att biståndshandläggarnas beslut ska verkställas samt att den vård och 

omsorg som utförs är av god kvalité. Inom personalansvaret ingår löpande 

personalfrågor utifrån lagstiftning som exempelvis arbetsmiljö, arbetstid, scheman 

och semestrar. De har även ett ansvar att delegera, leda och fördela arbetet. De 

ansvarar över ekonomiska frågor för verksamheten, de ska kunna prioritera 

arbetsuppgifter, ta akuta och långvariga beslut och utveckla och komma i kontakt med 

många olika aktörer (Hjalmarson, Norman och Trydegård, 2004).  
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3 TIDIGARE FORSKNING   
I det här kapitlet kommer tidigare forskning att belysas utifrån temana 

omsorgskvalitét, kompetens inom äldreomsorgen, ledarskap inom äldreomsorgen 

samt personal. 

3.1 Omsorgskvalitét 
Tidigare forskning har visat att det inte är entydigt vad god kvalitét är och att den kan 

betyda olika för olika individer. Definitionen av kvalitét är inte alldeles enkel på 

grund av att den kan betraktas från flera perspektiv. Definitionen av god kvalité kan 

exempelvis tolkas i ett personligt perspektiv som utgår från den enskilde individens 

åsikter. Definitionen kan också tolkas i ett formellt perspektiv, av exempelvis 

professionella personer och vad de anser är god kvalité på omsorgen (SOU 2007:88 

och Bergman, 2009). Enligt Bergman (2009) är god kvalité att sätta vårdtagarnas 

behov och intressen i centrum och att den utförs av kompetent personal. 

 

Bergman (2009) menar att enhetschefen har en viktig roll när det gäller att säkerställa 

att omsorgen utförs av god kvalitét, eftersom det är enhetscheferna som ansvarar för 

vård- och omsorgspersonalen. De ska värna om omsorgsrelationen och visa hänsyn 

till olika personliga perspektiv som kan förekomma gällande god vård och omsorg 

från exempelvis omsorgstagarna, personalen och anhöriga. Bergman (2009) tolkar 

den amerikanska forskaren Hasenfeld som belyser att kvalitet inom vård och omsorg 

fordrar att det finns ett brukarinflytande. Det vill säga att vårdtagarna inte 

objektifieras, utan de ska vara delaktiga. Dock kan en allt för långtgående 

kundfokusering inom äldreomsorgen vad gäller exempelvis vårdtagarens inflytande 

över tjänsterna ibland beskrivas som problematisk. Detta eftersom omsorgstagaren i 

vissa fall har svårigheter att bedöma sitt eget omsorgsbehov. Ibland kan 

omsorgstagaren också ha svårt att ta ställning till olika alternativ, exempelvis när 

omsorgstagarens hälsa försämrats (Bergman, 2009).  

 

Szebehely och Trydegård (2007) samt Bergman (2009) anser att god omsorgskvalitét 

inte enbart säkerställs genom en nöjd kund, utan det krävs även att de anställda som 

utför omsorgen är nöjda. Med andra ord är god kvalitét i äldreomsorgen ett samspel 

mellan vårdtagare och vårdgivare samt de förutsättningar som präglar detta samspel. 

Däremot skriver Bergman (2009) att exempelvis riktlinjer både möjliggör och 
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begränsar utförandet av god vård och omsorg. I den här studien kommer jag att utgå 

ifrån Szebehely och Trydegårds (2007) samt Bergmans (2009) syn och innebörd på 

god omsorgskvalitét.  

3.2 Kompetens inom äldreomsorgen 
I svenska uppslagsböcker förklaras kompetens som kunnighet, skicklighet, behörighet 

och duglig. Kvalifikation ses som en inneboende förmåga som gör personen lämplig 

eller kvalificerad för exempelvis ett arbete (Törnquist, 2004). Damberg (2010) lyfter 

fram att det finns många olika former av kunskaper och benämningar av kompetens, 

bland annat belyser hon: tyst kunskap, praxiskunskap, kompetens-, formell-, icke 

formell-, efterfrågad- och personlig kompetens samt yrkeskompetens. Törnquist 

(2004) utrycker den formella kompetensen som ett tydliggörande av vilken utbildning 

yrkesgruppen anses behöva för att utföra sitt arbete. Personlig kompetens tydliggör 

hur personen ska vara för att utföra ett visst arbete.     

 

Socialstyrelsen (2002) anser att kompetensförsörjningen är den viktigaste frågan för 

att säkra att det förekommer god kvalitét i omsorgen. Ahnlund och Johansson (2006) 

har i sin studie fått fram att enhetscheferna inom äldreomsorgen önskar att all 

omsorgspersonal ska ha formell utbildning. Dock finns det en framträdande 

diskussion bland enhetscheferna över vad kompetens är och vad som föredras. Det är 

tydligt att personlig lämplighet är av stor vikt när de ska rekrytera ny 

omsorgspersonal. Om enhetscheferna däremot är tvungna att välja mellan formell 

kompetens och personlig lämplighet väljer de personlig lämplighet. Med personlig 

lämplighet utgår enhetscheferna från att bland annat kunna vara empatisk, lyssna in 

och känna av atmosfären hos de äldre. Det framgår även i Ahnlund och Johanssons 

(2006) studie att personalen inte alltid ser det nödvändigt att ha en formell utbildning. 

Både vårdbiträden och undersköterskor utrycker blandade åsikter av detta. Vissa anser 

sig kunna använda sig av kunskapen som de lärde sig i utbildningen, medan andra inte 

ser någon nytta med utbildningen och tycker det är onödigt.       

 

SOU 2007:88 uttrycker att det finns ett starkt samband mellan kvalitét och 

kompetens. Personalens huvudsakliga redskap inom omsorg- och vårdarbetet anses 

vara variationen av kunskap och kompetens på individuell och gruppnivå. Arbetet 

kräver bland annat att man har kunskaper om naturligt åldrande, förståelse för äldres 
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olika livssituationer, sjukdomar, värdigt bemötande, samarbetsförmåga med kollegor 

och en förståelse för vad yrket innebär. För att kunna ge individanpassad hjälp krävs 

det att personen har tillräckligt med generell omsorg-och vårdkunskap, men också 

god kännedom om omsorgstagaren.     

3.3 Ledarskap inom äldreomsorgen  
Vad enhetscheferna anser sig ha för förutsättningar i att utforma sitt ledarskap och 

utvecklingsarbete inom omsorgen visar sig olika i flera studier. I Karlssons (2006) 

och Larssons (2008) studier framkommer att enhetscheferna uppfattar sig ha stor 

frihet i arbetet. Men det framkommer också att de samtidigt begränsas av faktorer 

som de har lite eller inget inflytande över, exempelvis lagstiftning och politiska beslut 

som ska verkställas.  

 

Karlssons (2002) studie visar att enhetscheferna anser sig ha stora möjligheter till att 

utforma sitt individuella ledarskap och att de anser sig ha en stor frihet. Men samtidigt 

anser enhetscheferna att det finns flera faktorer som påverkar ledarskapet. Författaren 

presenterar dessa faktorer som: Formell styrning (lagar, budget och beslut), informell 

påverkan (personalgrupp och kollegor), relationer till över- och underordnade, 

praktiska förutsättningar, personliga förutsättningar samt ställningstaganden och 

överväganden i olika situationer i det dagliga arbetet. Det finns många faktorer som 

påverkar arbetsledarens arbete. Vad gäller formell styrning anser intervjupersonerna 

att det är ett litet utrymme de har och att det är mycket fasta bestämmelser. De tycker 

också att riktlinjerna för kommunen bidrar till ett minskat utrymme att agera för 

ledaren. De flesta intervjupersonerna anser även att enhetschefer inom äldreomsorgen 

är styrda av ekonomin i hög grad, vilket uppfattas som problematiskt. 

Intervjupersonerna påpekar ofta att deras resurser tryter trots att de inte får en fråga 

som berör ekonomin. Flera av intervjupersonerna har påpekat att deras handlingsfrihet 

har minskat generellt eftersom styrningen uppifrån blivit mer strikta som följd av den 

bristande ekonomin. Möjligheten för arbetsledarna att styra hur resurserna ska 

fördelas har liksom det minskat. Men trots att enhetscheferna är kritiska till 

förutsättningarna ser de arbetet som ett viktigt och givande yrke med flera fördelar, 

bland annat är det spännande, utvecklande och kunskapskrävande. Det ger dagliga 

utmaningar i mötet med personal och vårdtagare och kräver viss självständighet och 

styrka (Karlsson, 2002).  



	   12	  

 

Hjalmarssons, Normans och Trydegårds (2004) studie visar på att många av 

enhetscheferna har svåra förutsättningar för att lyckas med sina uppdrag. Många av 

enhetscheferna anser att arbetet innebär ett mångsidigt ansvar, att de ibland inte får en 

tillräcklig respons av sina chefer i organisationen och att det finns hög press på att 

klara ekonomin. Enhetscheferna visar ett stort engagemang och intresse för sitt arbete. 

Författarna förtydligar att arbetet upplevs viktigt och meningsfullt av enhetscheferna 

samt att de genom uppmuntran och uppskattning av omgivningen får ny kraft och 

energi. Författarnas slutsats är att enhetscheferna måste få rimliga förutsättningar. 

Med rimliga förutsättningar menar författarna en säker arbetsmiljö för personalen 

samt att personalen ska erhålla tillräcklig kunskap och kompetens för att utveckla 

bättre omsorg och god vård för omsorgstagarna. 

 

Även i Bergmans (2009) litteraturgenomgång visar resultatet att enhetscheferna anser 

sig ha ett krävande men stimulerande jobb. Studier visar att enhetscheferna har ett 

krävande arbete. Kraven är höga; de mål de ska uppnå är ambitiösa, ansvaret är 

omfattande och resurserna små (Bergman, 2009: 37). Enhetscheferna som har 

verksamhetsansvar arbetar under förvaltnings- och avdelningscheferna och på 

uppdrag av kommunens politiker. Enhetscheferna har personalansvar, omsorgsansvar 

och ansvar över att verksamheten skall fungera. Till detta tillkommer att bemöta och 

samarbeta med anhöriga och samarbetspartners som exempelvis biståndshandläggare 

och kollegor (Bergman, 2009).  

 

Bergman (2009) poängterar att en enhetschef bland annat ska vara strategisk, 

ekonomisk, administrativt kunnig och ha samarbetskunskap för att kunna samarbeta 

med kollegor och anställda. Detta påvisar att enhetschefens roll är stor och omfattande 

emot flera roller och inte enbart emot deras chefer eller politikerna som uttrycker vad 

som är god vård inom kommunen. Det är emellertid inte bara kraven uppifrån som 

riktas mot enhetscheferna (Bergman, 2009: 39). Enhetscheferna förväntas vara 

tillgängliga både uppåt och nedåt i organisationen samtidigt som de själva kan sakna 

stöd i sitt arbete i viss utsträckning. Enhetschefernas arbetsuppgifter kan i hög grad 

beskrivas som att de ska säkerställa och kontrollera att samtliga mål, regler och 

direktiv som beslutats på högre nivå ska verkställas på lägre nivå. Enhetschefen ska 

inte enbart i detta fall inneha en kontrollfunktion, utan även en stödfunktion för 
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personalen, för att kunna nå målen som har beslutats på högre nivå. Slutligen menar 

Bergman (2009) att enhetscheferna befinner sig i en mellanposition, vilken anses 

något utsatt då den kan ge upphov till moraliska och etiska dilemman som egentligen 

är av organisatorisk karaktär.   

