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Sammanfattning 

Vården är särskilt drabbad av hög sjukfrånvaro och speciellt dygnet-runt-verksamheter. Ett 

sätt att minska sjukfrånvaron är att minska antalet underställda medarbetare per chef. Syftet 

med denna studie är att kartlägga attityder till och effekter av ett förstärkt ledarskap samt se 

vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för att kunna bedriva ett närvarande 

ledarskap. Denna uppsats är skriven på uppdrag av Umeå kommun och avser att studera det 

förstärkta ledarskapet på två särskilda boenden inom äldreomsorgen.  

 

Studien grundar sig på tidigare forskning inom området samt Karaseks teori om krav, kontroll 

stöd, friskfaktorer och Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö 

(AFS 2015:4). I studien har kvalitativa intervjuer gjorts med chefer, medarbetare och 

huvudskyddsombud. Resultatet i denna studie visar att de organisatoriska förutsättningar som 

krävs för att chefer ska kunna bedriva ett närvarande ledarskap avser bland annat chefsstöd, 

arbetsbelastning, samt är starkt påverkad av övriga förändringar inom organisationen. Det 

förstärkta ledarskapet upplevs i flera avseenden ha lett till en förbättrad psykosocial 

arbetsmiljö, både av chefer och medarbetare. De upplever bland annat att trivseln blivit bättre 

samt att känslan av stöd ökat. 
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Inledning 

Ett dominerande synsätt under senare år är att ett väl fungerande chefskap skapas en väl 

fungerande organisation där chefen som individ besitter förmågan att utveckla organisationen 

i den riktning som är önskvärd.  Riktigt så enkelt är det inte menar författarna till Chefios-

projektet där studien grundats på chefers upplevelse av att arbeta inom offentlig sektor. 

Författarna menar att goda förutsättningar krävs för att kunna utföra ett bra jobb, chefen måste 

alltså befinna sig i en miljö där hen har möjlighet att utveckla likväl sitt eget ledarskap såsom 

organisationen. Det krävs att förutsättningarna finns både i organisationen och hos chefen för 

att skapa en bra arbetsmiljö för alla. Inom offentlig sektor finns ofta stora organisationer och 

förutsättningarna skiljer sig mellan olika typer av verksamheter. Exempelvis har chefer i de 

tekniska förvaltningarna generellt bättre förutsättningar än de inom vård, skola och omsorg 

(Östebo & Härenstam, 2013).  

 

Forskning visar att arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön är viktigt för att 

förbättra hälsan hos personalen. En negativ förändring i den psykosociala arbetsmiljön leder 

oftast till en negativ förändring i hälsa och tvärtom. Det upplevda ledarskapet är också en stor 

påverkansfaktor när det kommer till negativa och positiva effekter på den psykosociala 

arbetsmiljön (Lohela et al, 2009).  

 

För att få en bättre förståelse för denna uppsats är det några begrepp som redan här behöver 

klarläggas. Ett centralt begrepp är “förstärkt ledarskap” som innebär att det tillsätts fler chefer 

i syfte att få färre medarbetare per chef. Detta innebär i praktiken att cheferna har delat upp 

vissa arbetsuppgifter, har vissa gemensamma eller överlappande ansvarsområden. Detta 

kommer vi i denna studie benämna som ett “delat ledarskap”. En konsekvens av ett förstärkt 

ledarskap och ett delat ledarskap kan vara ett ”närvarande ledarskap”. Ett närvarande 

ledarskap karakteriseras av att cheferna är mer ute i verksamheten, en konsekvens av detta 

kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron (Svartengren et al, 

2013).  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att kartlägga attityder till, och effekter av, en satsning på förstärkt ledarskap 

inom äldreomsorgen, samt att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för 

att chefer ska kunna bedriva ett närvarande ledarskap. 

 

Frågeställningar 

 Vilka organisatoriska och sociala förutsättningar behövs för att kunna utöva ett 

närvarande ledarskap? 

 Vilka attityder till ett förstärkt ledarskap finns det hos chefer och medarbetare? 

 Vilka eventuella effekter kan ses av ett förstärkt ledarskap? 
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Bakgrund 

Enligt Försäkringskassan är sjukfrånvaron i Sverige sedan 2010 en stigande trend. Från att ha 

stagnerat mellan år 2003-2009 började den åter öka kraftigt. Historiskt sett har sjukfrånvaron 

varierat men det saknas dock en definition av vad som är “normal” sjukfrånvaro. Vid en 

historisk tillbakablick blir det tydligt att det finns vissa betydelsefulla komponenter såsom 

arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet som påverkar andelen sjukskrivna (Hartman, 

2014:17). Sverige har idag en historiskt sett låg sjukfrånvaro (se Diagram 1). Förändringarna i 

sjukfrånvaron de senaste åren anses kunna vara relaterade till de reformer gällande 

sjukförsäkringen då bland annat reglerna för att bevilja sjukersättning och förtidspension 

skärptes år 2008 och den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort (Hartman, 2015).  

 

 

Diagram 1. Statistik över sjukfrånvaro i Sverige från 1970-2013 i procent. 

 

Enligt Försäkringskassans bedömning finns det även andra faktorer som har haft påverkan på 

sjukfrånvarons utveckling. Ett exempel på sådana faktorer är ökade krav i arbetslivet, där 

stresstålighet, kommunikationsförmåga, flexibilitet och kompetens är några av indikatorerna 

(Hartman, 2014:17). 

 

Från regeringens sida antogs i september 2015 ett åtgärdsprogram för att öka hälsan och 

minska sjukfrånvaron för att få bukt med den ökande sjukfrånvaron. Att bryta den 

uppåtgående trenden tillhörde en av de mest prioriterade områdena. Åtgärder inom 

arbetsmiljö, hälso- och sjukvård, familjepolitik, jämställdhet och arbetsmarknad lyfts fram 

som de starkast bidragande faktorerna till en bättre hälsa (Socialdepartementet, 2015). 
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Umeå kommun 

I Umeå kommun bor i skrivande stund drygt 122 000 invånare. Umeå kommun sysselsätter 

nästan 11 000 personer och är den största arbetsgivaren i Umeå. Kommunen är indelad i sju 

olika branscher där vård och omsorg är den bransch som sysselsätter flest hos Umeå 

Kommun. År 2016 hade Umeå kommun, som organisation, en sjukfrånvaro på 7.3% vilket 

ligger nära snittet för sjukfrånvaron bland alla Sveriges kommuner som är på 7.2% (SKL, 

2016). Sjukfrånvaroprocenten för äldreomsorgen inom Umeå kommun ligger något högre än 

kommunen i stort på 8.3% (intern kommunikation). Umeå kommuns personalpolitiska mål 

innehåller bland annat en punkt där de specificerar att de “ska ha ett närvarande ledarskap 

som skapar förutsättningar för goda resultat” (intern kommunikation). 

 

Aktuellt uppdrag 

Som ett led i att sänka sjukfrånvaron i Umeå kommun beslutades, utifrån aktuell forskning 

gällande vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att få friskare medarbetare, att 

satsa på förstärkt ledarskap. Med bakgrund mot detta samt forskning som visar att antalet 

underställda påverkar chefens förutsättningar att bedriva ett närvarande ledarskap (Östebo & 

Härenstam, 2013), genomfördes denna satsning inom Umeå kommun.  

 

På två särskilda boenden inom äldreomsorgen i Umeå kommun anställdes under hösten 2015 

en extra chef. Med särskilt boende menas i studien boenden med dygnet-runtverksamhet. 

Dessa boenden är särskilt anpassade för att ge stöd åt äldre och möjlighet att skapa 

gemenskap. De två boendena valdes ut därför att de var likvärdiga storleksmässigt och är 

representativa ur en sjukfrånvarobild. Sjukfrånvaron på dessa enheter låg under 2015 på 8.8 % 

respektive 9.1 %, jämfört med hela äldreomsorgen i Umeå kommun där sjukfrånvaron låg på 

8.0 %. Under 2016 steg sjukfrånvaron på båda enheterna till 10.4 % respektive 10.2 % jämfört 

med äldreomsorgen i Umeå kommun som då låg på 8.4 %. Satsningen på förstärkt ledarskap 

innebar att antalet underställda per chef halverades samt att andra arbetsuppgifter som hör 

chefsuppdraget till delades upp mellan dessa två chefer. Ansvaret för uppdelning av 

arbetsuppgifter och arbetssätt lämnades till enhetscheferna på de båda enheterna för att 

säkerställa att denna förändring anpassades efter verksamhetens behov. En påtaglig förändring 

med ett delat ledarskap är att cheferna i detta fall nu har hälften så många underställda 

medarbetare. Syftet med satsningen är att ett förstärkt ledarskap ska leda till ett “närvarande 

ledarskap”, vilket förhoppningsvis ska sänka sjukfrånvaron. Denna ledarskapsstil lägger bland 

annat fokus på medarbetarnära tid och möjlighet att ge feedback. Planen var att satsningen på 



 

5 
 

förstärkt ledarskap skulle pågå under ett år. Efterhand har denna period förlängts och än idag 

finns det ett förstärkt ledarskap på dessa enheter. Efter denna uppdragsbeskrivning och senare 

genomförda projekt, resulterade det i ett behov av att undersöka vilka effekter som kan ses 

utifrån denna satsning, samt vilka attityder som finns bland chefer och medarbetare kring det 

förstärkta ledarskapet.  
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta avsnitt lyfts studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning inom området. 

Inledningsvis presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien. 

Därefter presenteras tidigare forskning inom området med fokus på organisatoriska 

förutsättningar, ledarskap och hälsa.  

 

Krav, kontroll, stöd-modellen 

Den kanske mest refererade modellen för hälsa och arbetsliv är krav, kontroll och 

stödmodellen. Modellen utvecklades från 1979 genom forskning som uppmärksammat att 

ständigt ökande psykiska krav i arbetet kan påverka en negativt i högre utsträckning om det 

inte finns möjligheten att påverka sin situation än om goda kontrollmöjligheter finns i arbetet 

(Karasek, 1979). 

 

Figur 1. Krav, kontroll och stöd-modellen. Bild från www.psoriasisforbundet.se 

 

Krav kan enligt denna teori vara både kvantitativa och kvalitativa. Kontroll definieras här som 

möjlighet att ha kontroll över situationen, vilket anses möjliggöra nyskapande av kompetens 

och även att ha mandat att utveckla den (Theorell, 1993). Enligt en uppdatering av modellen 

förklaras individer klara av situationer av stress och ändå ta svåra beslut om upplevelsen av 

stöd är hög nog (Johnson, Hall & Theorell, 1989). På samma sätt kan modellen tolkas som att 

utan det upplevda stödet kan även enkla krav skapa stress och försvåra möjligheten att fatta 

rätt beslut (Theorell, 1993).  
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Dessa olika kombinationer beskriver fyra olika extremlägen där det aktiva läget anses vara det 

mest hälsosamma. I det läget finns möjligheten att förbättra sina förutsättningar i arbetet, 

samtidigt som arbetet är stimulerande finns det även rätt mandat och beslutsutrymme. Det 

passiva läget beskrivs som förlamande. I det läget finns det inga höga krav samtidigt som 

beslutsutrymmet är begränsat (Karasek, 1979).  I denna modell förklaras upplevelse av stress i 

kombination med upplevelsen av krav, kontroll och stöd samt hur dessa samvarierar. De yttre 

kraven en individ upplever anses påverkas vilken kontroll individen känner över sin situation 

samt det stöd hen får (Theorell, 1993). 

Andra som diskuterar krav, kontroll, stöd fritt från ovanstående teori är Josephson och 

Vingård (2002) i HAKUL-projektet. De menar att för stora krav i förhållande till möjligheter 

och resurser att påverka i sin arbetssituation ökar risken för ohälsa och försämrar även chefens 

förmåga att hantera de krav som ledarrollen ställer. De sammanfattar det med att en god hälsa 

är oftast en förutsättning för ett bra ledarskap (Josephson & Vingård, 2002). 

 

Friskfaktorer 

Forskningsprojektet “Hälsa och framtid i offentlig förvaltning” resulterade i sex identifierade 

faktorer vilka arbetsplatser med lägst sjukfrånvaro har gemensamt. Faktorerna är ett resultat 

av ett alternativt synsätt på hälsa inom organisationer, vilket går ut på att identifiera de 

positiva aspekterna som bör förstärkas. Studien är baserad på intervjuer samt statistik från 

AFA försäkring där arbetsplatser valts ut med få respektive genomsnittliga sjuktal. 

Gemensamt för friska arbetsplatser är exempelvis medarbetare som har nära till chefen, rättvis 

fördelning av arbete, att det finns forum för att göra sin röst hörd samt möjlighet till 

arbetsrotation (Svartengren, Stoetzer, Parmsund, Eriksson, Stöllman & Vingård, 2013).  

 

AFS 2015:4 

Arbetsmiljöverket lanserade under våren 2016 en föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4). I denna finns allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna där 

dessa är bindande och måste följas enligt lag medan de allmänna råden kan ses som 

rekommendationer. Föreskriften innehåller bland annat definitioner av exempelvis krav i 

arbetet, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk arbetsmiljö med mera. Föreskriften 

innehåller även information om hur organisationer bör jobba med systematiskt 

arbetsmiljöarbete och kränkande särbehandling. Syftet med AFS:en är att “främja en god 
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arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön.”  

