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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Antalet multisjuka äldre personer ökar och ett omfattande vårdbehov kan 

skönjas. Vårdens organisation och hur den fylls med innehåll påverkar relationen till 

patienten. Ledarskapsstilen påverkar upplevd arbetstillfredsställelse och den kultur som 

vårdpersonalen skapar tillsammans avgör livskvalitet och vårdandets kvalitet för patienten. 

SYFTE: Syftet med studien är att utifrån semistrukturerad observation beskriva 

arbetsinnehållet och ledarskap för en första linjens chef inom kommunal äldreomsorg. 

METOD: En fallstudie, a single case study, med semistrukturerad observation av en första 

linjens chef inom kommunal äldreomsorg.  Studien hade en deskriptiv design med en 

kvalitativ ansats. Observatörens nedskrivna texter analyserades med latent innehållsanalys.  

RESULTAT: Utförande av arbetsuppgifter hade genomgående karaktär av ledarskap. 

Administration och organisering av arbete var en stor del av arbetsuppgifterna och 

övervägande var oplanerade. Ansvarstagande, problemlösning, bekräftelse, tjänstvillighet och 

organisering av arbete där personlighet, kunskap och yrkeserfarenhet påverkade ledarskapet 

och informantens upplevelse av utförandet av arbetsuppgifter. 

SLUTSATS: En första linjens chefs arbetsuppgifter är mångfacetterande och spänner sig över 

kvalificerat arbete där specifik utbildning krävs och till att serva boende och däremellan ge 

direktiv och organisera för att få arbetet utfört samt medverka vid möten med ledning och 

chefsgrupp. En dialog som exempelvis öppet informerar om förändringar och varför samt att 

medarbetare accepterar och samarbetar för att underlätta arbetet där perspektivet utgår från 

den boende vilket skulle påverka vårdkulturen i positiv riktning och öka möjligheten till en 

kreativ och livsbejakande miljö kring den boende.  

 

Nyckelord: Nursing leadership, elderly care, first line manager, transformational 

leadership, municipal care, qualitative content analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The number of elderly people with multiple diseases is increasing and a 

comprehensive health needs is to be expected. Health care organization and how it is filled 

with content affect on the relationship to the patient. Leadership style affects perceived job 

satisfaction and the culture within the nursing staff all combine to create the quality in life and 

the quality of care for the patient.  

AIM: The aim of this study was to describe the content of work and leadership for a first-line 

manager in municipal elderly care.  

METHOD: A single case study with semistructured observations of a first-line manager in 

municipal elderly care. The study had a descriptive design with a qualitative approach. 

Observer written texts were analyzed with latent content analysis.  

RESULTS: Performance of tasks that had been consistently had the nature of leadership. 

Administration and organization of work was a big part of the task, and most of them were 

unplanned. Corporate responsibility, problem solving, affirmation, helpful and organization of 

work in which the personality, knowledge and experience influenced the leadership' and the 

informers experiences of the performance of duties.  

CONCLUSION: A first-line manager's duties include both skilled jobs where specific training 

is required and to serve, giving directives and organize to get the job done and participate in 

meetings with management and executive team. An open dialogue such as information about 

changes and why, and that employees accept and work together to facilitate the work where 

the perspective is based on the elderly person which would affect the culture of care in a 

positive direction and increasing the possibility of a creative and life-affirming environment 

surrounding the nursing home.  

 

Keywords:  Nursing leadership, elderly care, first line manager, transformational 

leadership, municipal care, qualitative content analysis 
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1. BAKGRUND  

Antalet äldre personer i befolkningen har ökat och förväntas öka från ca 17% till 23% år 

2030.
1
 6% av äldre i åldern 65 år och uppåt,  det vill säga 95 600 personer, bodde permanent  i 

särskilda boendeformer år 2008. 80% av de boende var 80 år och uppåt, 70% var kvinnor. 