 

En enhetschef ska fatta dagliga beslut i en rad olika frågor och dilemman av olika 

karaktär. Oftast sitter enhetscheferna ensamma på respektive enhet, geografiskt 

utspridda, vilket försvårar enhetschefernas möjligheter att få hjälp av kollegor eller 

chefer. I sådana situationer krävs det att de har en styrka och tror på sin personliga 

integritet, samt att de har kunskap att fatta korrekta beslut. För som ledare utsätts 

enhetscheferna för granskningar, direktiv och kritik som de ska följa oavsett deras 

personliga åsikt. Krav och förväntningar riktas mot enhetscheferna från exempelvis 

personal, omsorgstagare, anhöriga och förvaltningsledningen som de ska hantera på 

bästa möjliga sätt. Detta kan vara svårt eftersom kraven kan vara motstridiga. Detta är 

en balansgång av att kunna framföra olika synpunkter, motivera och vara tydlig i sitt 

ställningstagande som arbetsledare. Samtidigt ska enhetschefen inta ett kritiskt 

förhållningssätt för att arbetsledaren ska kunna värdera och bedöma vilka 

konsekvenser olika beslut kan ha för verksamheten (Karlsson, 2002).  

	  
3.4 Personalen  
Coulshed och Mullender (2001) samt Karlsson (2002) beskriver personalen som en 

viktig del i människobehandlande service. Personalen beskrivs här som det viktigaste 

verktyget (Karlsson, 2002). Enligt Coulshed och Mullender (2001) är det viktigt att 

komma ihåg att personalen är individer som har olika tekniker och styrkor. 

Författarna menar att personalen ibland kan behöva motiveras på olika vis för att på 

så sätt prestera sitt bästa. Ingen känner sig motiverad om de inte har en stöttande 

omgivning som exempelvis är fri från trakasserier och mobbning. Det är även viktigt 

att försäkra sig om att personalen handlar snabbt och att de alltid ger en rättvis 

behandling (Coulshed och Mullender, 2001).  

 

Haslam (2004), Karlsson (2002) och Larsson (2008) anser att det är viktigt att 

kontakten är god mellan personalen och ledaren. Om personalen och ledaren träffas 

dagligen uppfattas deras kontakt inte bara vara kopplad till olika problem och 
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dilemman, vilket är risken om de enbart träffas vid situationer som är fyllda med 

problem och negativ stämning. För att ledaren ska kunna stötta sin personalgrupp 

underlättar det om en god kontakt förekommer med sin personalgrupp. För att få det 

menar Haslam (2004) att ledaren inte kan storma in i en grupp och förvänta sig att 

gruppens medlemmar ska ta emot ledaren och dess planer direkt, utan de måste först 

bygga upp en stödjande grund och sedan vinna gruppmedlemmarnas respekt. I 

Karlssons (2002) studie framför enhetscheferna att det är mycket betydelsefullt att 

personalgruppen mår bra och känner att de utför ett bra arbete. Larsson (2008) anser 

även att det är viktigt att personalen är delaktig och påverkar verksamheten så att de 

känner sig delaktiga i arbetets utformande. Detta kan medföra att kontakten mellan 

personalen och ledaren blir bättre och att deras samarbete utvecklas (Larsson, 2008).  

 

Däremot visar en rapport som Bergman (2009) skriver om i sin litteraturgenomgång 

att enhetscheferna inte anser sig ha den tid som de själva skulle vilja ha för att ge sin 

personal tillräckligt med stöd och handledning. Flera olika studier och rapporter som 

Bergman (2009) uppmärksammar menar att om inte ledaren finns tillgänglig för sin 

personal påverkas arbetsklimatet negativt.  
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4 TEORETISK DISKUSSION  
I följande kapitel kommer jag att beskriva en teori om roller och därefter presentera 

olika författares synsätt på ledarskap eftersom enhetschefen, i sin roll som ledare, är 

central i denna studie. 

4.1 Rollteori 
Rollteorin utvecklades på 1930-talet av socialantropologen Ralph Linton som gjorde 

begreppet roll till ett vetenskapligt begrepp. Linton menade att begreppet roll inte är 

något stillastående utan en process och att vi alla lever i någon form av grupp vare sig 

vi vill det eller inte. Han påstod att individen medvetet eller omedvetet intar en viss 

position eller roll i en grupp (Trost och Levin, 1996). Individen intar inte enbart en 

roll, utan kan inta flera roller vid olika sammanhang men även flera roller vid samma 

tillfälle, vilket kan benämnas multipla roller. En kvinna kan exempelvis inta rollerna 

mamma, dotter och sjukskriven samtidigt (Angelöw och Jonsson, 2000). Angelöw 

och Jonsson (2000) samt Tornstam (2005) förklarar att när individen intar ett flertal 

roller, kan de förlora en eller flera roller, den så kallade rollförlusten. Individens antal 

roller förändras i regel när den biologiska åldern ökar, förändringarna brukar oftast 

ske vid pensionsåldern.  

 

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) samt Haslam (2004) skapas individens identitet 

genom omgivningens normer och tolkningar vilket delvis görs medvetet. Individen 

väljer själv hur den använder sig av det omgivningen har uttryckt genom individens 

handlande och beteende, det vill säga genom rollutförandet. Förväntningarna leder till 

hur individen handlar i olika situationer. Dock är det viktigt att poängtera att den 

sociala rollen inte är komplett, utan dess framväxt och utformning sker ständigt med 

hjälp av ett samspel mellan individer, grupper och olika samhälleliga förhållanden. 

Inom rollteorin finns det fyra centrala begrepp som förklarar teorin, dessa är: 

Position, förväntningar, beteende och roll. Position innebär att individen innehar en 

specifik plats i en grupp, som tidigare har beskrivits. Förväntningar innebär att det 

förekommer givna sociala regler som individen ska hålla sig inom för vilken position 

denne innehar. Beteende syftar på vad individen exempelvis säger och inte säger, gör 

och inte gör samt tänker och inte tänker. Position, förväntningar och beteende skapar 

tillsammans olika roller, vilken roll en individ har kan då som sagt bero på vilken 

position som individen har intagit samt vilka förväntningar som önskas av samhället 
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och omgivningen (Trost och Levin, 1996). Som exempelvis kan enhetscheferna känna 

stor press och höga förväntningar från omgivningen i sin position och roll som 

enhetschef. Dessa krav och förväntningar kan exempelvis komma från 

omsorgstagarna, medarbetarna, chefer och anhöriga. Ragnar Rommetveit som är 

professor i psykologi har även bidragit till denna teori. Han menar att begreppet 

förväntningar har två olika infallsvinklar, nämligen sända och mottagna förväntningar 

som handlar om hur rollen skapas. Rommetveit förklarar att de sända förväntningarna 

kan komma från samhället vi lever i och skapar de normer vi följer samt att de 

mottagna förväntningarna sker i den sociala kontakten med omgivningens 

förväntningar (Angelöw och Jonsson, 2000). 

  

Inom socialpsykologin skiljer man mellan rollerna som tillskrivna och förvärvade. 

Tillskrivna roller är sådana som individen inte kan påverka som exempelvis 

individens kön. Individen hamnar alltså i en roll som man eller kvinna utan att 

prestera någonting. Den förvärvade rollen kan exempelvis kopplas till individens 

yrkesroll när denne har presterat och varit aktiv och har utbildat sig för att få denna 

yrkesroll. Individen behöver alltså prestera på något sätt innan denne kan inta sin roll 

(Angelöw & Jonsson, 2000). En ledare har en viktig uppgift, i sin förvärvade roll, 

som förebild för andra. De ska uppfattas som en god förebild när de exempelvis löser 

problem och dilemman (Coulshed och Mullender, 2001).       

 

När individen intar flera roller kan det bidra till att dessa rollers förväntningar och 

krav är motstridiga och kan leda till en rollkonflikt, en så kallad inter-rollkonflikt. 

Enhetscheferna har mycket förväntningar och krav riktade mot sig, från flera aktörer 

som omsorgstagarna, anhöriga, personal och kollegor, förväntningar som kan vara 

motstridiga. Det finns även en så kallad intra-rollkonflikt då individen i sin position 

möter flera förväntningar om vad som är det riktiga rollbeteendet (Angelöw och 

Jonsson, 2000). Det finns flera olika rollkonflikter och inom rollteorin utgår 

teoretikerna från att individen har multipla roller. Ett exempel på en rollkonflikt är 

när både individens arbetsplats och individens familj har förväntningar på individen, 

det kan vara förväntningar som är svåra för individen att förena. Ett ytterligare 

exempel på en rollkonflikt är när individens förväntningar inte går ihop med 

omgivningens (Tornstam, 2005).  
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Det har framförts kritik mot rollteorin av den amerikanska psykologen Ralph Turner 

som menar att i stället för att använda termen förväntningar ska man använda termen 

beredskap. På grund av att individen alltid i samtliga positioner och roller samspelar 

med en eller flera individer. Turner menar att individens beteende beror på individens 

samspel med andra. Hur den individen samarbetar med agerar eller kommer att agera. 

Därefter ska individen vara beredd att agera utifrån den andra personens respons, 

därmed termen beredskap (Trost och Levin, 1996).        

 

En enhetschef har i sin roll som ledare ett stort ansvar som innebär kontroll över bland 

annat budget, lösa konflikter och dilemman, delegera, personalansvar, delta i möten, 

informera och ta beslut. Det är även viktigt att varje ny plan övervakas och utvärderas 

för att ta reda på om den verkligen uppfyller den önskade effekten, för att sedan 

kunna förbättra planen och arbetet (Coulshed och Mullender, 2001).  

 

4.2 Om ledarskap 
Haslam (2004) menar att ledarskap oftast definieras som: the process of influencing 

others in a manner that enchances their contribution to the realization of group goals 

(Haslam, 2004:40). En process att påverka andra på ett sätt som främjar och bidrar till 

en realisering av gruppens mål. Denna process är ett allmänt sätt för en person att 

påverka andra genom positivt beteende och av den anledningen har detta ofta 

uppfattats som nyckeln till en effektiv organisation. 

 

Haslam (2004) beslyser det som Lippitt och White skapade, tre olika ledarskapsroller. 

Först Democratic då ledaren inkluderar alla gruppmedlemmar att fatta ett gemensamt 

beslut och välkomnar bidrag och förslag. En Autocratic ledare ger dikterande order 

och personlig kritik, och slutligen en Laissez-faire ledare som låter arbetsgruppen 

fatta sina beslut själva utan någon oönskad insats från ledarens sida.  