 

Organisatoriska förutsättningar  

Chefens roll vad gäller hälsofrämjande arbete liksom rehabilitering är viktigt om inte 

avgörande inom en organisation. Därmed är det av stor vikt att chefer i sin tur har goda 

förutsättningar att exempelvis kunna förebygga stress, ohälsa och bristande engagemang hos 

sina medarbetare. Få studier har tidigare undersökt vilka stödresurser som chefer 

behöver.  Som en del av Chefiosprojektet har Dellve, Andreasson & Jutengren (2013) studerat 

chefers stödresurser och vilken betydelse de har för chefer att kunna bedriva ett hållbart 

ledarskap. Studien visar att det finns många arbetsuppgifter som ingår i chefsrollen som kan 

vara svåra att hantera och därför framkalla stress hos cheferna. I denna kvantitativa studie har 

författarna sett en samvariation mellan flera källor av stödresurser och chefers hållbarhet. Stöd 

från ledning, i privatlivet och externt stöd bidrar enligt studien till minskad stress och 

överbelastning samt ökar energin och arbetsförmågan. Stöd från medarbetare har även 

betydelse för chefens rörlighet, det vill säga att det är större chans att chefen blir kvar på 

arbetsplatsen ifall det finns en god relation till medarbetarna (Dellve et al, 2013).  

Hur ska en bra ledare vara? Det är en evig fråga många ställer sig men för att nyansera den 

frågan kanske en ska börja i andra änden; vilka förutsättningar behövs för att en ska kunna 

vara en väl fungerande ledare? Forskning visar att en god psykosocial arbetsmiljö ger 

förutsättningar för ledare att utöva ett väl fungerande ledarskap. Tidigare studier i ämnet har 

främst fokuserat på relationen mellan ledarskap och trivsel på jobbet eller ledarskap och 

resultat. En studie gjord av Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg, & Jensen (2009) visar att 

det finns en korrelation mellan ett väl fungerande ledarskap och hälsa hos medarbetarna. 

 

Att vara chef inom en stor vårdorganisation beskrivs som komplext på många olika nivåer 

(Dellve et al, 2013). En del i detta beskrivs vara att informella strategier samt filtrering av 

problem kan påverka vilka resurser cheferna får. Resultat från Chefios-projektet visar även att 

det finns vissa hälsorelaterade skillnader mellan första linjens chefer jämfört med chefer på 

högre nivåer. Första linjens chefer har ofta fler underställda, vilket ökar arbetsbelastningen, 

och efterfrågar oftare stöd från organisationen där avlastning av administrativa arbetsuppgifter 

är av stor betydelse. Första linjens chefer med många underställda upplever mer stöd om de 
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har ett gott samarbete med sina medarbetare. Även externa stödresurser har stor betydelse för 

chefernas hälsa (Dellve et al, 2013).   

 

Kommuners verksamhet är en fråga av generellt samhällsintresse skriver Jan Wallenberg i 

kapitlet “Rollen som arbetsgivare i morgondagens kommuner” i antologin “Ute och inne i 

svenskt arbetsliv” (von Otter, red 2003). Skälen till detta är att det berör många medborgares 

vardag, exempelvis förskolor, äldreomsorg, gatuunderhåll med mera. Att ungefär 20 procent 

av den svenska arbetskraften har kommuner som arbetsgivare och de ansvariga arbetsgivarna 

i kommunerna är politiker, vilka är valda av medborgarna, gör att deras arbetsgivarroll måste 

anpassas till de nya förutsättningarna på arbetsmarknaden. Kommuners uppgift ses idag inte 

bara som att följa med i den allmänna samhälleliga utvecklingen utan även vara en aktiv part i 

samt påverka denna. Det strategiska arbetet inom kommuner syftar främst till att möta de 

utmaningar som komma skall inom rekrytering, då framförallt sjukvården anses ha ett mycket 

stort behov av ny personal de kommande åren. Kommuner uppfattas enligt många 

undersökningar sällan som attraktiva arbetsgivare, därför är det av största vikt att få ett bättre 

rykte för att kunna attrahera kompetent personal (Wallenberg, 2003). 

 

Genomtänkta strategier gällande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön något som 

påverkar verksamheten då det bland annat bidrar till ökad hälsa hos personalen (Svartengren 

et al, 2013). Kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro arbetar strukturerat med 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta tillsammans med vilken personalpolitik som finns på 

arbetsplatsen bidrar till att chefer kan bedriva ett gott ledarskap, vilket i sin tur leder till god 

hälsa hos medarbetarna (Svartengren et al, 2013). 

 

Ett ledarskap i förändring 

Lars Strannegård tillsammans med Sten Jönsson presenterar i “Ledarskapsboken” ledarskap 

som ett fenomen ur många olika perspektiv. De skriver att det finns lika många definitioner av 

ledarskap som det finns ledarskapsforskare. Författarna skiljer på ledare och chefer. Ledare 

nyskapar, utvecklar och inspirerar medan chefer administrerar, vidmakthåller och 

kontrollerar. Ledarskap kan ses i ett mer långsiktigt perspektiv medan chefskap i ett mer 

kortsiktigt förvaltande. En del forskare menar att chefskap och ledarskap är olika roller och 

utövas av olika personer medan andra forskare hävdar att det kan vara, och bör vara, samma 

person. Ledarskap är ett omtvistat fenomen och många forskare ser ledarskapet som en 
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process. Trots denna oenighet är de flesta ledarskapsforskare och praktiker överens om att 

ledarskapet har en avgörande roll för organisationens möjligheter att nå framgång. Författarna 

skriver att vi ständigt får höra att vi lever i tider av radikala förändringar och budskapet till 

organisationer är att de måste förhålla sig till dessa förändringar. Ledarskapet har i det 

avseendet setts som särskilt avgörande (Jönsson & Strannegård, 2009).  

 

Marianne Döös och Lena Wilhelmsson skriver i kapitlet “Delat ledarskap-en trend i 

vardande” i antologin “Ute och inne i svenskt arbetsliv” (von Otter red. 2003) om skillnaden 

mellan chefskap och ledarskap, där de även menar att det skett en förändring under 2000-talet, 

som innebär att du som chef nu även måste vara ledare. En enkätstudie presenteras i detta 

kapitel vilken visar att många chefer inte upplever att de får det stöd de behöver samt att de 

inte hade den kompetens som behövs för att kunna göra en tillfredsställande insats. Denna 

rollförändring som chefskapet har genomgått har bidragit till ökade krav gentemot chefer och 

det är många idag som drar sig för att axla denna roll. Chefsuppdraget blir allt mer komplext 

och för att kunna hinna med strategiska frågor, coacha medarbetare samt undvika utmattning 

för egen del, är det en stor fördel att ha någon att dela ledarskapet med samt göra det 

begripligt tillsammans med (Döös & Wilhelmsson, 2003). 

 

Ett delat ledarskap innebär att chefsuppdraget delas upp mellan två, eller flera chefer och kan 

ta sig i uttryck i många olika former. För att ett delat ledarskap ska fungera optimalt finns det 

enligt författarna till boken “Delat ledarskap- om chefer i samarbete”, vissa faktorer som 

måste stämma för att ett sådant ledarskap ska vara välfungerande. En av dessa är att cheferna 

måste ha en gemensam grundsyn och kunna leda åt samma mål. Det är även viktigt att kunna 

göra avkall på sina egna idéer och vara öppen för att den andres idéer kan vara minst lika bra. 

Att sitta fysiskt nära varandra och helst i samma rum, lyfts också fram som en av faktorerna 

för att kunna bedriva ett väl fungerande delat ledarskap. Att kunna dra nytta av varandras 

olikheter och ha ett prestigelöst förhållningssätt till varandra är också en framgångsfaktor 

(Döös et al, 2013).  

 

Ett delat ledarskap uppfattas i studien ”Delad börda är hälften så tung” som lika tydligt som 

ledarskapet var innan satsningen. Ett delat ledarskap kan leda till bättre, snabbare och lättare 

beslutsfattande för chefen som nu har någon att diskutera fram sina beslut med. Medarbetare 

upplever även att chefer kommer fram till bättre beslut när chefen har kunnat diskutera med 

någon (Beckman & Jerkenhag, 2009). 
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En god hälsa hos chefer är oftast en förutsättning för dessa att kunna bedriva ett väl 

fungerande ledarskap. En studie av enhetschefer inom äldreomsorgen visar att många har ett 

arbete med höga krav och arbetsuppgifter där de inte får de resurser som krävs för att utföra 

dem. Det finns tydliga indikatorer på att de påfrestande psykosociala arbetsförhållandena och 

en allt ökande arbetsbelastning bidragit till ett försämrat välbefinnande och en risk för 

långtidssjukskrivning (Josephson & Vingård, 2002). 

På Skånes universitetssjukhus genomfördes semistrukturerade intervjuer med medarbetare 

och chefer för att undersöka en satsning på ett så kallat närvarande ledarskap. Satsningen på 

närvarande ledarskap var initierat med bakgrund av hög sjukfrånvaro och 

rekryteringssvårigheter. På hälften av avdelningarna uppgavs efter satsningen att ett fördjupat 

samarbete mellan avdelningschefer och medarbetare uppstått. Nya tjänster som teamledare 

hade tillsatts med fokus på det närvarande ledarskapet. Detta har bland annat resulterat i en 

förbättrad kvalitetssäkring och utveckling samt att undersköterskornas och sjuksköterskornas 

arbeten inom vissa områden blivit mer effektiva. Flera av verksamhetscheferna beskriver ett 

närvarande ledarskap som grundläggande för organisationens utveckling. En avgörande faktor 

i förändringsarbete beskrivs av verksamheterna vara stöd från ledningen (Wenglén, 2008). 

 

Friskfaktorer och arbetsmiljö 

Lundqvist med flera skriver i deras artikel att chefers ledarskap och deras arbetsförhållanden 

är nära sammankopplade. I deras studie presenterar de ett resultat som visar att de flesta 

cheferna ansåg att deras hälsa var bra, men många såg också sitt jobb som stressigt. Cheferna 

menade att det var bra för deras hälsa att prestera på jobbet och nå de resultat som förväntats 

av dem. Detta skiljde sig från andra nivåer av chefer då de som var högt upp i hierarkin kände 

detta starkare än de längre ner. Ett annat resultat är att chefernas hälsa påverkar deras 

ledarskap, kvalitén på arbetet samt kvalitén på relationen med underordnade eftersom de 

framstod som inspirationskällor och de hade en bättre kommunikation med sina underställda 

(Lundqvist et al, 2012).  

 

Forskning visar att chefers hälsa påverkar hur väl de presterar på arbetet. Kvalitén på arbetet 

ökar och så även effektiviteten då de beskriver att de “får saker gjorda” när de mår bra. 

Möjligheten att strukturera sitt arbete och fokusera på arbetsuppgifterna förbättrades också när 

de kände sig glada och stimulerade av sin arbetsmiljö (Lundqvist et al, 2012). 
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Uppföljning och feedback beskriver författarna i projektet “Hälsa och framtid i kommuner 

och landsting” som en av faktorerna som karaktäriserar verksamheter med låg sjukfrånvaro, 

då just uppföljning och feedback sker genom direktkontakt. Denna kontakt sker både mellan 

chefer på olika nivåer men också mellan chefer och medarbetare. Det innebär att det finns 

möten avsatta för att diskutera feedback och åsikter samt genom att cheferna till exempel är 

fysiskt närvarande i verksamheterna. Exempel på sådana möten kan vara arbetsplatsträffar. 

Att vara närvarande till exempel över telefon och e-post är också en faktor som i friska 

organisationer är prioriterade (Svartengren et al, 2013). 

 

En annan av de friskfaktorer som presenteras i projektet “Hälsa och framtid i kommuner och 

landsting” är att individuella önskemål om intern utbildning tillgodoses. Organisationer med 

låg sjukfrånvaro genomför utbildningar utifrån de behov som finns i verksamheten samt i 

samband med förändringar i lagar och regler. Även individuella önskemål om utbildning och 

utveckling kartläggs bland annat under utvecklingssamtal. I organisationer med låg 

sjukfrånvaro finns det alltså utöver verksamhetens omedelbara behov möjlighet för 

personalen att få sina individuella önskemål angående vidareutbildning eller utveckling 

tillgodosedda (Svartengren et al, 2013).  

 

Kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro efterfrågar och uppmuntrar, under 

utvecklingssamtal, personalen att prova på nya arbetsuppgifter, skaffa ny kompetens eller 

flytta till andra arbetsplatser inom kommunen. Personal som lämnar arbetsgivaren kan också i 

vissa fall ses som inspiration för övriga medarbetare att utvecklas. I organisationer med låg 

sjukfrånvaro värdesätter chefen att medarbetarna delar med sig av idéer och är mån om att 

skapa forum där sådant kommer fram (Svartengren et al, 2013).  

 

Friska organisationer karaktäriseras av en tillåtande attityd där idéer och kritik kan framföras i 

vilken nivå av organisationen som helst. Delaktighet och kommunikation uppmuntras och det 

finns också strategier för att framföra åsikter och även tydliga kanaler för hur detta kan göras. 

Cheferna inom dessa organisationer beskriver att det finns utrymme för feedback under möten 

men också att det kan vara informella då det i organisationen är accepterat att gå in spontant 

till chefen, att öppet diskutera i korridoren eller på fikarasten (Svartengren et al, 2013).  
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När det kommer till prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning tar chefer i friska 

organisationer tydligt ansvar för detta och hjälper medarbetarna att uppmärksamma om de till 

exempel ställer för höga krav på sig själva. De är goda förebilder då de till exempel ser till att 

gå hem i tid från jobbet (Svartengren et al, 2013). 