Kommunal hälso- och sjukvård nyttjades i någon form av 184 400 personer 65 år och äldre 

under senare halvåret 2008.
2 

Åldrandet medför ökad risk för sjukdomar och äldre har ofta flera olika diagnoser med 

multisjuklighet som följd och antalet multisjuka personer ökar, vilket är en naturlig följd av en 

ökande åldrande befolkning. Ett omfattande vårdbehov kan skönjas med ökat krav på 

samarbete mellan professioner i vården och en sammanhängande vårdkedja för den äldre. 

Patientens behov ska vara i fokus och organiseras så att alla delar i vårdkedjan samverkar.
1 

 

Kommunernas ansvar för vård och omsorg om äldre regleras av socialtjänstlagen (SoL 

2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). 
1, 3 

Enhetschefer inom kommunens vård och omsorg av äldre har högskoleutbildning 
2
 och har 

ofta tidigare arbetat som sjuksköterskor med examen från sjuksköterskeprogrammet eller som 

biståndshandläggare med examen från socionom- alternativt sociala omsorgsprogrammet. 

Medarbetare underställda en enhetschef inom kommunal äldreomsorg är ofta vårdbiträden 

och undersköterskor med varierad utbildningsbakgrund. Antalet utbildad omvårdnadspersonal 

har dock ökat om än marginellt.
2 

Enhetschef, avdelningsföreståndare eller chefssjuksköterska benämns i denna studie som en 

första linjens chef och är underställd verksamhetschefen vilken är underställd socialchefen. 

En första linjens chef är således den närmaste chefen över medarbetare som sköter den 

dagliga omvårdnaden kring den boende. Benämningen boende är likställd med vårdtagare, 

patient och brukare eller liknande. 

Studier visar att ledarskapsstilen påverkar upplevd arbetstillfredsställelse och det allmänna 

välbefinnandet hos medarbetarna. Ledarstil som uppmuntrar, involverar, utvecklar och 

fördelar ansvar mellan medarbetarna, s.k. ”transformational leadership”, upplevs ge 

arbetsglädje och känsla av välbefinnande hos medarbetarna.
4
 Transformational leadership är 

ledarskap där medarbetare involveras och tillfrågas när beslut ska fattas, där medarbetarnas 

potential uppmärksammas och kunskap samt utveckling uppmuntras. Ansvar fördelas 

medarbetare emellan tillsammans med ledning. 

Transformational leadership skiljer sig från transactional leadership vilket är ledarskap som 

grundar sig på ett givande och tagande utifrån medarbetarnas utförande och resultat av från 



2 

 

ledningen givna direktiv. Båda ledarskapsstilarna kan användas i kombination inom vården.
 5

 

Transformational leadership förespråkas som modell för ledarskap inom vård av äldre och 

utveckling inom området behövs.
6
 Vården som ges påverkas av vårdkulturen inom en 

verksamhet. Vårdens organisation och hur den fylls med innehåll påverkar relationen till 

patienten. Normer, värderingar, rutiner och ritualer som vårdpersonalen skapar tillsammans 

avgör livskvalitet liksom vårdandets och döendets kvalitet för patienten.
7
 Studier visar att 

organisationen inom vården kan vara både främjande 
8
 och hindrande 

9
 för de mål man vill 

uppnå. En gemensam värdegrund, gott samarbete och en trygg atmosfär i arbetsgruppen 

skapar större möjligheter för en god vård 
7
 medan meningsskiljaktigheter kan vara ett hinder.

9
  

 

Miljön på äldreboenden kan beskrivas som en väntans miljö där den äldre har mycket tid 

medan vårdpersonalen har bråttom och lite tid.
7 

Kompetensförsörjningen har avgörande betydelse för kvaliteten i vård och omsorg där 

förbättring av arbetsförhållanden, arbetsvillkor, utbildning och ledarskap är av vikt.
10

 