 

Haslam (2004) lyfter fram olika forskningar och teoretikers syn på ledarskapet. Bland 

annat anser några teoretiker att framgångsrika ledare anpassar sig till de krav och 

förväntningar som finns men att deras personliga kvaliteter inte spelar någon roll. 

Men den senaste tidens teorier kring ledarskap argumenterar för att både personliga 

och situationsanpassade kännetecken påverkar varandra, personliga kännetecken 
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påverkar hur pass lämpad personen är att leda och inta rollen som ledare. Dessutom 

påverkas ledaren av sin omgivning i sin roll och sitt arbete.    

 

Coulshed och Mullender (2001) beskriver att det behövs en klar strategi och struktur 

inom socialt arbete. Författarna poängterar dock att det är viktigt att kunna bortse från 

detta, eftersom människorna betyder allt inom människobehandlande organisationer. 

En chef måste kunna lyssna på personalen så att de känner sig värdefulla och 

involverade i arbetet. Det är viktigt att chefen har en balanserad roll, stil och relation 

med personalgruppen. Om chefen är en bestående personalledare som har förtroende 

från personalgruppen kan denne lättare uppmuntra personalgruppen, delegera 

arbetsuppgifter med förtroende och anamma en demokratisk ställning. Det kan i sin 

tur bidra till ett roligare arbete för personalen eftersom de inser att de kan vända sig 

till sin chef. Det underlättar hela processen med att genomföra någonting. Om chefen 

däremot inte erhåller dessa egenskaper för att behålla en god kontakt med sin 

personalgrupp kan det bli betydligt svårare att utföra arbetsuppgifterna. Chefen måste 

exempelvis ha den rätta idén vid rätt tidpunkt, annars finns det risk för att ingen 

kommer att lyssna på chefen (Coulshed och Mullender, 2001).  

 

Coulshed och Mullender (2001) lyfter upp ledarskapstekniken MBVA som betyder 

managment by walking (or wantering) about. Det innebär att ledaren kan få 

förtroende och respekt från personalen genom att vara en igenkännbar person och som 

visar på en vilja att höra vad personalen har för åsikter. Ledaren kommer, genom att 

vara närvarande och ofta besöka arbetsplatsen samt behålla en nära kontakt med sin 

personal, att se vad som fungerar och vad som inte fungerar i praktiken. Ledarskapet 

kommer även att bli mer effektivt då ledaren kan motivera personalen att göra ett 

bättre arbete när personalen vet vad problemet är. Däremot är det viktigt att ledaren 

inte får personalen att känna sig inspekterade när ledaren vistas på personalens 

arbetsplats, det kan istället få motsatt effekt (Coulshed och Mullender, 2001).  

    



	   19	  

 
MGR= Manager 

(Källa: Tannenbaum och Schmidt, 1973. Hämtad från Coulshed och Mullender, 

2001). 

 

Coulshed och Mullender (2001) uttrycker att personliga egenskaper som individen 

besitter speglar vilken roll denne intar som chef. Författarna beskriver Continuum of 

Leadership Behavior vars figur visas ovanför texten. Denna figur visar hur en person 

kan sammanfläta två olika personligheter; Boss-centered ledarskap och Subordinate-

centered ledarskap. Boss-centered ledarskap innebär att använda sig av 

maktbefogenheter i sitt chefskap, chefen fattar besluten exempelvis. Subordinate-

centered ledarskap beskrivs som en frihet då underordnade får större utrymme och 

ibland medverkar och fattar beslut. Det kan handla om att chefen tillåter underordnade 

att arbeta med att lösa problem inom gränser som en överordnad har definierat. 

Figuren visar att chefen inte helt kan vara åt det ena eller det andra hållet, Boss-

centered eller Subordinate-centered, utan båda delarna finns i individen, men i vilken 

grad varierar (Coulshed och Mullender, 2007). 
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5 METOD 

I detta kapitel kommer jag att presentera mitt val av forskningsmetod, vetenskapligt 

synsätt, urval, respondenter och tillvägagångssätt. I en avslutande metoddiskussion 

kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt i studien utifrån begreppen reliabilitet 

och validitet samt utifrån de etiska övervägandena.  

5.1 Forskningsmetod 
Enligt Bryman (2011) brukar den kvalitativa forskningen karaktäriseras av att den är 

mer inriktad och bäst lämpad när man vill lyfta människors reflektioner, berättelser 

och tankar. Den kvalitativa forskningen förknippas med en induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik, det vill säga att teorin är ett resultat av en 

forskningsinsats av observationer/resultat. Slutsatser härleder därmed från empiriska 

erfarenheter (Bryman, 2011).  Eftersom studiens syfte är att beskriva hur enhetschefer 

anser sig arbeta för att säkerställa god kvalité på omsorgen inom äldreboenden, anser 

jag att den kvalitativa metoden är lämplig. Jag anser detta eftersom jag vill undersöka 

enhetschefernas reflektioner, berättelser och tankar över deras arbete för att 

säkerställa god kvalité på omsorgen för omsorgstagarna inom äldreboenden.  

5.2 Vetenskapligt synsätt  
Utifrån undersökningens syfte bedömer jag att ett induktivt och subjektivt 

inifrånperspektiv är lämpligt. Det subjektiva inifrånperspektivet rymmer en bild av en 

social verklighet som ständigt förändras (Bryman, 2011). Den kommer i studien att 

belysa hur enhetscheferna upplever sig arbeta för att säkerställa god kvalité på 

omsorgen för omsorgstagarna. Det är därmed enhetschefernas reflektioner, 

upplevelser och berättelser som är det intressanta att belysa i den här studien.  

5.3 Urval 
Studiens empiri har jag samlat in med hjälp av fyra intervjuer med yrkesverksamma 

enhetschefer inom äldreomsorgen på äldreboenden i södra Sverige. Utifrån 

undersökningens syfte har jag i undersökningen använt mig av ett så kallat målinriktat 

urval. Målinriktat urval innebär att man väljer ut respondenter som är relevanta i 

förhållande till forskningsfrågan, som i detta fall är enhetschefer inom äldreomsorgen 

på äldreboenden (Bryman, 2011).  
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5.4 Respondenter 
Jacobsen (2007) menar att en respondent har direkt kännedom om det som 

efterfrågas, de fungerar som representanter. Eftersom studiens syfte är att beskriva hur 

enhetschefer anser sig arbeta för att säkerställa god kvalité på omsorgen inom 

äldreboenden, har jag valt att använda mig av begreppet respondent. För att 

respondenterna ska förbli anonyma har jag valt att döpa om respondenterna och ge 

dem fingerade namn, Anders, Britta, Cicci och Denice. I texten kommer jag också att 

växla mellan benämningarna: enhetschefer, intervjupersonerna, respondenter och 

ledare. 

5.5 Tillvägagångssätt 
I mitt sökande efter svensk och engelsk litteratur har jag använt mig av ett flertal olika 

databaser på Linnéuniversitetets bibliotek som exempel DiVA, Artikelsök och 

SwePub. Sökorden som har använts är bland annat: ledarskap, äldreomsorgen, 

omsorg, ledare, ledarskap och omsorg, god omsorg, Lex Sarah, leadership, 

arbetsledare och äldreboenden. Med hjälp av tidigare skrivna uppsatser och annan 

relevant litteratur har annan användbar litteratur upptäckts.  

 

För att få kontakt med enhetscheferna inom äldreomsorgen på kommunala 

äldreboenden gick jag in på kommunens hemsida och såg vilka olika äldreboenden 

som fanns och hur jag kunde kontakta enhetscheferna. Jag tog därefter kontakt med 

respektive respondent via telefon. Under samtalet presenterade jag mig och förklarade 

varför jag tagit kontakt med dem. Respondenterna blev informerade om studiens 

syfte, frågeställningar och om de etiska tillvägagångssätten. Innan samtalet avslutades 

blev respondenterna tillfrågade om de ville ha intervjufrågorna mejlade till sig innan 

intervjun ägde rum, en av samtliga fyra respondenter ville detta (se bilaga 1). Jag har i 

denna studie träffat samtliga respondenter på respektives kontor, vilket Jacobsen 

(2007) menar kan leda till ett mer avslappnat och naturligt samtal för respondenten 

eftersom de befinner sig i en trygg och välkänd miljö. 

 

Med respondenternas godkännande spelade jag in intervjuerna med hjälp av en 

inspelningsfunktion på en iPhone, för att sedan kunna göra en så korrekt återberättelse 

som möjligt. Att spela in intervjun kan ibland påverka respondenten på ett negativt 

sätt vilket kan uttrycka sig i att respondenten blir besvärad, spänd och nervös 
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(Jacobsen, 2007). För att vara säker på att enhetscheferna inte blev besvärade av att 

spelas in under intervjun valde jag att göra så kallade prestrukturerade anteckningar 

på samtliga intervjuer. Prestrukturerade anteckningar innebär att man innan intervjun 

bestämmer sig för olika element som man ska fokusera på under intervjun. Jag 

fokuserade på att föra anteckningar om hur respondenterna reagerade på att bli 

inspelade före, under tiden och efter intervjun, om respondenterna förändrades när de 

spelades in eller inte (Jacobsen, 2007).  Detta är ingenting som jag upplevde under 

någon av intervjuerna med enhetscheferna i studien, varken innan, under eller efter. 

Men att spela in intervjun har inte alltid bara fördelar. Det kan medföra problem som 

att batteriet tar slut eller andra komplikationer som bidrar till avbrott i intervjun vilket 

kan förstöra stämningen (Jacobsen, 2007). För att inget sådant skulle inträffa under 

mina intervjuer förberedde jag mig väl. Att spela in intervjuerna medförde att jag 

troligtvis kunde vidga mina chanser till att vara objektiv vid analysen av resultatet, då 

jag kunde lyssna på materialet många gånger. Dessutom var det lättare att citera det 

respondenterna framförde när intervjun spelades in i jämförelse till om jag skulle fört 

anteckningar. Under samtliga intervjuer stängde respondenterna dörren eller till och 

med låste den och de flesta stängde av sin telefon för att vi inte skulle bli avbrutna 

under intervjun. Men en av respondenterna stängde inte av sin telefon under intervjun 

för att vara tillgänglig, vilket respondenten förklarade innan intervjun började. Under 

intervjun blev vi avbrutna genom att telefonen ringde två gånger då respondenten var 

tvungen att svara en gång. Då pausades intervjun en kort stund för att sedan fortsätta, 

jag uppfattade däremot att respondenten anpassade sig snabbt till intervjun igen.  

 

Jag använde mig av en semistrukturerad intervju med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuguiden innehöll frågor utifrån centrala teman som jag ville att intervjun skulle 

beröra (se bilaga 1). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de innehåller en 

viss mått av struktur samtidigt som intervjuprocessen är flexibel (Jacobsen, 2007). 