 

Syntes 

Det vi tar med oss från tidigare forskning är bland annat att för att kunna bedriva ett väl 

fungerande ledarskap krävs det goda organisatoriska förutsättningar. Ett väl fungerande 

ledarskap kan bidra till en god psykosocial arbetsmiljö hos både medarbetare och chefer. Vi 

ser att de organisatoriska förutsättningarna och andra yttre faktorer har större effekt än 

individen själv. Detta då en chef inte kan driva en verksamhet i en viss riktning utan 

uppbackning från organisationen.  

 

De individuella ledaregenskaperna kommer i denna studie att hamna i bakgrunden då tidigare 

forskning visar att det finns många andra faktorer som har en större påverkansfaktor på 

arbetsmiljön. Utifrån tidigare forskning kan vi alltså se att individuella ledarskapsstilar spelar 

roll men att det är av vikt att se samspelet både mellan chef och medarbetare, chef och 

organisation, samt kontextens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter definierar vi ett närvarande ledarskap som att chefen 

är både fysiskt och mentalt närvarande i verksamheten. Konsekvenser av ett närvarande 

ledarskap kan därför väntas vara mer uppföljning och feedback genom direktkontakt, större 

möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling för medarbetare, spontana möten i 

högre utsträckning samt en mer tillåtande attityd där idéer och kritik kan framföras. Med detta 

sagt är det av relevans att studera denna satsning på förstärkt ledarskap för att få en bredare 

förståelse för hur det kan bidra till ett mer närvarande ledarskap som enligt forskning om 

friskfaktorer är av stor vikt för hälsa och arbetsmiljö. Vårt bidrag är att problematisera 

närvarande ledarskap i relation till kontext och organisatoriska förutsättningar. 
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Metod och analys 

Datainsamling 

Vi har i denna studie valt en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Då vårt syfte med studien bland annat är att kartlägga attityder samt 

intervjupersonernas synpunkter angående ett förstärkt ledarskap är intervju som metod 

lämplig enligt Kvale och Brinkmann (2014). Med intervju som metod kunde vi även betona 

att det är endast utifrån förändringar som uppstått i relation till det förstärkta ledarskapet som 

frågan var ställd. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide då fördelarna med en 

sådan är att den är flexibel vilket ger möjlighet för informanterna att uttrycka andra 

synpunkter som vi inte har tänkt på samtidigt som de teman vi vill belysa i vår studie finns 

med i intervjuguiden (Bryman, 2011). 

 

Inför intervjuerna utgick vi från den operationalisering vi gjort utifrån studiens syfte och 

frågeställningar för att säkerställa att vi ställt rätt frågor samt gick tillbaka till litteraturen. 

Intervjuguiderna utformades även i nära relation till de teoretiska utgångspunkter denna studie 

har som grund. Dessa är krav-kontroll- stöd-modellen, de sex friskfaktorer som presenteras i 

rapporten “Hälsa och framtid i kommuner och landsting” samt AFS 2015:4. Genom att utgå 

från dessa teorier har ett deduktivt förhållningssätt tillämpats. Fyra olika intervjuguider (se 

bilaga 1) har använts för att i förväg kunna anpassa intervjufrågorna efter vilken informant 

som intervjuas (chef, medarbetare eller huvudskyddsombud). Vid intervjuer med de chefer 

som arbetat innan satsning på förstärkt ledarskap samt de chefer som tillsattes i och med 

initiativet användes två olika intervjuguider. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon, detta för att underlätta transkribering och bearbetning av materialet. 

 

Urval 

Syftet med studien är att kartlägga chefers, medarbetares och huvudskyddsombudets 

upplevelse av det förstärkta ledarskapet. Därför valdes fyra stycken chefer och fyra stycken 

medarbetare som arbetar på två olika, men likvärdiga särskilda boenden, ut som informanter 

för denna kvalitativa studie. Av de utvalda var två av cheferna de som arbetat även innan 

satsningen och de andra två cheferna de som tillsattes som förstärkning vid projektets start. 

De medarbetare som valdes ut arbetade en av varje på respektive avdelning. 

Huvudskyddsombudet som deltog i denna studie var huvudskyddsombud på båda dessa 

enheter under hela perioden av satsningen på förstärkt ledarskap. Urvalet var målinriktat då 
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det var ett krav att informanterna skulle ha varit anställda på något av dessa boenden under 

hela perioden från innan satsningen på förstärkt ledarskap till och med tiden för intervjuerna. 

Detta innebar en anställningstid från 2014/2015 till 2017 då de måste ha varit med om hela 

förändringen för att relevant kunna uttala sig om de kunnat se några effekter av satsningen på 

förstärkt ledarskap. Information om anställningstid och vilka informanter som var aktuella för 

studien hanterades internt på Umeå kommun varpå de tilldelades en förfrågan om att delta i 

studien (se mer om detta under avsnittet etik). De boenden som valdes som lämpliga då de är 

likvärdiga storleksmässigt.  

 

Etik 

De grundläggande etiska principerna har noga övervägts inför denna studie. Informanterna är 

förhållandevis få till antalet och skulle med enkelhet kunna identifieras om inte stor hänsyn 

tagits till de forskningsetiska principerna. I relation till detta har samtidigt insamlat material 

om informanterna kodats i syfte att stärka anonymiteten. På grund av detta valdes även att inte 

numrera eller på annat sätt än med “Enhetschef” eller “Medarbetare” skriva ut uppgifter som 

personer efter utvalda citat. Alla intervjuade har kommit till tals i citat och resultat. De 

informanter som blivit tillfrågade om att delta i denna studie fick inför intervjutillfället ett 

missivbrev (se bilaga 2) tillsammans med förfrågan. Genom detta har informanterna fått 

information om samt givits möjlighet att godkänna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). I början av samtliga intervjuer 

påmindes informanterna igen om denna information.  

 

Kvalitét och tillförlitlighet 

För att säkerställa kvalitén i studien har vi operationaliserat syftet samt som tidigare nämns 

utgått från aktuell teori i utformandet av intervjuguiderna. Detta för att bidra till att stärka 

studiens validitet, alltså att vi säkerställer att vi mäter det vi avser mäta (Svensson, 1996) samt 

att utformningen stämmer överens med de teoretiska utgångspunkterna i studien. I denna 

studie har ett deduktivt förhållningssätt använts vilket också stärker validiteten då det är 

tydligare vad vi vill mäta. Under hela studien kommer har vi haft ett transparent 

förhållningssätt med tydliga beskrivningar av processen, vilket stärker överförbarheten och 

tillförlitligheten i studien. Intervjuer av medarbetare och huvudskyddsombud har i denna 

studie använts främst i syfte att bekräfta de utsagor som cheferna givit avseende det förstärkta 
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ledarskapet. Detta kan också öka trovärdigheten då chefernas uppfattningar kan bekräftas eller 

dementeras av medarbetarna eller huvudskyddsombudet.  

 

Bearbetning och analys 

Inför bearbetningen av materialet från intervjuerna transkriberades inspelningarna. Därefter 

lästes texten noggrant innan en initial kodning gjordes. I detta steg markerades betydelsefulla 

uttalanden och utdrag ur intervjuerna. Utifrån dessa skapades teman relevanta för vårt 

forskningsområde och teoretiska bakgrund. Vi lade ihop återkommande teman och fann hur 

synpunkter lyftes under flera olika frågor varför de koncentrerades. Innehållet i dessa teman 

utgick från en meningskoncentrering, vilket är en form av kategorisering av intervjumaterialet 

(Kvale, 2014). I analysen av materialet togs stöd i tidigare forskning och med ett deduktivt 

angreppssätt analyseras sedan materialet utifrån teori. Analysen gjordes med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Med detta menas att fokus ligger på att tolka, förstå och förmedla 

upplevelser. Forskarens förförståelse och ingång styr arbetssättet i det hermeneutiska 

förhållningssättet (Fejes & Thornberg, 2015).  Utifrån de teman som bildats genom 

meningskoncentrering skapades sedan de rubriker som resultatet presenteras i under nästa 

avsnitt.  
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Resultat 

Resultatet i denna studie presenteras i samma ordning som avsnitten i tidigare forskning. 

Detta för att läsaren så tydligt som möjligt ska kunna följa syftet med studien och hur 

undersökningen drivs framåt.  

 

Organisatoriska förutsättningar 

Under denna rubrik presenteras resultat från intervjuerna angående de organisatoriska 

förutsättningarna. Inledningsvis lyfts chefernas upplevelse av de fysiska 

arbetsmiljöförutsättningarna och vidare även övriga förändringar som enligt cheferna har 

påverkat verksamheten under perioden med det förstärkta ledarskapet.  

 

Fysiska arbetsmiljöförutsättningar  

Cheferna berättar att i deras chefsuppdrag ingår ansvar för fastigheten och allt som hör därtill. 

Detta ansvar bidrar enligt dem till en ökad arbetsbelastning för cheferna, vilket innebär att de 

får mindre tid till övriga arbetsuppgifter. Nedan beskriver en enhetschef vilka svårigheter som 

kan komma med fastighetsansvar; 

 

“Det här huset är byggt år 2000, 17 år gammalt. Ibland kan jag undra hur tänkte dom när de byggde 

det? Det är så mycket som är så opraktiskt för den verksamhet som bedrivs på det här stället. Det är 

frågor som kan bli gigantiska, det kan bli långbänkar av det.” 

- Enhetschef 

 

Med en ny fastighetsägare blir frågorna kring fastigheten ännu mer komplicerad berättar en av 

cheferna. Många av cheferna uttrycker även en frustration kring lokalerna och dess 

utformning. Även bristen på lokaler för personalen är en sak som kommer upp under 

intervjuerna. Cheferna på dessa enheter delar kontor eller sitter nära intill varandra vilket de 

upplever som positivt men berättar även att det inte alla gånger är praktiskt att sitta i samma 

kontor då de vid exempelvis svåra samtal behöver avskildhet. Huvudskyddsombudet på de 

enheter som studerats bekräftar under intervjun att det varit mycket problem med lokalerna på 

framförallt ett av boendena. Detta beror till stor del på att det är privata hyresvärdar som 

underhåller fastigheterna på sitt sätt berättar huvudskyddsombudet.  
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Även om ansvaret för fastigheten ytterst ligger på cheferna berättar en chef att de har tillgång 

till en vaktmästare för huset som jobbar tre gånger i veckan som sköter vissa 

fastighetsrelaterade uppgifter. Därför så vänder sig medarbetarna många gånger direkt till 

vaktmästaren och ber om hjälp med saker. 

 

Hälften av cheferna uttrycker spontant att ett starkare stöd i fastighetsrelaterade frågor skulle 

göra stor skillnad då de skulle få tid för andra uppgifter som de anser är viktigare att kunna 

bidra med till sina medarbetare då chefsrollen som funktion borde prioritera medarbetarna 

snarare än fastighetsfrågor.  

 

”Nu går vi inför sommaren och rekryterar semestervikarier och göra semesterplanering som är 

liksom gigantiskt ibland (…) sen är det alltid en massa smågrejer som tillkommer (...) fastighetsfrågor 

är en sådan sak som jag tror de flesta enhetschefer tar upp. Slapp vi dom, hade vi en vaktmästare, jag 

menar jag ägnar hur mycket tid åt bara ska göra det.” 

- Enhetschef 

 

Under intervjun med huvudskyddsombudet framkommer det att hen upplever att många 

medarbetare drar sig för att ta på sig rollen som lokalt skyddsombud. Detta anser hen beror på 

att de redan har hög arbetsbelastning och mycket att göra med att de är rädda att ta på sig ännu 

fler arbetsuppgifter. 

 

Förändringar i arbetssätt 

På en organisatorisk nivå beskriver cheferna hur ramarna för enhetschefsrollen har förändrats 

efter införandet av förstärkt ledarskap. Dessa förändringar sker inte bara på den enskilda 

enheten utan införs i olika grad på flera vårdenheter inom kommunen. Några av cheferna 

uppger att ett nytt schemaplaneringssystem nu förändrat arbetssättet i stor utsträckning genom 

att det tar mer arbetstid att planera för detta än tidigare.  

 

Cheferna nämner under intervjuerna den heltidsmodell som införts inom vård och omsorg i 

kommunen. Detta har enligt en del av cheferna mött blandat mottagande hos medarbetarna 

och vissa medarbetare har sökt sig till andra arbetsplatser på grund av detta. Några av 

cheferna lyfter att korttidsfrånvaron och hanteringen av korttidsbemanning tar mycket tid. 

Både chefer och medarbetare framhåller att ett nytt dokumentationssystem har införts samt att 
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medarbetarna fått ett nytt arbetssätt. Ytterligare något som påverkar rutinerna på arbetsplatsen 

är att ett nytt mat-koncept har införts för de boende, påpekar en chef. 

 

Under tiden med förstärkt ledarskap har på en arbetsplats både nattpersonalens och 

sjuksköterskornas arbetssätt förändrats. På samma arbetsplats har fastighetsägaren bytts ut 

vilket lett till nya rutiner. En av cheferna säger också att även om det skett många 

förändringar nu så brukar arbetsflödet ständigt vara präglat av förändringar i och med nya 

direktiv gällande arbetssätt.  

 

Ett ledarskap i förändring  

I detta avsnitt presenteras resultat från chefer och medarbetares uppfattningar om chefens roll, 

chefernas arbetsbelastning samt inställningen till närvarande ledarskap. 

 

En förändrad roll  

Ingen av cheferna anser att de har en tydlig arbetsbeskrivning. Uppdraget beskrivs som 

omfattande men de uppger att de vet vad de ska göra och hur de ska prioritera. Samtidigt 

beskrivs en vardag som är präglad av förändring, vilket leder till nya prioriteringsordningar. 