Medarbetare som involveras har en känsla av arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i 

arbetet ger välbefinnande hos medarbetaren. Ett direkt sammanhang mellan utfört ledarskap 

och medarbetarnas välbefinnande kan också påvisas.
6
 Behovet av kontinuerligt ledarskap 

påvisas i en studie gjord i Frankrike vid implementering av en modell för integrerad vård för 

den äldre. Förhållandet mellan intressenter och ledare kunde också ses som betydande för att 

främja yrkesmässigt deltagande och svara upp till befolkningens behov.
 11 

Samhörighet skapas 

genom att arbeta tillsammans för att ge god vård och kan beskrivas i behovet av teamarbete 

där alla som arbetar med vårdandet behövs. Medarbetare som bl.a. uppmuntras att prata med 

varandra om svårigheter i arbetet och som själva får ansvara för att ta del av tillgängligt stöd 

och som bereds tid till reflektion upplever en bättre hälsa och kan känna stolthet och trygghet 

i sitt yrkeskunnande.
 12 

 

1.2 Teoretisk bakgrund    

Hälso- och sjukvårdens personal ska utföra sitt arbete i överensstämmande med vetenskap och 

beprövad erfarenhet enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 

(LYHS 1998:531) och personalen har ett eget ansvar för de arbetsuppgifter som utförs.
3 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS inom kommunen, är ansvarig för kvalitet och 

säkerhet i den verksamhet som bedrivs inom dennes område och därmed ytterst ansvarig för 

medicinska insatser och att det finns gällande rutiner samt uppföljning av 



3 

 

anmälningar/avvikelser enligt socialstyrelsens allmänna råd och författningar, (SOSFS 

1997:10), (SOSFS 1997:14) och HSL (1982:763).
3 

All personal inom social omsorg är skyldiga att anmäla missförhållanden gällande den sociala 

omsorgen enlig Lex Sarah, SoL. Personal inom hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla när 

patient utsatts för risken att drabbas av allvarlig skada, i samband med medicinsk vård enligt 

Lex Maria, HSL.
3 

Socialnämnden har i uppdrag att se till att äldre människor får den hjälp och stöd de behöver. 

Vårdgivaren bestämmer hur verksamheten ska organiseras och ansvarar för att det finns 

tillräckligt antal personal, med både formell och reell kompetens (SOSFS 1997:14) 
3 
vilket 

innebär varierad yrkeskompetens och erfarenhet i arbetsgruppen.
2
 Individen behöver 

erkännande och bekräftelse i sitt dagliga arbete annars kan känslan av torftighet infinna sig 
13

 

och studier visar att medarbetare upplever saknad av erkännande och bekräftelse i arbetet pga. 

brist på stöd och delaktighet från arbetsledning vilket kan öka risken för försämrad vård.
14 

En 

första linjens chef har en central roll i relationen till sina medarbetare och påverkar 

exempelvis inställning till kunskap och utveckling i arbetsgruppen. Ett ledarskap omfattas 

således av ett vidare perspektiv på effekterna av kunskap och utveckling inom yrket och av 

den egna personen.
15

 Studier visar att utbildning, stöd och handledning förmodligen ger ökad 

tillfredsställelse i arbetet och likaså förbättrad kommunikation och förståelse mellan ledning 

och personal.
16 

 

Etiska principer för god omvårdnad är att göra gott och icke skada, beakta rättvisa och 

respektera rätten till självbestämmande och integritet.
17

 Med KLOK-modellen 
13

 som 

underlag har en teoretisk referensram tagits fram utifrån ett omvårdnadsperspektiv där den 

äldre är i fokus för utfört ledarskap inom omvårdnad av den äldre personen.  

Kärnan – hur organiseras arbete för att tillgodose behov och utan att skada någon? Genom att 

respektera och visa hänsyn till autonomi och integritet för den äldre.  

Likhet – hur vet man att man arbetar rätt? Genom ökad kunskap om aktuell forskning inom 

ämnet för att förebygga och förhindra skada gentemot den äldre.  

Omständigheter – hur påverkas omvårdnaden? Genom handlande och bemötande i olika 

situationer, tid till reflektion ger möjlighet till att urskilja olika perspektiv på etiska dilemman 

i mötet med den äldre. 