Semistrukturerade intervjuer som intervjuteknik syftar att försöka förstå 

respondenternas uppfattningar och synsätt. Den ger djup och detaljer som i sig gör det 

möjligt att få en helhetsbild på respondenternas värderingar och åsikter. Ytterligare 

fördelar är att kunna ta del av respondenternas resonemang och ha möjligheten att 

kontrollera de svar man får genom följdfrågor (Bryman, 2011).  
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Intervjuernas längd varierade mellan 45 minuter och en timme. Jacobsen (2007) 

menar att en intervju runt en till en och en halv timme är det optimala för att få 

tillräckligt med material och för att kunna gå på djupet. När intervjuerna var klara 

blev varje respondent tillfrågad om de ville läsa igenom den färdiga transkriberingen. 

Av samtliga respondenter var det bara en av fyra som ville ta del av transkriberingen 

samt bli kontaktad vid användning av citat från dennes intervju, två respondenter ville 

enbart bli kontaktade om citat var aktuella att använda ifrån deras intervjuer och en 

respondent ville inte bli kontaktad överhuvud taget. Samtliga respondenter vill se det 

slutliga resultatet av examensarbetet. Med hjälp av transkriberingarna har jag lyssnat 

och läst respektive respondents intervju ett flertal gånger, vilket Jacobsen (2007) 

benämner som innehållsanalys. I min analys av den insamlade empirin har jag kunnat 

urskilja centrala kategorier som har lyfts upp under intervjuerna. Totalt blev det nio 

kategorier vilket presenteras som underrubriker i studiens resultat och analys: 

Enhetschefer inom omsorgen, resurser inom omsorgen, personalens kompetens och 

utvecklingsarbete, krav riktat mot enhetschefen, enhetschefens kontakter, 

enhetschefens betydelse, möjligheter och svårigheter för chefsrollen, möjligheter att 

säkerställa en god kvalité på omsorgen samt svårigheter att säkerställa en god kvalité 

på omsorgen. Dessa underrubriker har analyserats med hjälp av en teori om roller och 

ledarskap samt tidigare forskning.  

5.6 Metoddiskussion  
Nedanför kommer jag att diskutera hur undersökningens tillvägagångssätt kan ha 

påverkat validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Avslutningsvis går jag 

igenom de etiska aspekterna och hur dessa har genomförts i undersökningen.  

5.6.1 Reliabilitet och validitet 
Utifrån valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer kommer jag här 

att resonera kring hur studiens validitet och reliabilitet kan ha påverkats av detta 

tillvägagångssätt. Genom valet att använda semistrukturerade intervjuer har jag gett 

respondenterna utrymme att fritt resonera kring varje tema. Men trots att 

respondenterna hade denna möjlighet att lyfta vad de ville inom temat, belyste de 

ungefär samma saker. Detta skulle kunna visa på att studien har en hög extern 

validitet, vilket enligt Jacobsen (2007) är att studiens resultat kan generaliseras till vad 

andra enhetschefer skulle svara. Men eftersom jag enbart har intervjuat fyra 
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respondenter, är resultatet inte möjligt att generalisera då dessa respondenter utgör en 

så liten del av alla enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen. Om jag däremot 

hade intervjuat flera enhetschefer på äldreboenden inom kommunen eller länet hade 

mitt resultat av studien eventuellt blivit mer generaliserbart och trovärdigt på så vis att 

studien hade haft hög extern validitet. Studiens reliabilitet kan enligt Jacobsen (2007) 

framställa om huruvida resultatet uppfattas som tillförlitliga, men som jag uppfattar 

kan studien ifrågasättas även här på grund av urvalets mängd av respondenter. 

 

Jacobsen (2007) belyser att effekter som undersökareffekt, kontexteffekt och slarv vid 

nedteckning och analys av data kan påverka studiens reliabilitet. Undersökareffekten 

belyser att intervjuarens uppträdande kan påverka respondenten (Jacobsen, 2007). 

Vilket jag har försökt att förhålla mig till genom att återge samma samtalston som 

respondenterna, uttrycka ett avslappnat kroppsspråk samt bekräfta respondentens svar 

genom små hummande eller kommentarer.  Med detta har jag försökt få respondenten 

att känna sig avslappnad i sin roll som den intervjuade. Jag har tagit hänsyn till 

kontexteffekten som Jacobsen (2007) belyser genom att intervjuerna hållts i en 

naturlig kontext för respondenten, som i detta fall har inneburit respektive 

respondents kontor. Ofta kan däremot störningsmoment förekomma vid naturliga 

kontexter enligt Jacobsen (2007), detta inträffade vid en av intervjuerna då 

respondentens telefon ringer två gånger under intervjun och respondenten behöver 

svara en gång. Då samtliga intervjuer har spelats in har jag därefter transkriberat 

respektive intervju. Samtliga respondenter som har lämnat önskemål av att läsa 

transkribering och mina val av citat har fått kontrollera och godkänna att jag har 

uppfattat dem rätt. Eftersom enhetscheferna har fått lämna sitt godkännande av 

materialet som de har bidragit med till studie kan detta påverka den interna 

validiteten. Jacobsen (2007) för en diskussion kring risken att inspelningen inte skulle 

fungera och att empirin i så fall skulle gå förlorad. Genom att jag inte förde några 

anteckningar över vad som yttrades under intervjun utan enbart på hur respondenterna 

ansågs påverkas av att bli inspelad skulle därmed min empiri gått förlorat om min 

inspelning inte skulle fungerat och därmed påverkat studiens reliabilitet.  

 

Att min tidigare erfarenhet av att arbeta med innehållsanalys är begränsad och kan 

påverkat studiens interna validitet finns en medvetenhet kring. Jag anser mig haft stor 

hjälp utav en teori om roller, de olika synsätten på ledarskapet samt tidigare forskning 
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vid analysen av empirin. Med dessa har jag kunnat fördjupa mig i min empiri och 

analysera vad som har belysts i studien, men utifrån min begränsade förkunskap och 

förståelse bidrar till att min analys begränsas till att ta detta till ett djupare perspektiv.        

 

5.6.2 Etiska överväganden 
Bryman (2011) belyser att det inom svensk forskning gäller följande fyra krav: 

Informationskravet, då forskaren ska informera om undersökningen till berörda, vad 

undersökningen innehåller för moment och vilka rättigheter de har exempelvis att 

deltagandet är frivilligt, anonymt och att de har möjlighet att dra sig ur när de vill 

under undersökningens gång (Bryman, 2011). Detta gjorde jag vid respektive 

telefonsamtal och intervju med respondenterna, genom att jag presenterade mig själv, 

vad studien innebär och att medverkan i studien är anonym. Genom att jag i 

telefonsamtalet fråga om ett intresse förekommer att delta i studien samt att jag 

uppmärksammar dem på att de kan avbryta studien utan orsak. Utifrån detta anser jag 

att jag därmed tar del av Samtyckekravet beskriver Bryman (2011) som att deltagarna 

i undersökningen har full rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att informationen om deltagarna som 

deltar i undersökningen ska behandlas med mycket stor konfidentialitet, vilket innebär 

att obehöriga personer inte ska komma i kontakt materialet (Bryman, 2011). Samtliga 

respondenter blev vid respektive telefonsamtal och intervju informerade om att de har 

anonymitet och att ingen utifrån ska ta del av vilka respondenter som deltar i studien. 

Detta har jag gjort genom att koda transkriberingarna samt de anteckningar som finns 

med hjälp av numrering. Men för att texten ska få ett bättre flöde har jag använt mig 

av fingerade namn men som fortfarande bevara respondenternas anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in under undersökningen av 

den enskilda personen enbart får användas utifrån forskningsändamål (Bryman, 

2011). Materialet har behandlats som forskningsmaterial genom att det enbart har 

använts för att undersöka studiens syfte och inget annat. Dessutom har jag efter att 

intervjuerna ägt rum blivit uppmärksammad på att jag inte hade rätt att lova 

respondenterna att enbart jag skulle ta del av det insamlade materialet. Jag skulle 

istället informerat respondenterna att min handledare och examinatorer eventuellt 

också skulle kunna se på materialet, då jag har fått information om att examinatorerna 

kan kräva att få se materialet. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Utifrån studiens insamlade empiri har jag kunnat urskilja nio olika kategorier, vilka 

kommer användas som underrubriker till detta kapitel för att strukturera upp studiens 

resultat och analys. I varje kategori presenteras min tolkning av respondenternas 

reflektioner och åsikter, vilket därefter förstärks med några citat. Slutligen kommer 

resultatet analyseras med hjälp av teorin om roller och ledarskap samt tidigare 

forskning.  

6.1 Enhetschefer inom omsorgen 
Att vara enhetschef inom äldreomsorgen beskrivs som ett väldigt varierande, roligt, 

oförutsägbart, utvecklande, jobbigt och spännande arbete då det alltid händer saker. 

Enligt enhetscheferna går det bättre att tackla nya och återkommande situationer om 

de har mycket erfarenhet som ledare. Enhetscheferna ska i sitt arbete verkställa 

socialtjänstlagen upp till skälig levnadsnivå samt kommunens mål och riktlinjer. 

Ibland kan det vara problematiskt då de ska fatta svåra beslut, lyssna in vad andra 

säger samt att de ska kunna prioritera och vara demokratiska. En enhetschef har 

många olika uppgifter såsom ansvar över personal, arbetsmiljö, ekonomi och 

verksamheten. Enhetschefen ska hantera mycket personalfrågor som exempelvis 

löner, synpunkter/klagomål, rekrytera personal, att rutinerna hålls, fatta beslut och att 

allting fungerar som det ska. De ska leda och fördela arbetet för sin personal och 

många gånger lösa konflikter och problem, exempelvis konflikter mellan personal. 

Enhetschefer ska även närvara på mycket möten med exempelvis omsorgstagare, 

personal, kollegor och anhöriga. De ska göra uppföljningar, dokumentera 

administrativa uppgifter och planera för verksamheten. Arbetet beskrivs som en 

evighetsprocess där det hela tiden finns något att se över och förbättra. 

Enhetscheferna ska i huvudsak bidra till att omsorgstagarna, genom personalen, får en 

så god kvalité på omsorgen som möjligt utifrån omsorgstagarens situation.  
 

Det är väldigt oförutsägbart att vara chef (Cicci).  

 

Allt ifrån att slå in en spik i en vägg till att handskas med konflikter, arbetsmiljö, ekonomi, scheman, ja 

jag har ju arbetsmiljöansvar, ekonomiansvar och personalansvar (Anders).  

 

Vi lägger fokus på olika nya saker. Så det är ett arbete där man aldrig blir färdig. Det finns alltid 

någonting som man kan göra lite bättre. Och när man tycker att något är riktigt bra, då faller det i den 
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andra änden för man kan inte vara bra på allting samtidigt, så det finns alltid någonting att jobba med 

(Denice).   

 

Det som respondenterna lyfter fram kring sina arbetsuppgifter gör även studier och 

rapporter som tidigare har belysts, bland annat Hjalmarsson m.fl. (2004), Bergman 

(2009) samt Coulshed och Mullender (2001). De skriver att enhetschefernas arbete 

innehåller ett mångsidigt ansvar, där rollen är krävande, stor och omfattande. 

Karlsson (2002) liksom respondenterna belyser att enhetscheferna ser sitt arbete som 

viktigt, givande, spännande, utvecklande och med dagliga utmaningar. 