Cheferna pekar på ett antal svårigheter med att utföra arbetet som enhetschef. En generell 

tidsbrist beskrivs prägla vardagen. Någon chef drar en parallell mellan det indragna 

chefsstödet som tidigare fanns och andra administrativa förändringar som tillkommit, vilka 

anses till stor del ändrat chefernas roll sedan början på införandet av det förstärkta 

ledarskapet. Detta upplevs dock stå i motsats till utgångspunkten av införandet av projektet. 

Några av cheferna menar att den nya förändrade rollen inte har skapat en mindre arbetsbörda 

än tidigare. De tillfrågade cheferna är överens om att chefsuppdraget ser annorlunda ut idag 

till oberoende av projektet.  

 

På frågan om proportionerna mellan administrativ börda och medarbetarnära tid sprider sig 

åsikterna mellan jämt fördelat och en stark övervikt gällande det administrativa. Även vilken 

tid på året det är uppges påverka den administrativa bördan. Till exempel ökar rekryteringen 

av vikarier inför sommaren lyfter två av cheferna. Medarbetarna beskriver också chefernas 

roll utifrån proportioner som balanserad. Några medarbetare beskriver hur det administrativa 

arbetet med det nya schemat tar mer tid än förut. En medarbetare beskriver en djupare relation 

med sin chef som följd av det förstärkta ledarskapet som har frigjort mer tid för chefen. 
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Cheferna beskriver hur deras roll har ytterligare en svårförutsägbar aspekt i och med den 

mänskliga faktorn. Beroende på hur medarbetarna mår, hur grupperna fungerar och brukarnas 

hälsostatus påverkas arbetsbördan i olika grad. Detta menar flera av cheferna är en aspekt som 

gör det svårt att säga ett preciserat antal medarbetare som det optimala eftersom grupperna 

kan se så olika ut. En enhetschef beskriver den upplevda komplexiteten i rollen så här; 

 

”De delegerade arbetsuppgifter en enhetschef har är väldigt många punkter. Det är ju allt från att vi 

ska ha fungerande fastighet och lokaler och luft och ventilation och gårdsplanen ska vara sopad och 

det ska inte vara stopp i toaletter till att vi ska ha anställningsintervjuer och kompetent personal som 

ska få fortbildning och där emellan så ska jag sitta och trösta en anhörig som gråter för att mamma 

har blivit sjukare och ja.” 

- Enhetschef 

 

Utifrån en förändrad roll beskrivs av cheferna kommunikationen på flera sätt som en 

grundpelare för att få arbetet att fungera. Genom ett förstärkt ledarskap anses vikten av en 

delad vision med den närmaste chefskollegan vara av stor betydelse, men också ett samarbete 

i vardagen, beskriver cheferna. Samtidigt finns en utmaning i att på ett tydligt sätt förmedla 

denna gemensamma bild till samtliga medarbetare, samt att ha tid för ett individuellt 

bemötande där behovet finns. Den gemensamma bilden cheferna ger är vikten av att ha tid för 

att lära känna medarbetarna. Detta för att kunna se och uppmärksamma i tid om någon inte 

mår bra. 

 

Cheferna menar att det förstärkta ledarskapet inte har skapat en rollförvirring gällande 

uppfattningen om vem som är ansvarig för vad och de upplever att medarbetarna uppfattar 

uppdelningen som tydlig. Snarare uppges rollerna ha blivit tydligare och skapat en möjlighet 

att dela på vissa uppgifter vilket alltid ger medarbetarna en chef på plats. En av cheferna lyfter 

dock hur det i viss mån leder till dubbelt arbete eller längre beslutsprocesser. Samma chef 

säger att resultatet av det förstärkta ledarskapet är en mindre uppbokad kalender och att mer 

sällan ha en sin dörr stängd.  

 

Medarbetarna berättar att de uppfattar att förändringen i och med det förstärkta ledarskapet 

har lett till det bättre. En stor skillnad anses vara skillnaden i vilken tid cheferna har. Efter 

införandet menar medarbetarna att cheferna har mer tid att prata. Konsekvenserna av detta 

beskriv närmare under avsnitten trivsel och arbetsmiljö samt kommunikation. Den förändring 
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som några medarbetare efterfrågar är att kunna bestämma mer om sitt schema och de upplever 

även hur arbetet med schemat har blivit en ökad belastning för cheferna jämfört med tidigare. 

  

Arbetsbelastning  

Cheferna är överens om att arbetsbelastningen är varierande i grad, främst med variationer 

över året. Samtidigt beskriver cheferna hur de ständigt har en hög arbetsbelastning. Några av 

cheferna menar att arbetsuppgifterna ofta inte hinns med under en arbetsdag. En viktig del i 

uppdraget är att ta hänsyn till att enhetschefsrollen har ett ansvar dygnet runt, för både 

medarbetare och boende menar cheferna. Utifrån det beskriver en chef att det är viktigt med 

ett närvarande ledarskap i denna typ av verksamhet så här:   

 

”Jag tycker ju att det är bra. När man jobbar med människor som vi gör, både att vi har, ja men äldre 

människor som är beroende av att få hjälp dygnet runt och sedan har vi väldigt många medarbetare 

(… ) så är det nästan.. Ett måste, att vara, att ha ett närvarande ledarskap för att annars kan du inte 

säkerställa brukarkvaliteten så.. Jag tycker det är jätteviktigt.” 

- Enhetschef 

 

Både medarbetare och chefer tar upp hur arbetsbelastningen påverkas av brukarnas tillstånd 

och förändrade välmående. Huvudskyddsombudet på dessa enheter beskriver att arbetet inom 

vården blir ständigt tyngre. Då de brukare som flyttar in på boendena idag är mycket sjukare 

än de som flyttade in för bara fem eller tio år sedan har det bidragit till en ökad 

arbetsbelastning för både chefer och medarbetare. Huvudskyddsombudet beskriver även att 

bemanningen inte hunnit med i denna utveckling så på lika hög bemanning har 

arbetsuppgifterna blivit mer krävande. En ökad arbetsbelastning beskrivs av både chefer och 

medarbetare i sin tur leda till högre korttidsfrånvaro. Detta är något en av cheferna menar är 

det moment som tar mest tid att hantera men också är något som skulle kunna delegeras 

vidare. 

 

Enhetscheferna beskriver positiva förutsättningar för att bedriva ett närvarande ledarskap i 

och med projektet som inneburit färre underställda medarbetare. Samtliga chefer beskriver 

dock att rollen som enhetschef har förändrats de senaste åren på grund av organisatoriska 

förändringar med införandet av nya, främst administrativa, arbetsuppgifter. De upplever att 

rollen är förändrad, och några upplever att arbetsbördan har blivit tyngre.  
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Cheferna svarar att de i första hand utgår från egen erfarenhet när de behöver prioritera vid 

hög arbetsbelastning. De beskriver även vikten av stöd från chefskollegan på arbetsplatsen i 

denna fråga, eftersom det är nära till kommunikation och en förförståelse då de har liknande 

ansvarsområden. Cheferna uppger att det möjliggör stöd med prioriteringar och vid problem. 

Till viss del upplever cheferna att de har stöd av sin egen chef, arbetsmiljöstöd och av 

chefskollegor på andra arbetsplatser, men de ser samtidigt stora utvecklingsmöjligheter på 

dessa plan. Den främsta anledningen till varför de inte känner detta stöd beskrivs som brist av 

tid hos dessa kollegor eller frånvaro av strukturerade forum för detta. 

 

Ett närvarande ledarskap? 

De tillfrågade cheferna beskriver begreppet närvarande ledarskap genom förstärkt ledarskap 

som att det skapas genom en delad vision, att cheferna är mer synliga på arbetsplatsen och har 

möjlighet att coacha, leda och stödja medarbetarna. Cheferna menar att medarbetarna som ett 

resultat av det delade ledarskapet i högre utsträckning kan uppleva deras närvaro, även när 

chefen inte fysiskt är där. Chefens möjlighet till fysisk närvaro beskrivs som viktigt, vilket de 

upplever stärker förståelsen för medarbetarnas arbetssituation, personalkännedom och 

möjlighet att ta kontakt eller hantera frågor i rimlig tid. De beskriver deras uppfattning av ett 

närvarande ledarskap såhär; 

 

“Det är jätteviktigt. För att rutiner ska sitta. För att alla ska känna en trygghet och också kunna få 

bekräftelse på att ja men ‘Jag gör rätt saker, jag är på väg åt rätt håll’ men också kanske få feedback 

på om det är någonting som inte funkar. Och se brukarna som vi har hos oss, och också få ett kvitto av 

dem på att det är rätt saker på att vi gör.” 

- Enhetschef 

 

Ett närvarande ledarskap beskriver cheferna som positivt och viktigt, om inte nödvändigt, i 

den verksamhet de arbetar. De upplever inte någon fördel med att centralisera 

chefsfunktioner, till skillnad från administrativt chefsstöd, utan menar att chefen behöver vara 

nära sina medarbetare. Att arbeta i en dygnet-runt-verksamhet med människor menar några av 

cheferna skapar krav på fysisk närvaro för att skapa den trygghet hos medarbetare som 

behövs.  
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Det möjliggör också en nära dialog och möjlighet för medarbetarna att få feedback och 

bekräftelse i sitt arbete. Ett närvarande ledarskap beskrivs också stärka relationen mellan 

chefer och brukare, då cheferna är ute mer i verksamheten. De beskriver det såhär; 

 

“Det jag tycker är extra bra nu är att man ser att de kommer på avdelningen och hälsar på 

‘Hallå vi är här’. Istället för att bara sitta på kontoret. Jag tycker att det känns jättebra för att förut 

var det som att man inte ser dem. (...) Sen ibland brukar de också sitta med brukare och hjälpa till 

litegrann, så det känns bra. (...) Alltså då är det bara leenden på avdelningen och så ser man att de 

trivs på jobbet, faktiskt.” 

- Medarbetare 

 

Cheferna är överens om ett närvarande ledarskaps positiva effekter, men de menar samtidigt 

att de inte fullt ut kan eller hinner driva ett närvarande ledarskap. Några av cheferna ser det i 

nuläget som en omöjlighet att helt kunna bedriva ledarskapet på det sätt de skulle vilja i linje 

med ett närvarande ledarskap. På grund av den administrativa bördan och brist på chefsstöd 

beskriver en av cheferna möjligheten att utföra ett närvarande ledarskap idag som en utopi. 

Även huvudskyddsombudet beskriver att hen uppfattar det som att många chefer inte hinner 

vara så närvarande som de skulle vilja. För att möjliggöra tid för cheferna är också 

ansvarsfördelningen gällande antalet medarbetare och brukare per chef av vikt vilket de 

beskriver såhär; 

 

“..om vi säger att jag kanske har hälften av medarbetarna har jag också hälften av boende, det 

framkommer aldrig när man pratar om att chefer ska ha mindre medarbetare. (...) Jag menar med 

varje boende har man x antal anhöriga också. Det är mycket med en boende, det är 

genomförandeplaner och det ska vara vårdkvalité.” 

- Enhetschef 

  

Vad krävs då för att möjliggöra ett närvarande ledarskap? En av chef ställer sig frågan ifall 

det kan finnas utrymme för chefer att prioritera annorlunda för att i större utsträckning kunna 

bedriva ett närvarande ledarskap. Samtliga chefer är dock överens om att det främst handlar 

om att en rotation av arbetsuppgifter behövs göras. Den viktigaste frågan gäller utökat 

chefsstöd och verksamhetsstöd. Vidare lyfter cheferna hur deras kompetens skulle kunna 

nyttjas bättre utan att behöva ha ansvar för fastighetsfrågor och liknande.  
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“..man måste ha tid att kunna engagera sig i dem (medarbetarna). Man måste också kunna 

visa var man ska eftersom det dessutom är ett skifte nu med där vi går mot att det är många 

personer som inte har erfarenhet och kompetens när de kommer hit, så är det.. Viktigt. Men 

då kräver det ju också kanske att man blir avlastad av administrativa uppgifter som någon 

annan kan göra. Att man istället ska ha tid och fokusera på ledarskapet i sig.” 

- Enhetschef 

 

Friskfaktorer och arbetsmiljö   

I detta avsnitt redovisas resultat angående trivsel hos medarbetarna, kommunikation mellan 

chef och medarbetare samt chefers och medarbetares upplevelse av stöd. 

 

Trivsel och arbetsmiljö 

Cheferna fick frågan vad de ansåg om den allmänna trivseln bland medarbetarna samt 

arbetsklimatet. På det svarade de flesta att de tror att det är beroende av om det bildas en 

fungerande arbetsgrupp. De berättar att förändringarna som organisationen ställts inför under 

de senaste åren har påverkat medarbetarna negativt vilket medfört att många valt att sluta eller 

byta arbetsplats. Då flera valt att sluta på avdelningarna resulterar det i många nya 

medarbetare vilket i sin tur medför att kompetensen i arbetsgruppen temporärt blir lägre.  

 

Sådana förändringar påverkar på så sätt att när inte personalgruppen är stabil sprids en oro hos 

personalen som i sin tur påverkar den allmänna trivseln på ett negativt sätt. Någon av cheferna 

beskriver att när det dessutom är ett tungt arbete och låg bemanning blir den största 

utmaningen att hitta kompetent personal. Några av medarbetarna berättar att det finns ny 

personal och vikarier som går länge utan att ha delegering, vilket gör att ordinarie personal får 

en högre arbetsbörda.  