Konsekvenser – hur förhindras att arbetet ger oetiska följder? Genom att samtala om och 

arbeta efter dem etiska principerna och ha dessa som grundläggande i verksamheten där den 

äldres autonomi är i fokus. 
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1.3 Problemformulering 

Första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg arbetar utifrån kommunens uppsatta 

verksamhetsmål och han/hon ansvarar för budget, för de boende som är multisjuka och för 

vårdpersonalen. Ansvarsområdet kan således vara stort och omfattande.  

Det finns en övertygelse om behovet av att investera i transformational leadership inom 

omvårdnad samt att få ökad förståelse för komplexiteten av ledarskapsutveckling och hur 

ledarskap kan göra skillnad inom vården. Komplexiteten av ledarskapsutveckling kan bara 

förstås genom att studera ledarens personlighet eller uppträdande, i vilket sammanhang 

ledarskapet utförs samt vilka personer som ska ledas.
4 

I den här studien önskar författaren 

beskriva arbetsuppgifter för en första linjens chef inom kommunal äldreomsorg genom att 

observera en första linjens chef i sitt dagliga arbete.  

 

2. SYFTE 

Syftet med studien är att utifrån semistrukturerad observation beskriva arbetsinnehållet och 

ledarskap för en första linjens chef inom kommunal äldreomsorg. 

  

3. METOD 

En fallstudie, a single case study, med semistrukturerad observation valdes att genomföras 

enligt beskrivning av Polit & Beck 
18

 och observationerna dokumenterades skriftligt. 

Fallstudier är detaljerade undersökningar av en enskild enhet exempelvis en individ eller 

institution, forskaren erhåller en mångfald av beskrivande information och kan undersöka 

sambanden mellan olika företeelser. En fallstudie är lämplig när ett unikt fall ska studeras och 

själva fallet är det centrala i studien. Insamlad data står ofta i relation till nuet, erfarenhet och 

situation relaterat till det område som utforskas.
 18 

 

Observation kan beskrivas som uppmärksamt iakttagande eller iakttagelse och i vetenskapliga 

sammanhang avses ett urval av företeelser vilka forskaren finner relevanta för observation i 

syfte att bidra till kunskapsväxt eller en ny kunskap om något. Det som observeras resulterar 

oftast i någon form av anteckningar eller text och har någon form av riktlinjer för vad som ska 

observeras och i vilka sammanhang observationen ska ske. Inom vårdvetenskaplig forskning 

kan det som observeras exempelvis vara beteenden, fysiska och psykiska reaktioner, 

välbefinnande, ansiktsuttryck, kroppsspråk och kommunikation mellan människor samt 

interaktioner och relationer.
19
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3.1 Design 

Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats.
17 

Valet att göra en fallstudie med 

semistrukturerad observation, är lämpligt när studien syftar till att klargöra det praktiska 

dagliga arbetsutförandet som i det här fallet gäller en första linjens chef. Semistrukturerad 

kvalitativ observation genomfördes enligt Polit & Beck 
18

 i en naturlig miljö med minsta 

möjliga struktur och inblandning från observatören.   

 

3.2 Urval 

En första linjens chef observerades vid fem olika arbetstillfällen för att få en sammansatt bild 

av arbetets innehåll. Informanten valdes i samråd med verksamhetschefen där tillgänglighet 

och viljan att delta i studien var avgörande. Endast en första linjens chef tillfrågades 

muntligen och denne tackade ja. 

Observationsstudien genomfördes i en mellansvensk kommun på ett särskilt boende, där det 

bor 54 äldre personer som är multisjuka. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

En första linjens chef i kommunens särskilda boende var tänkt att observeras under fyra olika 

arbetstillfällen, där varje arbetsdag skulle indelas i 3 observationspass. Omständigheter som 

påverkade informantens arbetstillfällen gjorde att observationerna förlades till 5 olika 

tillfällen med en tidsram på 3 – 8 observationstimmar under en period på 2 veckor. 