Respondenterna och Bergman (2009) uttrycker att enhetscheferna i sin yrkesroll är 

ansvariga för att omsorgen blir av god kvalitét, då det är de som har ansvar över 

personalen som utför det. Det är även viktigt hur ledaren utför sitt ledarskap, Haslam 

(2004) belyser att det finns tre olika ledarskapsroller som är democratic, autocratic 

och laissez-faire. Dessa belyser hur ledaren utövar sitt ledarskap och på vilken nivå 

som ledaren enskilt tar beslut och involverar personalen i besluten, vilket kan påverka 

hur slutresultatet blir. Respondenterna uttrycker att de överlag behöver vara 

demokratiska i sina beslut för att få det bästa resultatet, då det är deras 

omsorgspersonal som kan verksamheten bäst. Det kan alltså tolkas som att ledarna 

intar ledarskapsrollen som Haslam (2004) benämner democratic, eftersom det 

behöver finnas en god dialog mellan chefen och personalen. Ledaren är då medveten 

om att omsorgspersonalen vet vad som fungerar i praktiken och hur de på bästa sätt 

genomför någonting. Däremot finns det vissa frågor som kräver en autocratic 

ledarroll, där det inte finns någonting att diskutera eller reflektera över. Exempelvis 

att personalen, i sitt arbete, måste följa Socialtjänstlagen.  

6.2 Resurser inom omsorgen 
Enhetscheferna använder sig av ett så kallat resursfördelningssystem, där resurserna 

till verksamheten regleras beroende på enhetens vårdtyngd. För att enhetschefens 

enhet ska få de resurser som krävs behöver enhetschefen och dennes anställda 

uppdatera hur hög vårdtyngden är på enheten, att det stämmer överens med vad de gör 

i verkligheten för att personalen inte ska bli underbemannade. Enhetscheferna har 

olika uppfattningar om vilka tillgångar till resurser de besitter. Två av enhetscheferna 

anser att de har tillräckliga resurser vilket en tredje enhetschef också tycker, så länge 

det inte inträffar något utöver det vanliga. Den fjärde enhetschefen skulle däremot 

önska mer personal. Två av enhetscheferna anser även att verksamheten har blivit mer 
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slimmad genom åren, eftersom kommunens riktlinjer medfört en mindre frihet att 

styra sina resurser. Att det finns tillräckligt med omsorgspersonal är viktigt för att 

tillfredsställa omsorgstagarens behov. Men kvalitén på omsorgen höjs inte genom att 

det finns mer omsorgspersonal utan det är omsorgspersonalens utförande av sitt arbete 

som förändrar kvalitén, en person kan både höja och sänka en arbetsgrupp. Dessutom 

anser enhetscheferna att det är viktigt att ta vara på resurserna som de har inom 

arbetslaget, exempelvis personalens kunskap inom specifika områden.  
 

Man kan inte ha för lite folk för då får man ingen kvalité, men har man för mycket folk då är det inte 

säkert att man får högre kvalité för det, det ska vara en balans, lagom nivå (Cicci).   

 

Respondenterna har lite delade meningar vad gäller om de har tillräckliga resurser. 

Hälften av respondenterna anser sig ha tillräckliga resurser då de använder sig av 

resursfördelningssystemet medan en annan anser sig ha tillräckliga resurser om det 

inte inträffar något onormalt, och en respondent skulle vilja ha mer personal. I 

Hjalmarson, Norman och Trydegårds (2004) rapport framgår det att enhetscheferna 

anser sig ha hög press på sig att klara av det ekonomiska och att resurserna tryter. 

Även Karlsson (2002) har i sin studie fått fram resultat att enhetschefernas resurser 

tryter samt att möjligheten att fördela resurserna har minskat. Att resurserna inte 

räcker till är inget som enhetligt lyfts fram i den här undersökningen av 

enhetscheferna, hälften av respondenterna anser även att arbetet har blivit slimmat. 

6.3 Personalens kompetens och utvecklingsarbete 
Enhetscheferna beskriver att kompetens kan vara många saker. Det kan vara social 

och formell kompetens, att kunna se till omsorgstagarens bästa, fatta snabba beslut, att 

kunna se vad som behöver göras, ha god hand med människor, ta hänsyn till etik, ha 

empati, gott bemötande och ha kontakt med omsorgstagarna samt anhöriga. Alla 

dessa saker är viktiga för hur omsorgspersonalen utför sitt arbete, ett arbete som 

innebär att ge god kvalité på omsorgen till omsorgstagarna. Dessa kompetenser bidrar 

även till hur individen uppfattas av kollegor samt omsorgstagarna. För det är ju trots 

allt för omsorgstagarna som personalen är där. Enhetscheferna berättar att de inte får 

anställa någon som inte har någon formell kompetens, undersköterska är det lägsta 

kravet på utbildning. Men det är inte alltid att den formella kompetensen löser allt 

utan det krävs en personlig lämplighet för yrket. Enhetscheferna beskriver att det är 

väldigt viktigt att det finns kompetens inom omsorgen. Det är viktigt att personen 
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själv förstår vad deras yrke innebär och vilket ansvar de har, detta anses personen 

förhoppningsvis förstått under en undersköterskeutbildning. Det är enhetschefens 

ansvar att hitta lämpliga personer som passar till arbetsgruppen vid rekrytering, vilket 

kan vara svårt. Enhetscheferna uttrycker att den formella kompetensen och den 

personliga lämpligheten går hand i hand och att båda delar krävs och är nödvändiga 

inom omsorgen, för att kunna utföra god kvalité på omsorgen.  
 

Men bara för att man är utbildad och formellt undersköterska så betyder inte det att man är kompetent 

för att utföra jobbet (Anders).     

 

Visst är det viktigt med kompetens. Men det är många kompetenser som spelar in, det kan man inte 

annat säga. Man måste ha den här sociala kompetensen och sen det här etiska är också väldigt viktigt 

(Britta).  

 

På de enheter som dessa enhetschefer arbetar kan de erbjuda de anställda baskurser 

och fördjupningskurser i en så kallad kompetensutveckling och kompetensstege. För 

att omsorgspersonalen i sitt arbete ska säkerställa att en god kvalité på omsorgen 

utförs till omsorgstagarna. Utbildningen handlar exempelvis om etik, bemötande, 

social omsorg, teknik, data, hjärt- och lungräddning samt hot och våld. Men det är 

inte enbart kurser som är kompetenshöjande, utan det kan exempelvis vara 

handledning och arbetsplatsanpassad utbildning. Det kan vara att en sjuksköterska 

kommer och föreläser, eller ger utrymme för diskussioner över aktuella dilemman 

som kan behöva diskuteras på arbetsplatsen.  
 

Det är inte bara att gå en kurs som är en kompetensutveckling utan det är möten, det är samtalen, det 

är konflikterna, det är eeh ja allt är kompetensutveckling (Anders).  

 

Det är viktigt att alla har samma kompetens, formell kompetens. Sen är det viktigt att gruppen är olika, 

att det inte är samma typ av människor. För dem som bor här är ju individer som trivs med olika 

personer (Denice).  

 

Törnquist (2004) förklarar begreppet kompetens som bland annat skicklighet, 

behörighet och duglighet. Respondenterna delar denna syn på begreppet kompetens 

då begreppet anses ha en bred innebörd. Som respondenterna belyser kan det innebära 

mycket mer än kunskap och kompetens, exempelvis handledning och föreläsning. 

Respondenterna försöker även utöka personalens kompetens och lärande genom att 
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skicka dem på kurser och erbjuda andra former av kompetensförbättrande medel. 

Respondenterna får däremot inte anställa någon som inte har minst en 

undersköterskeutbildning. Genom detta försäkrar de sig om att personalen har en 

formell kompetens, en förståelse för arbetsuppgifterna och vad yrket innebär. Men det 

anses inte tillräckligt med enbart formell utbildning enligt respondenterna, det behövs 

en personlig lämplighet för att passa inom yrket. Detta lyfter även Ahnlund och 

Johansson (2006) i sin studie fram och menar att den personliga lämpligheten är av 

stor vikt vid rekrytering av personal. Ahnlund och Johansson (2006) samt 

Socialstyrelsen (2002) anser att både den formella kompetensen och den personliga 

lämpligheten anses viktig för att säkra att det förekommer god kvalitét inom 

omsorgen. Som sagt är det enhetschefens ansvar att rekrytera ny personal och med 

detta hitta lämpliga personer som passar till den arbetsgruppen. Utifrån respondenten 

Denices reflektion anses det vara viktigt att den nya personalen kompletterar 

arbetsgruppen på ett lämpligt sätt eftersom vi alla är olika människor och fungerar 

bättre ihop med vissa människor. Även Trost och Levin (1996) menar att individen 

inte enbart intar en roll utan flera roller vid olika sammanhang. Individen kan även 

inta flera roller samtidigt, det vill säga multipla roller som Angelöw och Jonsson 

(2000) framför. I Ahnlund och Johanssons (2006) studie framgår det att 

enhetscheferna skulle välja personlig lämplighet över formell kompetens om de var 

tvungna att välja. Detta är inget val som enhetscheferna i den här undersökningen har 

möjlighet att göra, eftersom de är tvungna att anställa personal med formell 

kompetens. Däremot kan de leta efter lämplig personal som kompletterar 

arbetsgruppen med sin personliga lämplighet. Man kan därmed uppfatta det som att 

respondenterna delar SOU 2007:88 resultat på att det finns ett starkt samband mellan 

kvalitét och kompetens.   

6.4 Krav riktat mot enhetschefen 
Samtliga enhetschefer anser sig ha krav riktade mot sig från olika håll på olika sätt. 

Det kan vara krav från politikerna, cheferna, centralförvaltningen, anhöriga, 

myndighetsavdelningen, personal och omsorgstagare. Det kan exempelvis vara krav 

på att hålla ekonomin, ha en bra arbetsplats, trygga boendeförhållanden för de boende, 

tillgänglighetskrav, synlighetskrav och närvarandekrav. Det är inte alltid som dessa 

krav går att tillfredsställa från exempelvis omsorgstagarna, anhöriga eller personalen 

fast enhetscheferna gör så gott de kan. En anhörig kan exempelvis framföra krav på 
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att dennes mamma ska få den bästa omsorgen som hon bara kan få utifrån dennes 

uppfattning. Den anhöriga kan också ha krav på hur omsorgen ska utföras av 

personalen. Enhetschefen och personalen försöker att tillgodose detta genom 

personalens kontakt med omsorgstagaren. Men i vissa fall inträffar det att 

omsorgstagaren inte alls vill ha omsorgen på det vis som de anhöriga kräver, utan 

håller med de anhöriga men ändrar sig sedan när de anhöriga inte längre är 

närvarande.     
 

Men visst man har krav överallt ifrån (Cicci).  

 

Egentligen så kommer ju alla med krav. Det är väldigt mycket så, nästan så mycket att man inte tänker 

på det (Denice). 