 

Cheferna framhåller att i de personalgrupper som är mer stabila över tid så är trivseln god hos 

medarbetarna då de kan känna en trygghet i varandra. Cheferna anser att det är ett öppet 

klimat där det finns en rak kommunikation, där de arbetar med att lyfta åsikter för att undvika 

konflikter. Detta har underlättats av att cheferna kan vara mer ute på arbetsplatsen. Det här 

kan även bekräftas av medarbetarna som berättar att de både kan uttrycka sina åsikter, både i 

personalgruppen och till chefen. När medarbetarna får samma frågan om deras allmänna 

trivsel på arbetsplatsen bekräftar de chefernas utsaga. Medarbetarna är överens om att den 
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allmänna trivseln i arbetsgruppen är god. De bekräftar även att trivseln påverkas negativt när 

en tidigare stabil arbetsgrupp drabbas av högre personalomsättning. 

 

När det kommer till den allmänna trivseln hos medarbetarna uppger de att det har blivit stor 

skillnad i trivsel efter införandet av det förstärkta ledarskapet. De beskriver att de både ser 

chefen mer nu samt känner en trygghet i att de alltid kan ringa. Detta beskriver medarbetarna 

de har bidragit till en trivsammare stämning i arbetsgruppen samt en starkare relation till 

chefen. 

 

”Ja men man ser chefen mer och att man får lite mer återkoppling och att det känns som att man har 

mer relation till chefen än vad man hade förut och lite mer kanske att man känner att man har 

förtroende och känner att man kan ja men gå till henne om det skulle vara någonting och att det känns 

lite mer så här ja men typ intimt eller vad man ska säga” 

- Medarbetare 

 

När det gäller konflikter på arbetsplatsen var cheferna relativt överens om att det förekommer 

konflikter men av olika slag. De berättar framförallt om att medarbetare kan hamna i 

konflikter om de anser att någon har en högre arbetsbelastning än någon annan. Konflikter 

kan även bero på brist på samarbete eller delad vision kring hur arbetet bör organiseras och 

genomföras. En av cheferna säger att efter införandet av det förstärkta ledarskapet kan hen 

snabbare ta tag i konflikten, då mer tid finns för att synas på avdelningen och då 

uppmärksamma och stävja konflikter innan de hinner bli för stora. Detta vittnar även en av 

medarbetarna om att hen har uppmärksammat från chefens sida. Hen berättar att eftersom 

chefen är mer tillgänglig sedan införandet av det förstärkta ledarskapet kan chefen kontaktas 

på en gång för att hjälpa till att hitta en lösning i ett tidigare skede. Huvudskyddsombudet på 

enheterna berättar även att hen fått intrycket av att chefen blivit mer tillgänglig sen satsningen 

på förstärkt ledarskap. Hen beskriver att vid stress är det kommunikationen som drabbas först 

och att de nu kan se tidigare signaler när det kommer till medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. 

Andra medarbetare säger att det inte finns några konflikter utan endast mindre tjafs mellan 

individer. 

 

Flera av medarbetarna berättar att de känner sig väldigt trygga med att ta upp problem av 

olika slag med chefen. De beskriver att de tycker att det känns som att chefen lyssnar och 

förstår problemet när de går till henne. 
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”Alltså jag tycker att det är ju bara förbättringar det här att det har blivit två chefer. Som sagt 

eftersom tidigare så såg man inte till chefen lika ofta. Nu ser man henne dagligen så att.” 

- Medarbetare 

 

På frågan gällande om medarbetarna känner att de får det stöd de behöver från 

arbetskamraterna, svarade att de positivt och att det har blivit en starkare gruppkänsla efter 

införandet av förstärkt ledarskap. 

 

”Nu känns det mer som att vi är mer typ en grupp. Förut när jag började kändes det som, att folk var 

som less och inne i sig själv så det var inte samma som det är nu tycker jag.” 

- Medarbetare 

 

Kommunikation 

Cheferna fick frågan hur de skulle kunna uppmärksamma och bemöta en medarbetare som 

kommunicerade att de hade för hög arbetsbelastning. Alla cheferna svarade att de skulle börja 

med att utreda bakomliggande orsaker till att just denna medarbetare känner att de har för hög 

arbetsbelastning. De flesta av cheferna berättar att de har en öppen kommunikation med sina 

medarbetare där de anser att många av medarbetarna kan komma och berätta för dem ifall de 

känner att deras arbetsbelastning är för tung. En åtgärd, berättar några av cheferna, skulle 

kunna vara att bidra med någon form av hjälpmedel ifall det skulle kunna underlätta arbetet 

för den anställde. 

 

“Ja då måste man gå djupare givetvis än så för det är omöjligt att lyfta arbetsuppgifter från dom, de 

utför ju samma jobb allihopa. Då måste man kolla på vad beror det på att den här personen känner 

just nu att arbetsbördan är för stor. Är den sjuk på något vis, är det jobbigt hemma. Då måste man 

liksom börja på att bena i vad beror det på då. Behöver de någon typ av hjälpmedel”. 

- Enhetschef 

 

En del i att kolla upp de bakomliggande orsakerna är, enligt cheferna, att utreda ifall den 

ökande arbetsbördan är något som endast är för just denna individ eller om det är hela 

gruppen som känner likadant. Ifall det är generellt för hela gruppen krävs andra åtgärder 

såsom att ge stöttning vid prioritering eller bemanna upp just under den specifika tidpunkten. 
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En chef svarar så här angående att uppmärksamma om medarbetarna har för hög 

arbetsbelastning;  

 

”Ja men det är ju om, såklart om de blir sjukskrivna men då har det ju gått för långt. Men det är väl 

ett sätt att uppmärksamma det. Ett annat är ju också att se att, ja men brukarna får inte de insatser 

som de ska ha eller att personen själv är bara stressad, trött, ofokuserad.” 

- Enhetschef 

 

Cheferna berättar att det handlar om att lära känna medarbetaren för att kunna upptäcka tidiga 

signaler och även att vara ute på avdelningen för att kunna se de tecken som en medarbetare 

med för hög arbetsbelastning visar. 

 

”Det syns på dem. När man känner dem så syns de på dem. (....) På hur de går i korridoren.  

Hur de ser ut i ansiktet. Och man kan läsa av det på brukarna som bor hos oss. Det är nog  

första barometern på hur det är.” 

- Enhetschef 

 

Cheferna fick frågan ifall de ser att kommunikationen med deras medarbetare har förändrats i 

och med det förstärkta ledarskapet och i det avseendet var de inte helt entydiga. Några uppger 

att kommunikationen med medarbetarna är oförändrad och fungerar bra. En chef ger som 

exempel att det efter det förstärkta ledarskapets införande har kontakten med medarbetarna 

förändrats i och med att de delat upp personalgruppen på två chefer. Eftersom cheferna har 

gjort en uppdelning av ansvar kring de olika personalgrupperna anser dock en chef att 

kontakten med den andra personalgruppen försämrats vilket hen beskriver såhär;  

 

”Det som händer när man helt plötsligt blir två chefer är att jag tappade två arbetsgrupper som jag 

inte fortsätter att lära känna hela tiden. Så det finns folk i det här huset som jag vet vem det är och vad 

de heter men inget mer. Folk som är anställda under den här perioden, de känner jag bara till namnet. 

På det viset så är det ju sämre. Förut kände jag varenda en och visste allt om dem.” 

- Enhetschef 

 

Andra chefer hävdar att kommunikationen förbättrats då de nu har mer tid för spontana möten 

med sina medarbetare samt att kommunikationskanalerna har förbättrats då det finns mer tid 

att lägga energi på att alla medarbetare har fått och tagit till sig informationen. Dessa spontana 
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möten kan ske i fikarummet eller i korridoren på avdelningarna. Efter införandet av det 

förstärkta ledarskapet berättar cheferna att det finns mer tid för spontana möten med 

medarbetarna, även fast många av cheferna efterfrågar ännu mer tid för den typen av 

interaktion med medarbetarna. 

 

”Jag brukar säga det, ibland tycker de att jag är lite smådryg, ibland kan det vara bara det att man 

hämtar kaffe och ska gå tillbaka till sitt kontor så kan du ju hinna stöta på två stycken som ´Du jag 

ville bara… onsdag om två veckor då vill jag vara ledig för att´…och så säger någon annan något 

annat och så är det som att, jaha nu ska jag komma ihåg det här tills jag är på mitt kontor, för då mitt 

var det är så kan det ju komma en tant som undrar vars hjälpen är eller bara så, så man kanske får 

följa henne tillbaka. Det är ju mycket som kan hända bara på att hämta en kaffekopp” 

- Enhetschef 

 

Medarbetarna bekräftar att de spontana mötena har blivit fler. De berättar under intervjuerna 

att de känner att de kan stoppa chefen i korridoren, ringa eller sms:a när som helst under en 

arbetsdag och att de får snabb återkoppling. Vid önskemål om ett privat samtal bokas möte in 

nära i tid till det att önskemålet framfördes, oftast redan under samma dag. Det här är något 

som några av medarbetarna upplever har förändrats sedan införandet av förstärkt ledarskap. 

De upplever att det leder till att de har en bättre relation till sin chef, men också att det blivit 

en trivsammare arbetsgrupp. En av medarbetarna lyfter spontant att cheferna involverar 

medarbetarna mer nu när beslut ska tas. Hen beskriver att medarbetarna görs delaktiga i 

processen genom att förslag presenteras istället för att få färdiga besked, vilket gör att 

arbetsgruppen känner sig delaktig. Som tidigare nämnts anser medarbetarna att chefen syns 

mer på avdelningarna, vilket har gjort att relationen till chefen stärkts och även att de känner 

sig tryggare med att kontakta chefen.  

 

På de strukturerade mötena, såsom arbetsplatsträffar, teamträffar och avdelningsmöten, 

uppger de flesta av cheferna att det finns möjlighet för medarbetarna att framföra sina idéer 

och åsikter. Några av medarbetarna berättar i kontrast till detta att det är enklast att komma 

med åsikter och idéer vid andra tillfällen än just dessa tillfällen då agendan för dessa möten 

oftast redan är bestämd. En medarbetare berättar att det finns möjlighet för dem att ta upp 

åsikter och idéer under dessa möten.  
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Chefernas upplevelse av stöd  

 

”Jag tycker att det är viktigt och ett måste nästan som enhetschef inom äldreomsorgen att ha en 

kollega nära att ventilera med, stöttas av, stötta, alltså att själv ge stöttning till. Men sedan så även att 

vrida på problem för det uppstår ju jämt problem.” 

- Enhetschef 

 

Så beskriver en av cheferna det förstärkta ledarskapet. Alla cheferna var positiva till att de fått 

en chefskollega i och med det förstärkta ledarskapet och beskriver bland annat att det är 

fördelaktigt att ha någon att bolla med och ventilera olika saker med. De beskriver även 

lättnaden över att inte vara ensamt ansvarig på arbetsplatsen samt vilken trygghet och 

stöttning de får av sin kollega. En annan chef beskriver det såhär; 

 

”Det som är en stor skillnad är ju att jag har en chefskollega. Ett chefsbollplank. Det har inte jag haft 

förut. Jag har haft ett verksamhetsstöd som ett bollplank och det är inte samma sak. Det är väldigt stor 

skillnad. Så är det, det är nog den största skillnaden.” 

- Enhetschef 

 

Några av cheferna framhåller att det är viktigt att deras chefskollega har samma grundsyn på 

saker och ting för att kunna ta beslut. De lyfter även att det i många fall kan vara positivt om 

de som kollegor har olika sätt att lösa problem och på så sätt kompletterar varandra. När det 

kommer till feedback och stöd på arbetet säger de att det ibland kan vara ont om sådant från 

deras chef. En del av de intervjuade cheferna säger spontant att den mesta feedback och stöd 

de fått kommer från sin närmaste chefskollega. Huvudskyddsombudet på arbetsplatserna där 

cheferna arbetar beskriver att hen även fått intrycket av att cheferna tycker att det har blivit 

bättre sedan införandet av det förstärkta ledarskapet.  

 

Cheferna får frågan ifall det är lätt eller svårt att komma i kontakt med sin närmaste chef. 

Många beskriver det som svårt och en utav dem berättar att hen försökt få tag på sin närmaste 

chef under en längre period men inte lyckats. Denna chef beskriver det såhär; 

 

“Just nu har det varit väldigt svårt, vet faktiskt inte vad han håller på med. Svarar inte på mejl, ringer 

aldrig, kommer aldrig hit spontant. Men ja tänker att det har väl någon naturlig förklaring. Han har 

ju också en tung arbetsbörda givetvis” 

- Enhetschef 
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Medarbetarnas upplevelse av stöd från chef  

Flertalet medarbetare uppger att de vet hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter vid hög 

arbetsbelastning och några berättar även att de i arbetslaget har kommit överens om 

prioriteringsordning och stöttar varandra. Några medarbetare berättar även att de utifrån 

erfarenhet har lärt sig vad som bör prioriteras framför det andra och att det inte kommer som 

direktiv från deras chef. 

 

Samtliga medarbetare beskriver ledarskapet på arbetsplatsen i positiva ordalag. De berättar att 

det i dagsläget finns mer tid för cheferna till verksamheten. En medarbetare beskriver att det 

efter införandet av förstärkt ledarskap inte längre finns samma oro kring att bli utbeordrad 

medan en annan pekar på hur det känns som att chefen bryr sig mer och gärna kommer ut på 

avdelningen och får därmed en bättre inblick i hur verksamheten fungerar. 