 

Jag har massor av krav riktade mot mig. Från alla håll och kanter. Uppifrån och nedifrån och från 

höger och vänster. Och snett nedifrån och snett uppifrån (Anders).     
 

Enhetschefen ska i vissa fall följa och utföra det som de blir tillsagda ovanifrån 

oavsett personliga åsikter, exempelvis följa kommunens riktlinjer och mål. I sin 

position som chef finns det ofta krav och förväntningar från exempelvis personal, 

omsorgstagare, anhöriga och förvaltningsledningen. Detta är inte alltid lätt då vissa 

krav och förväntningar kan ställas emot varandra, då får chefen försöka tillgodose 

dessa på bästa möjliga sätt. Men samtidigt är det viktigt att enhetschefen erhåller ett 

kritiskt förhållningssätt och överväger vilka konsekvenser som beslut kan få för 

verksamheten (Karlsson, 2002). Respondenterna i den här undersökningen anser även 

att det finns mycket krav riktat mot dem och att det kan vara svårt att uppfylla vissa, 

men de gör så gott de kan. Angelöw och Jonsson (2000) menar att de förväntningar 

som individen får på sig leder till hur denne agerar i olika situationer, men att den 

sociala rollen inte är helt färdigutvecklad utan den förändras och utvecklas ständigt 

med hjälp av samverkan med individer, grupper och andra olika samhälleliga 

förhållanden. Det vill säga att omgivningen påverkar hur vi agerar och handlar. Men 

detta är inget respondenterna specifikt lyfter fram. Med den här synen på 

enhetschefernas position befinner sig enhetscheferna i en mellanposition som 

Bergman (2009) uttrycker det, då enhetscheferna ska finnas tillgängliga både för 

personer som omsorgstagare och politiker.  
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6.5 Enhetschefens kontakter 
Samtliga enhetschefer instämmer i att deras kontakt med sin personal är av stor vikt, 

av den anledningen att samarbetet då blir bättre, de lär sig hur deras grupp arbetar och 

på vilket sätt som de lämpligast kan inverka och påverka i personalens arbete för att 

säkerställa att det utförs god kvalitét på omsorgen. De måste föra en dialog eller 

någon form av kontakt med sin personal för att se hur situationen är, med andra ord 

kan inte enhetschefen låsa in sig på sitt kontor och stänga av telefonen för att sköta 

nödvändiga saker. Trots att enhetscheferna lägger ned mycket tid på sin 

personalgrupp kan det i vissa fall ändå ses som otillräckligt då de inte alltid anser sig 

hinna motivera personalgruppen i den mån de skulle vilja. Däremot räcker det inte att 

enhetscheferna har kontakt med personalen utan kontakt med omsorgstagare och 

anhöriga är även av stor vikt. Men att ha kontakt med exempelvis alla anhöriga är inte 

ett måste då enhetscheferna främst har kontakt med de som vill ha kontakt med 

enhetscheferna. Däremot framför respondenterna att de oftast kommer i kontakt med 

omsorgstagarna och anhöriga när det är problem och dilemman som har uppstått. 

Enhetscheferna uttrycker att de är i behov av bra kontakt med alla berörda som 

personal, anhöriga och omsorgstagare, eftersom eventuella missförstånd och 

frågetecken då kan redas ut snabbare. Dessutom är en ömsesidig respekt viktig som 

även kan öka omgivningens förtroende för enhetschefen. 
 

Och jag måste ha kontakt med både personal och anhöriga och omsorgstagare, jag måste ju veta allas 

önskemål och behov och vara väl insatt i det och mitt arbete bygger på att ett bra kontaktnät med alla 

dem här människorna (Anders).  

 

Det är viktigt att man har kontakt och att man har en god kontakt, det är jätteviktigt. För har man inte 

det, förståelse för varandra då blir det gärna lite snett. Anhöriga får inte förtroende och så. Så det är 

viktigt (Britta).  

 

Enligt respondenterna anses kontakten med framförallt personal, anhöriga och 

omsorgstagare som väldigt betydelsefull. Larsson (2008), Karlsson (2002) samt 

Coulshed och Mullender (2001) påpekar hur viktigt det är att kontakten till personalen 

är bra och att de är delaktiga vilket kan påverka verksamheten både positivt och 

negativt. Personalen ses även som ett viktigt verktyg inom människobehandlande 

verksamheter. Som ledarskapstekniken MBVA uttrycker är det viktigt att enhetschefen 

lyssnar på vad personalen har att säga så att de känner sig värdefulla och involverade i 
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arbetet. Genom detta kan ledarens och personalens goda kontakt och förståelse för 

varandra bidra till att verksamheten fungerar väl och utvecklas. Som chef är det 

viktigt att ha en balanserad roll gentemot sin personal. Haslam (2004) uttrycker att det 

är viktigt att vara tydlig mot sin personal samt att det är viktigt att ha en bra kontakt 

med sin personalgrupp för att lättare kunna stötta dem. Men det är även viktigt att 

observera att det inte bara är att storma in och förvänta sig att man blir välkomnad in i 

en grupp och tilldelas respekt från början, utan det är någonting som enhetscheferna 

måste vinna med tiden. Bergman (2009) och respondenterna uttrycker att det mycket 

av tiden fördelas på personalfrågor och ledning av personalgruppen, men dessvärre 

anser sig vissa enhetschefer inte alltid ha tillräckligt med tid för sin personal. Detta 

anser både enhetschefer i studier som Bergman (2009) belyser i sin 

litteraturgenomgång och respondenterna i denna studie. Respondenterna i den här 

studien anser sig ha brist med tid för sin personalgrupp exempelvis när de behöver 

motivera vissa individer i en personalgrupp.  

 

6.6 Enhetschefens betydelse  
Enhetscheferna anser sig ha ganska stor betydelse i hur bra kvalitén på omsorgen blir. 

Dels på grund av att det är enhetschefen som leder och fördelar arbetet och som bär 

huvudansvaret för respektive verksamhet. Enhetscheferna menar att det krävs en stark 

och motiverad ledare för att omsorgen ska utföras med en god kvalité.  Det är 

dessutom viktigt att ledarens arbete genomsyras och speglas i kollegers och 

omsorgspersonalens arbete, för det är trots allt de som utför arbetet och har ett ansvar 

över kvalitén arbetet. Dessutom är det viktigt att enhetschefen visar intresse för 

personalen och deras arbete. Enhetscheferna får till viss del anpassa sig beroende på 

vilken typ av personalgrupp denne har och vilken form av personalsammansättning 

det är i gruppen, samt på vilket sätt som omsorgspersonalen vill ha stöd ifrån sin chef. 

Vissa arbetsgrupper vill bli helt styrda och få direktiv medan andra klarar sig helt 

själva och kan ibland uttrycka det som om att de inte behöver någon chef, men när en 

chef är borta en längre period kan det märkas att saker och ting faller samman. Det är 

vid dessa tillfällen det blir extra tydligt hur viktigt det är med en ledare, vilket inte alla 

personalgrupper anser att de är i behov av. 
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Alltså man måste ha starka ledare som jobbar mot en bra omsorg och för att få en bra omsorg 

(Anders). 

 

Jag gör ett bra jobb när min personal gör ett bra jobb. Det kvittar hur duktig jag är om jag inte får 

personalen att göra ett bra jobb. Det är genom deras jobb mitt jobb blir bra (Cicci). 

 

Man har ju eget ansvar som medarbetare också (Britta).   

 

Som Haslam (2004) uttrycker ska ledaren bidra och leda en grupp till ett gemensamt 

mål, genom att visa ett positivt beteende. Respondenterna anser, på liknande sätt som 

Bergman (2009), att enhetschefen har en viktig roll och ett stort ansvar för att 

säkerställa att det är en god kvalitét på omsorgen, eftersom att de ansvarar för 

omsorgspersonalen som utför vården. Respondenterna lyfter även fram att personalen 

också har ett ansvar för vilken vård och omsorg som de utför, men att det är 

enhetscheferna som har huvudansvaret på sin enhet.  

 

6.7 Möjligheter och svårigheter för chefsrollen  
En enhetschef kan inta olika roller men att inta flera roller samtidigt är inget som 

enhetscheferna i undersökningen upplever. De beskriver att de kan inta roller som 

exempelvis chef, ledare, kompis, förälder, frågetecken, rak och bestämd, 

tillbakadragen, lyssnande, stödjande, tillrättavisande, uppmuntrande och coachande 

för exempelvis sin personal. Vid olika situationer intar enhetschefen olika roller och 

beroende på vilken roll denne är van vid att inta i detta sällskap samt vad för roll som 

behövs vid sammanhanget. Exempelvis när enhetschefen ska träffa omsorgstagaren 

och anhöriga kan enhetschefen exempelvis gå in med en handläggarroll och prata om 

behov och hur omsorgstagaren har det. Eller när enhetschefen är bland kollegor eller 

på personalmöten kan olika roller intas beroende vilken anledningen är till träffen 

samt vilken roll personen brukar inta i dessa sammanhang. Två av respondenterna 

uttrycker en oenighet angående om personens personliga egenskaper påverkar hur 

individen agerar i sin yrkesroll som exempelvis enhetschef.   
 

Massor med olika roller, alla möjliga roller du kan tänka dig beroende på situationen och personen 

(Anders).  

 

För att behandla alla lika så måste man behandla alla olika, efter deras förutsättningar (Cicci).  



	   35	  

 

Haslam (2004) samt Trost och Levin (1996) menar att en ledare kan inta olika former 

av roller. Begreppet roll är inte statiskt utan en pågående process. De anser även att vi 

alla lever i någon grupp vare sig vi vill det eller inte, och att individen tar en viss 

position i gruppen, vilket individen anses göra medvetet eller omedvetet. I vissa fall 

intar individen dock flera roller samtidigt, det vill säga multipla roller (Angelöw och 

Jonsson, 2000). Men att inta flera roller samtidigt är inget som uppmärksammas i 

dessa intervjuer. Respondenterna uttrycker på liknande sätt som Linton menar att en 

individ har olika roller i olika situationer som exempelvis mamma, enhetschef och 

anställd (Trost och Levin, 1996). Respondenterna anser att det beror på personen och 

situationen vad det är för roll som individen tar. Haslam (2004) uttrycker att vi genom 

position, förväntningar och beteende skapar vår roll. Som exempelvis en individ som 

har en enhetschefsposition, denne får förväntningar på sig genom sin position och 

individens beteende skapas genom omgivningen som till sist skapar individens roll. 

Coulshed och Mullender (2001) belyser, att individens egenskaper som denne besitter 

speglar vilken roll individen tar som chef, som i Tannenbaum och Schmidt (1973) 

figur Continuum of Leadership Behaviour. Figuren visar att en person sammanflätar 

två olika personligheter som chef och att man inte kan vara det ena eller det andra 

utan att båda delarna finns med i personen, men graden varierar. Detta är något som 

två respondenter är oeniga om. Den ena respondenten anser att den personens 

personliga egenskaper inte har någon inverkan på sin roll som chef och tvärt om. Den 

andra respondenten anser som Coulshed och Mullender (2001) att personliga 

egenskaper speglar vilken roll som individen intar i sin yrkesroll. Enligt rollteorin 

samt Angelöw och Jonsson (2000) skapas individens identitet genom omgivningens 

normer och tolkningar, detta görs delvis medvetet av individen. Dessutom kan 

förväntningarna som är riktade mot individen inverka på hur denne agerar i olika 

situationer. Men att enhetschefen i studien anser att förväntningar som är riktade mot 

dem påverkar hur de agerar framgår inte av dem eller att de det kan orsaka 

rollkonflikter av något slag. Som belysts ovan anser respondenterna i likhet med 

Bergmans studier (2009) att enhetscheferna har en viktig roll i att säkerställa att det 

förekommer god kvalité på omsorgen då de innehar ansvaret för omsorgspersonalen. 
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6.8 Möjligheter att säkerställa en god kvalité på omsorgen 
Enhetscheferna anser sig själva ha relativt stor frihet i sitt arbete, men många 

poängterar att det många gånger beror på vad frågan gäller. De kan till exempelvis 

inte välja att inte följa riktlinjerna eller att ignorera vad enhetschefernas chefer säger. 

Däremot kan de välja att utveckla det som de är tvungna att göra, som exempelvis att 

låta omsorgstagarna komma ut tre gånger i veckan i stället för två gånger i veckan 

som de beslutade riktlinjerna. Enhetscheferna uttrycker att politikerna hanterar vad-

frågorna som enhetscheferna sedan ska verkställa genom att diskutera hur-frågorna 

inom sin verksamhet. Det är därmed viktigt att enhetschefen diskuterar och involverar 

sin personal i dessa frågor för att de ska känna sig delaktiga och att det utförs på 

lämpligaste sätt. Att kontakten mellan enhetschefen och personalen är god ses som 

viktig eftersom det underlättar i samarbetet mot det gemensamma målet. Men i vissa 

fall finns det inte många alternativ, utan då ska det helt enkelt bara göra på detta vis 

och då spelar det ingen roll vad personalen tycker om det.  
 

Det är olika i olika frågor. Ibland har jag en stor frihet och ibland har jag ingen frihet alls (Denice).  

 

Nej, men man kan styra och lägga upp arbetet rätt så fritt ändå (Britta).  

 

Det beror helt på vad det gäller (Anders).      

 

I tidigare undersökningar av Karlsson (2002, 2006) och Larsson (2008) framgår det 

liksom av respondenterna att enhetschefer anser sig ha frihet i sitt arbete och att 

utforma sitt ledarskap. Men samtidigt anses det finnas flera faktorer som påverkar 

ledarskapet och de kan begränsas av faktorer som de har lite eller inget inflytande på 

överhuvudtaget, som exempelvis lagstiftning och politiska beslut som ska verkställas. 

Men även formell styrning som lagar, budget och beslut, informell påverkan som 

personalgrupp och kollegor, relationer till över- och underordnad och praktiska kan 

påverka. Inom den formella styrningen ansåg enhetscheferna i Karlssons (2002) 

studie att de hade ett litet utrymme och att det var mycket fasta bestämmelser, samt att 

kommunala riktlinjer även minskade ledarnas handlingsutrymme. Trots att det är 

reglerat på flera olika sätt genom lagar, riktlinjer och politiska beslut anser 

enhetscheferna i Karlssons (2002) studie att de har stor frihet i sitt arbete, vilket även 

respondenterna i den här undersökningen upplever.    
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6.9 Svårigheter att säkerställa god kvalité på omsorgen 
Enhetscheferna har delade åsikter om vilka hinder och svårigheter som finns för att 

säkerställa god kvalité på omsorgen och dess svårighetsgrad. Enhetscheferna anser sig 

kunna bli hindrade av den enskilda individen, både av enhetschef som 

omsorgspersonal. Svårigheterna anses vara när individens personliga lämplighet, 

inställning, synsätt på arbetet för att säkerställa förekomsten av god kvalité på 

omsorgen enbart är ur ett negativt synsätt. I vissa fall kan det vara svårt för 

enhetschefen att finna tid att motivera sin personal med den här inställningen. 

Exempelvis att motivera personalen till varför de gör saker på ett visst sätt, att det är 

för omsorgstagarna de är där för och att de ska utgå ifrån vad som är bäst för 

omsorgstagarna och inte utifrån vad som är bäst för sin egen del.  
 

Egentligen så ska det inte få finnas några hinder men det som kan finnas är ju medarbetarens egna 

inställning, synsätt på arbetet (Britta).  

 

Om jag inte får med personalen och får dem att förstå att det här är viktigt och att de tycker att det är 

viktigt så är det jättesvårt (Cicci).  

 

Det kan vara motivationen, tidsbrist, att man inte riktigt alltid förstår varför man ska göra vissa saker 

(Denice).  

 

Respondenterna delar inte uppfattningen om att de känner sig hindrade av den 

formella styrningen som Karlssons (2002) enhetschefer i studien. Där enhetscheferna 

i Karlssons (2002) studie anser sig styrda av ekonomin i hög grad, samt att deras 

resurser inte räcker till, vilket de anser är problematiskt. Som sagt är inte detta något 

som respondenterna i den här studien framför. Men däremot så uttrycker 

respondenterna att det är den enskilda individen som kan ses som en svårighet i att 

säkerställa att det är god kvalitét på omsorgen för omsorgstagarna, när den enskilda 

individens personliga lämplighet, inställning och synsätt enbart är negativt laddat. 

Denna individ kan vara anställd som omsorgspersonal eller enhetschef.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION   
I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av studiens resultat samt en kort egen 

kort reflektion vad som vore intressant att fortsätta forska kring.  

 

Kommunerna och landstingen delade länge på ansvaret för handikapp och 

äldreomsorgen, år 1992 genomfördes ädelreformen som syftade till att samhällets 

resurser skulle användas effektivare och för att förbättra omsorgen till äldre och 

handikappade. Genom detta skulle kommunerna få en tydligare och samlad roll för 

vård – och omsorgssystemet i Sverige (Edebalk, 2007 och Socialstyrelsen, 1996). 

Utifrån ädelreformens förändring inom vård- och omsorgssystemet kan enhetschefens 

roll och ansvar förändrats, detta uttrycker enhetscheferna i studien genom att de har 

ett stort, krävande och mångsidigt uppdrag, samt att de har verksamhetsansvar, 

personalansvar och omsorgsansvar. Bergman (2009) liksom vad jag kan utläsa ifrån 

studiens resultat är att enhetscheferna är huvudansvariga för att det förekommer en 

god kvalitét på omsorgen av den anledningen att det är dennes personal som utför 

omsorgen. Enhetscheferna belyser att deras verksamheter blir genom ett 

resursfördelningssystem tilldelade resurser utifrån hur hög vårdtyngden är. Systemet 

ställer därmed krav på enhetschefen och dennes personal, att de ska uppdatera 

verksamhetens vårdtyngd med beslut så att resurserna därmed förändras utifrån det. 

Resurserna anses tillräckliga av hälften av respondenterna då de använder sig av 

resursfördelningssystemet medan en annan anser sig ha tillräckliga resurser om inget 

oväntat inträffar och en respondent skulle vilja ha mer personal. Vad detta beror på är 

intressant att diskutera. Om det är för att verksamhetens resurser inte är tillräckligt 

uppdaterade, att de teoretiskt uträknade resurserna inte räcker i praktiken eller att 

personalen kan vara en påverkande faktor. Att personalen är viktig visar studien 

liksom andra studier av Larsson (2008), Karlsson (2002) samt Coulshed och 

Mullender (2001). Personalen uttrycks som ett verktyg och att kontakten mellan 

personalen och enhetschefen är god anses viktig för samarbetets skull. Som 

enhetschef fördelas mycket av tiden på personalgruppen men det ska även läggas tid 

på aktörerna omsorgstagarna, anhöriga och kollegor. Min uppfattning utifrån studien 

är att enhetschefen kan liknas med en spindel som ska binda samman trådar och hålla 

koll på allt och alla. Denna liknelse anser jag kunna beskriva enhetschefernas arbete 

eftersom det är till dem personalen, anhöriga och omsorgstagare vänder sig till om de 

har problem och frågor.     
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Studien visar att enhetschefernas syn på kompetens är mångsidigt. Då det exempelvis 

kan betyda formell kompetens, som utbildning och personlig kompetens och 

lämplighet som speglar individens personliga egenskaper. Enhetscheferna i studien 

har inte möjlighet att anställa något annat än personer med formell kompetens, 

undersköterskeutbildning. När enhetscheferna då ska rekrytera ny personal letar de 

efter en person med formell utbildning i grunden och som har en personlig lämplighet 

som enhetschefen tror kan kompletterar arbetsgruppen på ett bra sätt. Genom att 

enhetscheferna har personal med formell kompetens anses detta öka till att en god 

kvalité på omsorgen utförs. Därmed kan man då säga att enhetscheferna anser att det 

finns ett samband mellan kompetens och kvalité vilket SOU 2007:88 diskuterar. 

Denna studie visar däremot att enhetscheferna inte enbart ser den formella 

kompetensen som tillräcklig, då de även lägger mycket fokus på personlig lämplighet. 

Då denna studies enhetschefer inte har möjligheten att välja att anställa en person utan 

formell kompetens så kan de därmed inte resonera som enhetscheferna i Ahnlunds 

och Johanssons studie (2006), där enhetscheferna väljer personlig lämplighet framför 

formell kompetens om de är tvungna att välja. Men min uppfattning utifrån denna 

studie är att enhetscheferna värdesätter den personliga lämpligheten högre av den 

anledningen att det inte är något som personen får genom en utbildning eller ett intyg, 

utan det speglar personens egenskaper. För inom en arbetsgrupp underlättar det om 

det finns en variation av personligheter. Genom en variation kan omsorgstagarna få 

sin hjälp av någon som de vill ha hjälp ifrån och som den fungerat bättre med, som 

kan göra att omsorgen upplevs bättre av omsorgstagaren. För det är inte alla som 

fungerar ihop med alla.    

 

För att öka personalens kompetens får de gå på kompetenshöjande kurser och 

utbildningar av olika slag med olika former av inriktningar, som är av vikt för att höja 

eller säkerställa att det utförs god kvalité på omsorgen till omsorgstagarna. 

Enhetscheferna som redan lägger mycket av sin tid på personalgruppen anser ändå att 

detta är otillräckligt, i vissa fall hinner de inte göra tillräckligt med uppföljningar och 

motivera personal som är i behov av det. Enhetscheferna anser sig då ha tidsbrist för 

sin personalgrupp, då de har mycket arbetsuppgifter.  En viktig förutsättning för att 

säkerställa god kvalitét på omsorgen anses enligt studiens enhetschefer vara att 
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anställa kompetent personal med personlig lämplighet, för detta anser respondenterna 

går hand i hand. 