 

”Man är ju tänka på förut, det var ju mycket sjukskrivningar och sådant där så hon som var själv hade 

det ganska tufft men nu känns det som, nu när de är två att allt löser sig bättre. Man har inte samma 

oro att typ bli utbeordrad, att de fixar det på ett bättre sätt än vad det var förut. Att de har mer tid nu 

när de är två stycken att kunna lösa det på ett snyggt sätt. För förut var det ju, då kunde man ju få, 

folk gå och vara oroliga för att de skulle få jobba två veckor i sträck för att ja 

men de hade typ inte tid att fixa in folk.” 

- Medarbetare 

 

Medarbetarna fick slutligen frågan hur trygga de känner sig med att ta upp problem med sin 

chef. Samtliga beskriver att de känner sig väldigt trygga att ta upp problem och funderingar 

med sin chef och de säger även att de känner att hen lyssnar och förstår problemet.  

 

”Jag tycker det har blivit bättre sen det kom en till chef hit för att nu har hon ju som sagt mer tid att 

komma ner och liksom se hur verksamheten funkar också när hon kommer ner på plats, då kan man ju 

haffa hon lite snabbt och berätta att ´Nu är det såhär´ och ´ja hur ska vi göra´ och 

tidigare var det ju svårare att göra det.” 

- Medarbetare 

 

Några berättar också att det inte är alltid chefen kan lösa deras problem eller att det inte alltid 

blir en förändring, på grund av problemets natur. 
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På frågan om medarbetarna känner att det blivit någon förändring i upplevelsen av stöd sedan 

det förstärkta ledarskapet vittnar de flesta om ett ökat stöd. En medarbetare beskriver dock att 

hen inte känner att det blivit någon skillnad eftersom hen fortfarande bara har en chef i 

praktiken men samtidigt att den andre chefen kan komma in på avdelningen vid tidpunkter då 

dennes chef är frånvarande av olika anledningar. Även om de flesta upplever att stödet från 

chefen blivit bättre beskriver en medarbetare även att hen hade önskat mer av chefen. Det som 

saknas, återger medarbetaren, är att det inte känns som att chefen tar tillvara på de 

kompetenser som finns inom arbetslaget. Samtidigt som det satsas på att utbilda personalen 

tas sedan inte kompetensen till vara på då personalen inte får tid att utveckla den samt jobba 

därefter.   
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Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras de mest framträdande resultaten i relation till den teoretiska 

bakgrunden. 

Arbetsmiljöförutsättningar 

Vi har under denna studie uppmärksammat komplexiteten med organisationer, ledarskap och 

dess samspel. Vi har lagt vikt vid hur de konsekvenser som uppstår oftast inte sker linjärt utan 

snarare hur förutsättningar flätas samman till ibland flera reaktioner. Vi har i resultatet i denna 

studie fått insikt i hur just denna satsning på förstärkt ledarskap har uppfattats samt fått för 

konsekvenser. En viktig bakgrund är att en organisationer i regel inte är lika i struktur och 

arbetskultur varför denna satsning på en annan enhet med enkelhet skulle kunna få ett annat 

utslag. Med bakgrund mot detta har vi gjort en ansats att undersöka vilka organisatoriska 

förutsättningar som krävs för att ett förstärkt ledarskap ska leda till ett närvarande ledarskap.  

 

En svårighet som vi har uppmärksammat under intervjuerna är att denna verksamhet har 

specifika arbetsförutsättningar i och med att det är en dygnet-runt-verksamhet. På 

verksamheterna följer utöver heltidspersonal nattpersonal och timvikarier. I resultatet 

beskriver cheferna med bakgrund mot att arbeta i en dygnet-runt-verksamhet, med ansvar för 

även ett stort antal brukare, följer speciella krav. Dels beskriver de vikten av att lära känna 

och ha uppsikt över de boende för att identifiera behov och matcha genomförandeplaner för 

att säkerställa en god vårdkvalité. I arbetet med de boende följer också en kontakt med 

anhöriga, vilket ytterligare är en specifik förutsättning för denna typ av verksamhet. Höga, 

ökande krav tid utan kontroll över situationen kan leda till skadlig stress (Theorell, 1993). 

Upplevelse av stöd möjliggör hantering av perioder av hög belastning (Johnson et al, 1989). 

Vi ser att de oklara men höga kraven som enhetscheferna har medför ett stort behov av 

mandat på den egna verksamheten samt vikten av att ha en chefskollega på arbetsplatsen. 

 

Vi har uppmärksammat att på grund av att enhetscheferna arbetar i en dygnet-runt-verksamhet 

även medföljer speciella arbetsuppgifter vilket gör att de i högre grad upplever att de har en 

tung arbetsbörda. Då ansvaret för fastigheten samt allt som hör därtill tillkommer får de 

mindre tid att lägga på andra arbetsuppgifter som hör chefsrollen till, liksom ledarskapet. 

Tidigare studier av chefer inom äldreomsorgen visar att många har ett arbete med höga krav 

och arbetsuppgifter där de inte fått de resurser som krävdes för att utföra dem (Josephson & 

Vingård, 2002). Vi har uppmärksammat att många av cheferna efterfrågar ett ökat stöd 
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gällande fastighetsrelaterade frågor då detta skulle kunna minska deras arbetsbelastning. 

Josephson och Vingård (2002) skriver även att det i samma studie fanns tydliga indikatorer på 

att den ökande arbetsbelastningen bidragit till ett försämrat välbefinnande hos många chefer. 

Då forskning visar att chefers hälsa i stor grad påverkar medarbetarna och i slutänden 

organisationen så anser vi att det kan vara en idé att se över dessa arbetsuppgifter. 

 

Både chefer och medarbetare lyfter den mänskliga faktorn som en oförutsägbar aspekt i 

arbetet på verksamheten. De pratar om att arbetsgruppens samspel och individernas mående 

på flera sätt kan påverka arbetsbelastningen. Vid ohälsa kan det medföra ökade krav både på 

chefen och arbetsgruppen. En av cheferna sammanfattade en yttre förändring i och med detta 

då hen upplever att en större förändring pågår samtidigt. Chefen beskriver att de boende som 

flyttar in är sjukare nu än tidigare, vilket leder till att de har större behov samtidigt som de 

som anställs har en lägre kompetens och arbetsgruppen förväntas möta dessa nya behov på 

samma eller lägre bemanning jämfört med tidigare. Studier visar att enhetschefer inom 

äldrevården har en tung arbetsbelastning med höga krav och bristfälliga eller fel resurser. En 

ökande arbetsbelastning utan möjlighet att möta behoven som finns kan leda till ohälsa och 

risk för långtidssjukskrivning (Josephson & Vingård, 2002). I denna studie har vi sett att 

korttidsfrånvaron samt att de boende blir sjukare och kompetensen lägre bidrar till en ökad 

arbetsbelastning hos chefer. Då denna typ av verksamhet även är ombytlig så anser vi att en 

efterfrågad avlastning i administration för cheferna kan vara fördelaktig.  

 

En viktig arbetsmiljöförutsättning som vi sett i denna studie är att hitta en balans i chefernas 

arbetssituation. Vissa chefer upplever att de har en balanserad roll vad gäller administrativ 

börda och medarbetarnära tid, andra inte. Flera chefer poängterar dock att den administrativa 

bördan har växt och är större nu än vad som var förväntat än innan satsningen genomfördes. 

Detta beskriver de beror bland annat på de tidigare nämnda organisatoriska förändringar som 

implementerats i verksamheten under senare tid. Flera medarbetare håller också med om 

bilden som cheferna ger. Dock upplever medarbetarna att cheferna har fått mer tid för 

medarbetarna sedan satsningen på förstärkt ledarskap. Detta har lett till en djupare relation 

mellan chef och medarbetare och en fördjupad känsla av stöd. En ledare skapar långsiktiga 

relationer genom att inspirera individer och utveckla stabila grupper. Forskare är inte  

överens om den administrativa chefen och nyskapande ledaren kan vara samma person  

(Jönsson, 2009) och kanske är det en del av utmaningen som enhetscheferna möter?  
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Vi har uppmärksammat vikten av välanpassade lokaler. I relation till verksamhetens behov 

räcker det inte alltid till i nuläget eller uppfattas i vissa avseenden som felplanerat. Detta har 

dock anpassats väl i relation till ledarskapet. Cheferna berättar att de uppskattar att ha 

varandra nära, men också vikten av att ha ett eget arbetsrum. Forskning visar att möjligheten 

för cheferna att sitta i nära anslutning till varandra är positivt för att kunna bedriva ett väl 

fungerande delat ledarskap (Döös et al, 2013). Vi har utifrån resultatet sett att möjligheten för 

chefskollegor som arbetar med ett delat ledarskap att sitta nära varandra har flera fördelar, 

men ser samtidigt vikten av att ha ett eget arbetsrum, vilket även cheferna beskriver. Detta när 

de exempelvis behöver möjlighet till enskilda samtal med sina medarbetare. 

 

Den breda chefsrollen 

Ett problem med enhetschefsrollen idag beskriver de är att de har arbetsuppgifter som de inte 

anser ligga hos dem som enhetschefer. Vi har i resultatet kunnat se hur det är ett flertal 

förändringar som ytterligare utmanar den redan mångfacetterade rollen som enhetscheferna 

inom äldrevården har idag. I varje organisatorisk förändring som sker är det chefen som 

implementerar och förmedlar förändringen. Detta tar tid från möjligheten att vara ledare. 

Strannegård och Jönsson (2009) skiljer mellan chefskap och ledarskap och vis en sådan nyss 

beskriven situation är risken att chefskapet tar överhanden då mängden administrativt arbete 

ökar vid implementering av förändringar. 

 

En stor förändring som många av cheferna har vittnat om är den förändring som skett i deras 

chefsroll. Att chefers hälsa och deras möjligheter att bedriva ett väl fungerande ledarskap är 

sammankopplade är många forskare överens om.  Lundqvist med flera (2012) beskriver hur 

kvalitén och effektiviteten hos cheferna ökar i linje med deras hälsa och Lohela med flera 

(2009) beskriver att de sett att det även finns en korrelation mellan ett väl fungerande 

ledarskap och hälsa hos medarbetarna. Detta kan man enkelt tolka som att mår chefen bra så 

mår medarbetarna bra vilket leder till en väl fungerande organisation. Det är därför av största 

vikt att prioritera chefernas arbetsmiljö och ge dem det stöd de behöver för att undvika stress 

och ohälsa. 

 

Det förstärkta ledarskapet har som vi uppfattar det mottagits positivt av såväl chefer, 

medarbetare och huvudskyddsombud då samtliga ser flertalet positiva effekter. En 

försvårande del av implementeringen som vi uppmärksammat utifrån intervjuerna är att den 
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nya rollen inte finns anpassad i organisationen. Med detta menar vi att då organisationen 

fortsätter arbetet med nya implementeringar som ställer nya krav på cheferna att anpassa sitt 

ledarskap motverkar det delvis den vision som finns med projektet, nämligen att chefsrollen 

ska vara oförändrad under denna satsning på förstärkt ledarskap. Ett annat problem som vi 

uppmärksammat är just att det är en stor organisation där enhetscheferna inte alltid har 

mandat att fatta de beslut som skulle vara bäst för deras verksamhet. Då de ansvariga 

arbetsgivarna i kommuner är politiker (Wallenberg, 2003) och det ekonomiska ramverket 

sätts av politikerna kan det vara så att de förändringar som är beslutade på en högre nivå inte 

passar verksamheten. Detta kan vi se i resultatet på frågor som går utöver det närvarande 

ledarskapet där både chefer och medarbetare berättar att mycket kompetens personal har valt 

att sluta. Det faktum att kommuner inte ses som attraktiva arbetsgivare (Wallenberg, 2003) 

kan även i framtiden påverka möjligheten att hitta kompetent personal. 

 

När cheferna jämför sin roll, utöver det förstärkta ledarskapet både före men också under och 

efter införandet av det förstärkta ledarskapet, beskriver de att de organisatoriska 

förutsättningarna har förändrat deras roll i grunden. De upplever att det har tillkommit fler 

administrativa arbetsuppgifter. Då inte alla upplever att arbetsbördan har blivit tyngre, kan 

detta tolkas som att det förstärkta ledarskapet har bidragit till en oförändrad arbetsbörda där 

den i annat fall hade blivit betydligt tyngre. 

Utifrån resultatet kan vi se att många medarbetare uppger att det inte finns tid att framföra 

idéer och feedback på de mer strukturerade mötena. Därför ser vi att möjligheten till mer 

spontana möten blir ännu viktigare för att ha en fungerande verksamhet. Dessa spontana 

möten har skapat en starkare relation till chefen enligt några medarbetare vilket även är en 

viktig faktor för att både medarbetare och chef ska trivas på arbetet. Enligt Dellve med flera 

(2013) upplevde ofta första linjens chefer att en god relation med medarbetarna påverkade 

deras hälsa positivt. Då studier visat att chefer inom vården har en tung arbetsbelastning med 

ökande krav och en arbetsbelastning där de inte får de resurser som krävs, enligt Josephson & 

Vingård, (2002) är detta av största vikt. 

 

En medarbetare lyfte något som även cheferna betonade, nämligen en fördel med chefernas 

uppdelning av ansvarsområden. Genom att ha vissa gemensamma områden kan cheferna 

delvis dela på ansvaret över medarbetarna vilket har resulterat i att medarbetarna upplever att 

de alltid har en chef på plats. Detta leder till att både chefer och medarbetare upplever att 
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processer går snabbare, dels vad gäller att fatta snabbare och mer välgrundade beslut 

(Beckman & Jerkenhag, 2009). En annan fördel med att dela arbetsuppgifter mellan två chefer 

är att dessa delar på den administrativa bördan, vilken många av cheferna beskriver som ett 

hinder för att kunna bedriva ett närvarande ledarskap. Detta leder till att cheferna får mer tid 

att vara ute i verksamheten och stötta medarbetarna vilket vi har sett ökar trivseln i 

arbetsgruppen.  

 

Konsekvensen av ett förstärkt ledarskap 

Denna satsning på förstärkt ledarskap har uppenbart lett till en mängd positiva konsekvenser. 

Utifrån resultatet i denna studie kan vi se att de verksamheter som undersöks till stor del 

uppfyller de faktorer som karakteriserar friska organisationer. En tydlig faktor som gör att det 

förstärkta ledarskapet har varit positivt för denna verksamhet är att chefen blivit mer synlig 

(Svartengren et al, 2013). Detta framhåller både chefer, medarbetare och huvudskyddsombud 

exempelvis har lett till att chefen tidigare kan uppmärksamma och ta tag i konflikter som finns 

på arbetsplatsen.  

 

Vi har uppmärksammat att en viktig grundsten för att bedriva ett närvarande ledarskap med en 

kollega är att cheferna har en delad vision. Dels för att ha en stabil grund för beslutsfattande 

men också för att kunna förmedla samma budskap till alla medarbetare. För att ett delat 

chefsuppdrag ska fungera optimalt betonar cheferna vikten av att ha en delad grundsyn om 

var och hur verksamheten ska ledas. Forskning visar även att det finns vissa faktorer för att ett 

delat ledarskap ska fungera optimalt, där en av dessa faktorer är just en gemensam grundsyn 

(Döös et al, 2013). Detta innebär dock inte att cheferna behöver vara lika som personer. Det 

kan även vara positivt att kunna komplettera varandra enligt många av cheferna. De behöver 

också kunna arbeta prestigelöst och se fördelarna i sin kollegas idéer (Döös et al, 2013).  

 

Det stöd som cheferna känner från sin chefskollega är enligt oss en av de viktigaste 

aspekterna av det som denna satsning resulterat i. Att ha någon att bolla med innan en ska 

fatta svåra beslut berättar cheferna är en sådan sak, inte minst för att besluten ska bli 

genomarbetade. Enligt Beckman och Jerkenhags forskning (2009) upplever medarbetarna att 

chefen kommer fram till bättre beslut när chefen har kunnat diskutera det med någon innan. 

Detta kan alltså tolkas som att det är viktigt för organisationens utveckling då mer 

välgrundade beslut kan tas i samråd med både medarbetare och chefskollegan. Vår reflektion 
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av detta är att det blir extra viktigt när det beskrivs svårt att nå den närmaste chefen och 

chefskollegor på andra enheter, i kombination med tidspress. 

 

Vi har utifrån resultatet uppmärksammat att cheferna är mer synliga på avdelningarna, vilket 

har resulterat i att de i högre utsträckning kan uppmärksamma hur personalen mår och hur 

deras arbetsbelastning är. Den här typen av närvarande ledarskap är, enligt Svartengren med 

flera (2013), en friskfaktor för denna typ av organisation. Chefernas ökade synlighet på 

avdelningarna har utöver detta resulterat i att det arbetsgrupperna upplevs vara tryggare där 

medarbetarna känner att de kan lyfta åsikter och feedback på ett konstruktivt sätt för att 

undvika konflikter. Svartengren med flera (2013) skriver att en faktor som karaktäriserar 

friska organisationer med låg sjukfrånvaro är just möjligheten att kunna framföra idéer och 

feedback.  

 

Vi har uppmärksammat att utformandet av enhetschefsrollen i kombination med de 

organisatoriska förutsättningarna har skapat en tidsbrist som återkommande uttrycks av 

cheferna. Chefsuppdraget blir allt mer komplext och för att kunna hinna med strategiska 

frågor, coacha medarbetare samt undvika utmattning för egen del är det en stor fördel att ha 

någon att dela det samt göra det begripligt tillsammans med (Döös, Wilhelmsson, 2003). I 

dagsläget uppger dock några chefer att ett närvarande ledarskap snarare bör ses som en utopi 

än en realitet, på grund av tidigare nämnd förändring i enhetschefsrollen. Flera chefer 

beskriver att de inte har den tid de skulle behöva även om det blivit bättre i och med denna 

satsning. De höga krav som cheferna har idag tolkar vi som att de får stort stöd att hantera 

genom införandet av förstärkt ledarskap, då de har en chefskollega att hantera uppdraget 

tillsammans med. Cheferna upplever att de har mer medarbetarnära tid i och med projektet, 

vilket har lett till att de har större möjlighet att coacha, leda och stödja medarbetarna. Enligt 

Wenglén (2008) kan ett närvarande ledarskap leda till ett fördjupat samarbete mellan 

avdelningschefer och medarbetare vilket i sin tur ökar känslan av stöd hos medarbetarna.  

Vi har i denna studie sett vilka konsekvenser ett förstärkt ledarskap kan få på en verksamhet. 

Dessa konsekvenser hänger ihop på många fler nivåer än vi kunnat förutse. Eftersom det inte 

finns en tydlig definition av vad ett närvarande ledarskap är kan vi utifrån vår studie inte säga 

ifall denna satsning lett till ett närvarande ledarskap eller inte. Det ramverk vi använt oss av är 

den teoretiska bakgrund som studien vilar på. Det vi kan kan se är tendenser som pekar på att 

ett närvarande ledarskap skulle kunna påverka verksamheten på ett positivt sätt, då det utifrån 

tidigare forskning samt resultatet i denna studie visar på många positiva konsekvenser. Detta 
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då exempelvis ökad känsla av stöd från chef leder till en bättre relation mellan chef och 

medarbetare vilket förbättrar kommunikationen i alla led. En närvarande chef kan även 

uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede vilket leder till att trivseln i personalgruppen ökar 

samt även att kvalitén i verksamheten ökar då, energi istället kan läggas där. Vi har 

uppmärksammat att dessa områden som vi studerat, i olika grad, med hjälp av varandra kan 

skapa förutsättningar för ett tryggt arbetsklimat vilket kan vara intressant att studera vidare.  

 

Vi har i denna studie sett tendenser till att ett förstärkt ledarskap kan leda till ett mer 

närvarande ledarskap. Då de rätta förutsättningar finns för cheferna att vara fysiskt och 

mentalt närvarande upplever medarbetarna stöd i högre utsträckning, även när cheferna inte är 

fysiskt närvarande. Hälften av cheferna upplever därför att de inte behöver vara fysiskt 

närvarande för att kunna bedriva ett närvarande ledarskap och detta avspeglar sig även delvis 

hos medarbetarna. Andra positiva aspekter av ett mer närvarande ledarskap som beskrivits, är 

bland annat möjligheten till feedback, spontana möten och ett tryggare arbetsklimat.  Utifrån 

denna helhetsbild ser vi att det skulle vara svårt att bedriva ett närvarande ledarskap utan att 

vara fysiskt närvarande i verksamheterna.  

 

En förväntad konsekvens av ett mer närvarande ledarskap var en sänkt sjukfrånvaro hos 

medarbetare. Detta har vi inte kunnat se än i denna satsning. Vi tror att en av anledningarna 

till att sjukfrånvaron inte har sänkts, som målet med ursprungssatsningen var, kan vara att det 

har gått för lite tid. En mer framträdande orsak ser vi är att andra förändringar har påverkat 

organisationen och dessa båda boenden under den berörda tidsperioden. Dessa förändringar 

har påverkat implementeringen av det förstärkta ledarskapet vilket har medfört att cheferna 

inte fullt ut har de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att kunna bedriva ett 

närvarande ledarskap. De har i nuläget fortfarande en hög administrativ belastning i en 

verksamhet som pågår dygnet runt.  
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Slutsats 

En viktig effekt av det förstärkta ledarskapet som vi kunnat se genom denna studie är att de 

organisatoriska förutsättningar som finns i verksamheten påverkar möjligheten att kunna 

bedriva ett närvarande ledarskap. Både den fysiska arbetsmiljön och faktumet att denna typ av 

organisation ständigt är i förändring har påverkat möjligheten för denna satsning på förstärkt 

ledarskap. I olika utsträckning har denna satsning påverkar verksamheterna och vi har kunnat 

se att både attityderna till effekterna av det förstärkta ledarskapet är starkt positiva. Två andra 

viktiga effekter vi kunnat se är att cheferna upplever att de får stöd och avlastning från sin 

närmaste chefskollega samt att medarbetarna upplever att arbetsmiljön på flera punkter har 

förbättrats. 

 

En av utgångspunkterna inför denna satsning på förstärkt ledarskap var att sänka 

sjukfrånvaron. De nyckeltal som finns idag visar att sjuktalen först höjdes för att sedan igen 

sänkas på de undersökta enheterna. Vi kan i resultatet med stor sannolikhet dra slutsatsen att 

de höjda sjuktalen beror på andra förändringar än det förstärkta ledarskapet. Detta utifrån 

upplevelser och beskrivningar av tiden. I resultatet från denna studie har vi kunnat se många 

positiva konsekvenser av det förstärkta ledarskapet. Sjuktalen har visat sig inte vara det bästa 

sättet att mäta effekten av denna satsning då det är svårt att i nyckeltalen se vilka förändringar 

som ligger bakom. 

 

Vår definition av ett närvarande ledarskap har i denna studie varit att chefen är både fysiskt 

och mentalt närvarande i verksamheten. På det sätt satsningen har implementerats har ett 

närvarande ledarskap inte varit möjligt att utöva i full utsträckning för cheferna. Vi ser att ett 

förstärkt ledarskap har resulterat i en bättre trivsel på arbetsplatsen, bättre kommunikation, 

mindre konflikter, större möjlighet för spontana möten samt att medarbetarna upplever stöd 

från chef i högre utsträckning. Resultat som visar på att ett närvarande ledarskap inte är en 

realitet i dagsläget är en viss brist på möjlighet att framföra åsikter och idéer för medarbetare 

under strukturerade möten såsom arbetsplatsträffar på grund av tidsbrist samt att cheferna 

fortfarande upplever en väldigt hög arbetsbelastning, framförallt administrativt. 
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Förslag till vidare forskning 

Fler vinklingar att undersöka gällande förstärkt ledarskap skulle kunna vara med ett fördjupat 

fokus på ledarskapsstilar, men också på chefer och medarbetares upplevelser sett utifrån 

coping-strategier. Med utgångspunkt i att ett förstärkt ledarskap syftar till att leda till ett 

närvarande ledarskap finns även frågan om det passar alla? Vill alla medarbetare ha ett 

närvarande ledarskap? Denna studie har chefernas förändrade roll och uppfattningar som 

fokus i första hand. Utifrån detta väcks tanken om att närmare studera förstärkt och 

närvarande ledarskap ur medarbetarnas perspektiv.  

 

Vilket antal medarbetare per chef som är rimligt har i denna studie styrts till marginalerna. 

Detta är dock ett intressant ämne som ständigt är på tapeten och som skulle kunna fungera 

som en måttstock i en specifik organisation som denna. Då dygnet-runt-verksamhet är det 

normen på särskilda boenden och chefen utöver det inte enbart har skyldigheter gentemot sin 

personal utan även brukare och anhöriga, blir antalet medarbetare per chef en extra stor 

utmaning att hantera. I relation till detta anser vi att det skulle vara intressant att undersöka 

närmare hur riktlinjer för antalet medarbetare per chef på särskilda boenden kan se ut. Även 

att jämföra hur tillämpningsbart det förstärkta ledarskapet och antalet medarbetare per chef är 

i en annan verksamhet.  

 

En fråga som väcks är även hur de skulle långsiktiga effekterna av ett förstärkt ledarskap 

skulle kunna se ut? Kommer cheferna och medarbetarna att vänja sig och en upprepad studie 

ge ett helt annat eller liknande resultat? I vår studie kan vi se att verksamheten på flera plan är 

och varit påverkat av flera och delvis stora förändringar. Därför kan det förstärkta ledarskapet 

även vara intressant att studera närmare utifrån organisationsförändringar. Slutligen kan 

undersökas hur den förutspådda arbetskraftsbristen i framtiden kan påverka möjligheten att 

bedriva förstärkt ledarskap.  
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Metoddiskussion 

Studien är gjort med beaktning om en begränsad överförbarhet delvis då det finns speciella 

organisatoriska förutsättningar och framförallt att de intervjuade är få till antalet. Vi har 

istället haft i åtanke att ge en bild av deras erfarenheter och upplevelser. Att de intervjuade har 

samstämmiga åsikter med varandra och med gällande teori, kan dock stärka trovärdigheten i 

vår slutsats. Utifrån detta underlag studerar vi snarare tendenser än tydliga effekter då det 

finns andra parallella förändringar i verksamheten som kan påverka studiens resultat, 

exempelvis heltidsinförandet och arbetstidsförkortningen. 

 

Både chefer, medarbetare och huvudskyddsombud ger överlag en samstämmig bild av det 

förstärkta ledarskapet och dess effekter. Denna bild stämmer även väl överens med den 

teoretiska utgångspunkt vi haft i studien vilken grundar sig i våra frågeställningar och syfte.  

Då vi i denna studie letar efter attityder lämpar sig intervjuer bättre än enkäter då det ger 

möjligheten till ökad förståelse, möjlighet att förtydliga om någon fråga är otydlig samt att få 

rikare svar. Utifrån detta anser vi att metoden varit väl tillämpad för syftet och att vi inför 

intervjuerna har valt rätt personer. Att bilden som framkommit i resultatet är samstämmig 

stärker uppfattningen om att vi fått ärliga svar. En bidragande faktor till det kan ha varit den 

lugna miljön vi uppfattade under intervjutillfällena i en för intervjupersonen känd miljö. 