 

Enhetscheferna uttrycker en frihet i sitt arbete att utföra sitt ledarskap, då de ska leda 

personalen till att utförs en god kvalité på omsorgen. Enhetscheferna anser sig därmed 

ha relativt stor inverkan på hur god kvalitén på omsorgen blir. Detta anser studiens 

enhetschefer genom att det är dem som leder och fördelar arbetet och att det är dem 

som bär huvudansvaret för att det utförs god kvalité på omsorgen. Som Haslam 

(2004) uttrycker liksom enhetscheferna i denna studie ska en ledare leda sin personal i 

rätt riktning, ledaren ska föregå med ett gott exempel som personalen förhoppningsvis 

anammar. Att det finns olika sätt att leda en grupp är enhetscheferna i studien 

medvetna om men poängterar att det är viktigt att vara demokratisk och bland annat 

lyssna på vad andra har att säga. Detta belyser Haslam (2004) i ledarskapsrollerna: 

democratic, autocratic och laissez-faire samt figuren Continuum of Leadership 

Behaviour där olika grader av ledarskapets sidor och tillvägagångssätt framförs. 

Enhetschefen ska i sitt arbete arbeta med hur-frågorna för att utföra vad-frågorna som 

politikerna beslutar. Dessutom ska enhetschefen hantera svåra situationer och som då 

kan kräva att denne intar olika roller som både studiens enhetschefer och Haslam 

(2004) samt Trost och Levin (1996) anser.  Enhetscheferna i studien uttrycker att det 

är beroende på situationen och personen som de intar olika roller.  

 

Enhetscheferna anser sig ha mycket krav riktade mot sig i sin yrkesroll. Dessa krav 

anses komma från många olika aktörer som exempelvis omsorgstagare, personal, 

anhöriga, politiker och chefer. Samtliga enhetschefer uttrycker att de försöker att 

tillgodose kraven oberoende från vem kraven kommer ifrån. Däremot anser 

enhetscheferna att vem kraven är riktat ifrån spelar roll i vilken mån de är tvungna att 

genomföra dem. Exempelvis är det skillnad på när politikerna kommer med krav 

gentemot vad personalen stället för krav. Det är därmed inte alltid så lätt att 

genomföra de krav som de får riktade mot sig då de kan ställa sig emot varandra. 

Däremot anser sig inte enhetscheferna styrda eller begränsade av formell styrning som 

tidigare forskning av Karlsson (2002) samt Hjalmarsson m.fl. (2004) har påvisat.  

 

De svårigheter och hinder som enhetscheferna ser i sitt arbete för att säkerställa god 

kvalité på omsorgen har uppmärksammats vara den enskilda individen. Med den 
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enskilda individen menar de både personal och enhetschefer som arbetar inom 

området. De anser att det är individens negativa inställning till att förändra eller göra 

saker annorlunda som inte uppskattas eller att individen inte är motiverad till att hitta 

nya sätt att genomföra saker för omsorgstagaren. För det är trots allt för 

omsorgstagaren skull som personal och chefer är där för. Dessutom anser 

enhetscheferna att det räcker om det finns en person i exempelvis en arbetsgrupp som 

har denna negativa inställning för att dra ned en hel arbetsgrupp. Lika väl som en 

person kan dra ner en arbetsgrupp kan även en person lyfta en arbetsgrupp. Därför är 

det av stor vikt att nyrekryterad personal tillämpar arbetsgruppen på ett positivt vis.    

 

Avslutningsvis kan studiens syfte besvaras av att enhetscheferna arbetar med att ha 

kompetent personal med både formell kompetens och personlig lämplighet, vilket 

anses öka möjligheten att säkerställa en god kvalité på omsorgen. Genom att 

personalen och enhetschefen uppdaterar verksamhetens vårdtyngd bidrar det till att 

personalen inte behöver bli överbelastad enligt resursfördelningssystemet. Att 

enhetscheferna försöker ha god kontakt med samtliga aktörer som exempelvis 

omsorgstagarna, anhöriga, kollegor och personal ses som viktigt, då det är 

enhetschefen som ska ha insikt och kunskap om vad aktörerna vill och inte vill. Men 

kontakten till personalen anses speciellt viktig för att det är personalen och 

enhetschefen som ska samarbeta, dessutom anses samarbetet gå bättre när kontakten 

är god. Genom att erbjuda kompetenshöjande kurser av olika slag ses personalens 

kunskap och kompetens öka och som därmed bidrar till mer kunskap som personalen 

kan ta med sig i det praktiska arbetet. Genom ny kunskap kan detta bidra till att den 

personal som saknar motivation blir motiverad av denna nya kunskap. Dessutom kan 

enhetschefen involvera personalen i utvecklingsarbetet för verksamheten, som även 

kan bidra till att en motivation höjs hos personalen. Det anses vara genom ett bra och 

starkt ledarskap som arbetar för en god kvalité på omsorg som ökar möjligheten för 

att slutligen få god kvalité på omsorg. Eftersom det är ledaren som ska leda sin 

personal i rätt riktning. För det är som sagt för omsorgstagarna som personalen och 

enhetschefen är där för och att de kan få en så god kvalité på omsorg som möjligt 

utifrån situationen.  
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7.1 Fortsatt forskning  
Under examensarbetets tid har jag upplevt denna process mycket intressant och 

lärorikt. Jag skulle därför vilja fördjupa mig inom äldreomsorgen, men riktat till 

undersköterskorna. Exempelvis om det uppfattas förekomma dilemman i att 

säkerställa god kvalité på omsorgen? Samt vad som görs för att förbättra de eventuella 

dilemman som uppfattas förekomma vid säkerställandet av god kvalité på omsorgen? 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur omsorgspersonalen ser på vad som 

kan förbättra kvalitén på omsorgen för omsorgstagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   43	  

8 REFERENSLISTA  
Aftonbladet: 11-11-08.” Sparka den som blundar för vanvården”. (Elektronisk) 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article13905046.ab. Hämtad: 

11-11-11. 

 

Ahnlund, P, och Johansson S. (2006). ”Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? 

Om legitimitetsproblem och kunskapssyn”. Socialvetenskaplig Tidskrift, 3, s. 212-227. 

 

Angelöw, B, och Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bergman, A. (2009:8). Att leda inom äldreomsorgen. En litteraturgenomgång av 

enhetschefers organisatoriska sammanhang och arbetsvillkor. Karlstad University: 

Arbetsvetenskap, fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.  

 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Liber. 

 

Coulshed, V, och Mullender, A. (2001) Management in social work. Basingstoke: 

Palgrave. 

 

Damberg, M. (2010). Kompetensfrågans lokala konkretisering - En studie om 

kompetensperspektivets betydelse för äldreomsorgens innehåll. Växjö: Institutionen 

för social arbete, Linnéuniversitetet.  

 

Edebalk, P G. (2007) ”Den kommunala äldreomsorgen – om kriser förr och nu” I 

Svensson, K. (red) Normer och normalitet i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Haslam, A.S. (2004) Psycology in organizations. The Social Identity Approach. 

Thousand Oaks, CA: Sage.  

 

Hjalmarson, I, Norman, E. & Trydegård, G-B. (2004) Om man ska vara stöttepelare 

åt andra måste man stå stadigt själv. En studie om äldreomsorgens chefer och deras 

förutsättningar. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.  

 



	   44	  

Jacobsen, D. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Malmö: 

Studentlitteratur. 

 

Johansson, B. (2002). Han var väl inte alltid så snäll. Stockholm: Nationellt Råd för 

Kvinnofrid.  

 

Jönson, H. (2004). ”Övergrepp mot äldre i två perspektiv”. Socialvetenskaplig 

Tidskrift, 11, 3/4, s. 310-328. 

 
Karlsson, I. (2006) Att leda i kommunal äldreomsorg. Om arbetsledarens 

handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter- exemplet Halland. Växjö: 

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet.  

 

Karlsson, I. (2002) ”Vilka faktorer påverkar arbetsledarens arbete” I Albinsson, P. 

(red) Arbetsledaren i den kommunala äldreomsorgen. Halmstad: Hallands FoU-enhet 

för äldre- och handikappomsorg, Kommunförb. Halland; Solna. Tidningen 

Äldreomsorg/Fortbildningsförlaget. 

 

Larsson, K. (2008) Mellanchef i vård och omsorg. Stockholm: Gothia. 
 

Riksdagen: 2010:429. (Elektronisk) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453. Hämtad: 11-

11-11. 

 

SFS: 3:3 § (2009:596) 

 

SFS: 14:2 § (2010:429) 

 

Socialstyrelsen. (2010) Lex Sarah- tillämpning av 14 kap. 2 § Sol och 24 a § LSS. 

Handbok för socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen. (1996:2) Ädelreformen slutrapport. Socialstyrelsen följer upp och 

utvärderar. Stockholm: Socialstyrelsen; Stockholm: Fritzes. 



	   45	  

 

SOU 2007:88 Att lära nära. Stöd till kommuner för verksamhetsnära 

kompetensutveckling inom omsorg och vård av äldre. Stockholm: Fritze. 

 

Szebehely, M, och Trydegård, G-B. (2007). ”Omsorgstjänster för äldre och 

funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, nr 2-

3, s. 197-219. 

 

Tannenbaum, R. och Schmidt, W.H. (1973). Continuum of ledarship behaviour. 

Harvard Business Review. (Elektronisk) 

http://faculty.css.edu/dswenson/web/LEAD/continuum.html. Hämtad: 11-12-12.  

 

Tornstam, L. (2005) Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag. 

 

Trost, J. Levin, I .(1996) Att förstå vardagen- med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Törnquist, A. (2004) Vad man ska kunna och hur man ska vara. En studie om 

enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda 

boendeformer. Stockholm: HSL förlag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   46	  

BILAGA 1: Intervjuguide   
 

Ledarskap 

1) Hur är det att vara chef? 

2) Vad har du för arbetsuppgifter som enhetschef?  

Resurser och kompetens 

3) Har du tillräckliga förutsättningar och resurser för att personalen ska utföra 

god omsorg?  

4) Ger du din personal någon form av kompetensförbättring för att förbättra 

omsorgen?  

4a) Hur skulle du beskriva kompetens inom omsorgen?  

4b) Hur viktig är kompetens inom omsorgen? 

Kontakter och krav 

5) Är dina kontakter med personalen, anhöriga och omsorgstagarna en 

förutsättning för hur god omsorgen blir? Om ja, på vilket sätt?  

6) Hur mycket spelar ledarens kontakt till personalen i utförandet av god 

omsorg? 

7)  Upplever du att det finns krav riktat mot dig som enhetschef? Om ja, av vilka 

och vad kan det vara för krav? 

8) Hur mycket beror god omsorg på ledaren?  

Hinder och frihet inom säkerställandet 

9) Ser du några hinder och svårighet i ditt arbete att säkerställa omsorgen? Om 

ja, vad för några?  

10) Vilken frihet anser du att du har i ditt arbete som enhetschef?  

Roller 

11) Upplever du att du intar olika roller i ditt arbete? Om ja, vilka är dessa roller?   

 

Är det någonting som du vill lägga till som jag inte har frågat om? 

 

Tack för Din medverkan! 
Mvh / Josefin Petersson, Socionomstuderande på Linnéuniversitetet Växjö.   
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