Under studiens gång anpassade vi intervjuguiden utifrån teori och tidigare forskning, vilket 

möjliggjorde för oss att anpassa språket men också att täcka relevanta områden för studien. 

För att ytterligare försäkra oss om att vi får rätt svar använde vi oss av fyra olika 

intervjuguider vilket dessutom möjliggjorde att få rikare svar.  

 

Denna uppsats är skriven på uppdrag av Umeå kommun. Under förarbetet fick vi relativt fria 

tyglar att behandla satsningen på förstärkt ledarskap i vilken riktning vi ville. Därför har vårt 

arbete inte färgats av detta uppdrag då vår ambition snarare är att bidra till det allmänna 

forskningsfältet och vi har heller inte känt någon press på att leverera ett positivt resultat. 

Vår förförståelse inför denna studie grundar sig i egna erfarenheter av att arbeta inom vården, 

både med Umeå kommun som arbetsgivare, men också genom privata aktörer. Vi hade ingen 

kännedom om just dessa enheter som studerats och inte heller någon relation till chefer eller 

medarbetare. Vår kännedom av att arbeta inom vården har bidragit till att vi kunnat ställa 

bättre frågor i förhållande till de olika rollerna som chefer, medarbetare och 

huvudskyddsombud har.  
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Ett problem som uppstod var att rikta intervjufrågorna till att enbart handla om det förstärkta 

ledarskapet. Detta eftersom vi identifierat ett flertal andra förändringar som under samma 

period eventuellt hade en effekt på dessa verksamheter. Vi var medvetna om att detta skulle 

kunna medföra att vi skulle kunna få svar färgade av dessa andra förändringar eller blandade 

svar. För att hantera detta problem valde var vi att noga förtydliga att det var i relation till det 

närvarande ledarskapet vi ställde frågan samt med ett tidsperspektiv som var antingen innan, 

under eller efter införandet av detta. Under avkodningen av materialet var vi ödmjuka inför 

denna risk av färgade svar. För att undvika att få felaktiga resultat valdes vissa delar av det 

insamlade intervjumaterialet som vi ansåg var eller uppenbart kunde vara färgat av andra 

förändringar i syfte att stärka trovärdigheten i vårt resultat. 
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Bilaga 1. Intervjumallar  
 

Intervjumall Chefer (anställda innan det förstärkta ledarskapet) 

Intro: före – under/efter införandet av förstärkt ledarskap 

 Vilken innebörd lägger du i begreppet närvarande ledarskap? 
 Vad är din inställning till närvarande ledarskap?  
 Finns det skillnader mellan det ledarskap du bedriver idag och ett närvarande 

ledarskap? 
 Vad anser du krävs för att utöva ett närvarande ledarskap? 
 Hur uppfattar du den allmänna trivseln bland medarbetarna? Före och efter 

satsningen? Har det något med det förändrade ledarskapet att göra? 
 Hur skulle du beskriva arbetsklimatet? tillåtande/dömande? 
 Förekommer det några konflikter på arbetsplatsen? Fler/färre nu än tidigare? 

Kan du ge exempel? Hur påverkar det det vardagliga arbetet? 
 Hur är din arbetsbörda? Hinner du oftast med de arbetsuppgifter du har under en 

arbetsdag? (yttre krav) 
 Ser du några svårigheter i din roll som chef?  
 Tycker du att din arbetsbeskrivning är tydlig?  
 Hur bemöter du en medarbetare som kommunicerar att hen har för hög arbetsbörda? 
 Hur skulle du som chef kunna uppmärksamma ifall dina medarbetare har en för hög 

arbetsbelastning? (kommunikation och stöd?) 
 Vet du hur du ska prioritera dina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning? 
 Vem har gett dig de riktlinjerna? 
 Har kraven på dig själv förändrats i och med det förstärkta ledarskapet? (inre krav) 
 I så fall hur? (arbetsmängd, svårighetsgrad, arbetstid??) 
 Har kommunikationen mellan dig och dina medarbetare förändrats i och med 

satsningen på förstärkt ledarskap?  
 Är den spontan eller planerad? Kan du ge exempel? 
 Finns det under APT och andra forum möjlighet för medarbetarna att framföra 

feedback och idéer? 
 Upplever du ditt ledarskap som lika tydligt som innan satsningen på förstärkt 

ledarskap?  
 Finns det en uppdelning av arbetsuppgifter mellan er som chefer?  
 Är det tydligt vilken uppdelning av arbetsuppgifter ni har?  
 Kan du ge exempel på en sådan uppdelning?  
 Hur ser proportionerna ut mellan olika arbetsuppgifter om man skulle grovt dela in 

dem i administrativa och personalvårdande? 
 Har dessa proportioner förändrats efter införandet av förstärkt ledarskap? 
 Hur har det påverkat dig att du har en “chefs-kollega” på arbetsplatsen? (arbetssätt, 

arbetsroll, kommunikation, beslutsfattande) 
 Har du under perioden av förstärkt ledarskap fått feedback och stöd? 
 I så fall från vem?  
 På vilket sätt? 
 I och med att du har fått en kollega på arbetsplatsen, har det påverkat möjligheten för 

dig att få feedback och stöd i ditt eget arbete? 
 Är det lätt/svårt att komma i kontakt med din närmaste chef (vid behov av stöd)? 

 
Avslutande: 

 Har andra förändringar påverkat förutsättningarna att leda verksamheten under den 
nu aktuella perioden? 
Är det något övrigt du vill tillägga? 
Hur då? På vilket sätt? Ge exempel! 
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Intervjumall Chefer (anställda i och med det förstärkta 
ledarskapet) 
 

Intro: under/efter införandet av förstärkt ledarskap 

 Har du jobbat som chef tidigare? Inom vilken organisation?  
 Hur stor personalgrupp har du haft då?  
 Vilken innebörd lägger du i begreppet närvarande ledarskap?  
 Vad är din inställning till närvarande ledarskap?  
 Finns det skillnader mellan det ledarskap du bedriver idag och ett närvarande 

ledarskap? 
 Vad anser du krävs för att utöva ett närvarande ledarskap? 
 Hur uppfattar du den allmänna trivseln bland medarbetarna? 
 Hur skulle du beskriva arbetsklimatet? tillåtande/dömande? 
 Förekommer det några konflikter på arbetsplatsen?  
 Kan du ge exempel?  
 Hur påverkar det det vardagliga arbetet? 
 Kan du beskriva din arbetsbörda? Hinner du med de arbetsuppgifter du har under en 

arbetsdag? (yttre krav) 
 Ser du några svårigheter i din roll som chef?  
 Är din arbetsbeskrivning är tydlig?  
 Hur bemöter du en medarbetare som kommunicerar att hen har för hög arbetsbörda?  
 Hur skulle du som chef kunna uppmärksamma ifall dina medarbetare har en för hög 

arbetsbelastning? (kommunikation och stöd?) 
 Vet du hur du ska prioritera din arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning?  
 Vem har gett dig de riktlinjerna? 
 Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina medarbetare?  
 Är den spontan eller planerad?  
 Finns det under APT och andra forum möjlighet för medarbetarna att framföra 

feedback och idéer? 
 Finns det en uppdelning av arbetsuppgifter mellan er som chefer?  
 Är det tydligt vilken uppdelning av arbetsuppgifter ni har?  
 Kan du ge exempel på en sådan uppdelning?  
 Upplever du att medarbetarna tycker det är tydligt vem de ska vända sig till vid olika 

behov? 
 Hur ser proportionerna ut mellan olika arbetsuppgifter om man skulle grovt dela in 

dem i administrativa och personalvårdande? 
 Hur har det påverkat dig att ha en “chefs-kollega” på arbetsplatsen? 
 Har du under perioden av förstärkt ledarskap fått feedback och stöd? 
 I så fall från vem?  
 På vilket sätt? 
 Får du feedback och stöd från din kollega på arbetsplatsen? 
 Är det lätt/svårt att komma i kontakt med din närmaste chef(vid behov av stöd)? 

 

 Avslutande: Har andra förändringar påverkat förutsättningarna att leda 
verksamheten under den nu aktuella perioden? 

 Är det något övrigt du vill tillägga? 
 
Hur då? På vilket sätt? Ge exempel! 
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Intervjumall medarbetare 

Intro: före – under/efter införandet av förstärkt ledarskap 

 Hur uppfattar du den allmänna trivseln hos er i arbetsgruppen?  
 Har det blivit någon skillnad från hur det var innan satsningen på förstärkt ledarskap? 
 Upplever du att det finns några konflikter i personalgruppen?  

Fler/färre nu än innan satsningen på förstärkt ledarskap? 
 Hur skulle du beskriva arbetsklimatet? (tillåtande/dömande? Öppet/slutet? Högt i 

tak?) Till exempel känns det som att alla kan vädra avvikande åsikter och vara trygg i 
att det tas emot på ett bra sätt? 

 Uppmuntrar cheferna dig att prova nya arbetsuppgifter eller utveckla din kompetens? 
 Vet du hur du ska prioritera dina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning?  
 Vem har gett dig de riktlinjerna? 
 Har kraven på dig själv förändrats i och med det förstärkta ledarskapet?  
 Hur skulle du beskriva “ledarskapet” som det är idag på din arbetsplats?  
 Har det förändrats sedan innan satsningen på förstärkt ledarskap? Hur? 
 Finns det något som fungerar extra bra när det kommer till ledarskapet?  
 Är det något som du anser bör kunna förbättras? (ledarskapet) 
 Om du utgår från dig själv, skulle du säga att din chef i huvudsak har en administrativ 

eller relationsfokuserad roll (för dig)? 
 Vilka mötesformer finns det för dig att framföra egna åsikter och ideer till din chef? 

(mötesforum?dialog med chef?) APT? Medarbetarsamtal? Har det förändrats? 
 Finns det andra situationer där du kan ha en dialog med din chef? (spontant möte) 
 När du kontaktar din chef, finns det då tid för dialog direkt eller bokas ett möte in? 
 Hur trygg känner du dig med att ta upp problem med din chef? Vilken respons får du? 
 Är det någon skillnad från hur det var tidigare (när det bara var en chef)?  
 Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina arbetskamrater?  
 Upplever du att du får det stöd du behöver från arbetskamraterna?  
 Har din upplevelse av stöd från cheferna påverkats i och med det förstärkta 

ledarskapet?  
 Är det någon skillnad vem du vänder dig till vid administrativa problem/ 

relationsorienterade (ohälsa, stress mm) problem? 
 

Avslutande 

 Har andra förändringar påverkat förutsättningarna att leda verksamheten under den 
nu aktuella perioden? 

 Är det något övrigt du vill tillägga? 
 

Hur då? På vilket sätt? Ge exempel! 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Intervjuguide huvudskyddsombud 

 
Intro: Före – under/efter införandet av förstärkt ledarskap 

 Vilken period var du skyddsombud för de här enheterna? (sjöjungfrun och 
skräddaren) Några andra enheter du är huvudskyddsombud åt? 

 Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som huvudskyddsombud på den här enheten 
under den här tidsperioden?  

 Hur närvarande har du varit på dessa två enheterna under perioden? 
 (skulle du få veta ifall det finns brister i kommunikation, trivsel på arbetsplatsen) 
 Har ditt uppdrag förändrats efter det förstärkta ledarskapet infördes? 
 Har några frågor blivit mer/mindre aktuella i och med det förstärka ledarskapet? 
 Har du någon uppfattning om det skett någon förändring i den psykosociala 

arbetsmiljön för cheferna? Trivsel, trygghet, gruppdynamik, konflikter 
 Har du någon uppfattning om det skett någon förändring i den psykosociala 

arbetsmiljön för medarbetarna? 

 Har införandet av två chefer påverkat den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna? (t 
ex lyftutbildningar med mera?) 

 Har du fått göra något ingripande på senaste tid? Vad var orsaken? 
 Uppfyller cheferna kraven för arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 Har du någon uppfattning om arbetsbelastningen för cheferna förändrats? i så fall hur 

visar det sig?   
 Har det fungerat bättre eller sämre på någon av enheterna? Vad beror det på i så 

fall? 
 

 Avslutande: 
 Har andra förändringar påverkat förutsättningarna att leda verksamheten under den 

nu aktuella perioden? 
 Är det något övrigt du vill tillägga? 

 
 
Hur då? På vilket sätt? Ge exempel! 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 

Inbjudan till studie avseende förstärkt ledarskap inom vården 

Vi heter Nina och Veronika och läser Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi ska 

nu skriva vår kandidatuppsats på uppdrag av Umeå Kommun. 

 

Syftet med undersökningen är att kartlägga attityder och effekter av den genomförda 

satsningen med förstärkt ledarskap då boendena på (a) och (b), i och med denna satsning fick 

en extra chef. Undersökningen är viktig i arbetet för att kunna förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön för medarbetare och chefer.  

 

I denna studie kommer vi att använda intervjuer som metod där både chefer och medarbetare 

som har arbetat på (a) och (b) under en utvald tidsperiod i och med införandet av förstärkt 

ledarskap intervjuas. Du som har blivit tillfrågad att vara med i studien är slumpmässigt 

utvald bland de som jobbat under den nämnda perioden. Intervjutillfället kommer att pågå i ca 

1 timme under betald arbetstid. Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 14-16. 

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Umeå 

Universitet eller i annan form av publicering kommer informanterna att avidentifieras så att 

det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor!   

Nina Robertsson (mail) 

Veronika Bredberg (mail) 