Observatören gjorde detaljerade skriftliga noteringar av vad första linjens chef gjorde i 

samband med de olika observationspassen under de 5 arbetsdagarna. Efter varje 

observationspass sammanställde observatören anteckningarna för att de skulle bli tydliga och 

ingen viktig information skulle förloras, eventuella frågeställningar klargjordes i samband 

med observationerna. Noteringarna kunde exempelvis handla om inplanerade möten, 

medarbetarsamtal, hembesök till boende, vårdplanering, telefonsamtal, rutinmässig 

dokumentering eller oplanerade händelser. 

 

Samtal som fördes under dagen observerades och observatören förde skriftliga noteringar av 

vad informanten uttryckte exempelvis vid medarbetarsamtal, direktiv till medarbetare, 

anhörigsamtal, samtal med boende eller vid andra oplanerade händelser. Observatören 

noterade även hur medarbetarna samspelade med första linjens chef både vad gäller 

kroppsspråk och muntlig kommunikation.  
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Observatören kunde vid oklara situationer fråga om händelser för att klargöra sammanhanget 

annars bedrevs observationerna utan inverkan från observatören. 

Varje observationsdag avslutades med att observatören utifrån skriftliga noteringar skrev en 

tydlig och ingående dagbok över alla händelser. Materialet i dagboken eftersträvades att vara 

välformulerat och innehållsrikt för att analysen skulle kunna genomföras och ge ett trovärdigt 

resultat.
18 

 

Rekrytering av den första linjens chef som ingick i studien skedde efter skriftligt och muntligt 

tillstånd från verksamhetschefen. Skriftlig information om studiens syfte och hur den var tänkt 

att genomföras beskrevs i informationsbrevet. Alla medarbetare vid boendet informerades om 

studien vid en arbetsplatsträff. Den tillfrågade första linjens chef gav skriftligen och 

muntligen sitt informerade samtycke om deltagande i studien efter att hon tagit del av hur 

studien skulle genomföras och dess syfte. 

 

3.4 Analysmetod 

Observatörens nedskrivna texter analyserades med latent innehållsanalys, dvs. en tolkning av 

den sammanställda textens underliggande mening gjordes.
 20

 Först delades texten in i två 

domäner, 
21 

planerat och oplanerat arbete där tänkta arbetsuppgifter sorterades under oplanerat 

arbete eftersom dessa inte var inplanerade med avsatt tid i almanackan. Under domäner 

sorterades innehållet under överskrifter som beskrev händelsens sammanhang ex. samtal med 

medarbetare, sängbyte, morgonrapport eller samtal med anhöriga för att få en överblick av 

texten. Meningsenheter sorterades utifrån syftet med studien och det är bara det informanten 

säger och gör som analyserats. Meningsenheter i texten som har hänsyftat till exempelvis 

boende eller medarbetares personliga erfarenheter eller privatliv har utelämnats med hänsyn 

till anonymitet, kontexten har valts att föras fram i andra mer allmänna ordalag som ”har du 

fått håret upplagt, det blir tjusigt” eller ”hur mår din förälder, … är aktiv”. 

Meningsenheter som talar om samma sak har sorterats tillsammans, ibland har 

meningsenheter lyfts ut för att tydliggöra exempelvis att fördela arbete och ge direktiv. 

Meningsenheter från ett samtal i texten har ibland dragits ihop för att bevara kontexten, 

exempelvis ”och delegering… då väntar vi med det, det ska ju vara ett möte den…”.
21

 

Därefter kondenserades meningsenheterna och delades sedan i analysen in i subkategorier och 

kategorier ur vilka ett tema tolkades fram.
20  

Texten har bearbetats flertalet gånger och meningsenheter sorterats fram och tillbaka vart 

eftersom subkategorier och kategorier vuxit fram och blivit mer manifesta. Titlarna i 
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kategorierna har valts i syfte att abstrahera innehållet och subkategorierna exemplifierar 

kategorin utifrån syftet med studien.
21

  

Kategorin att vara ledare beskriver bl.a. informantens tankar och berättelser om ledarskap 

men också observatörens iakttagelser av kroppsspråk och röstläge hos informanten i 

bemötande situationer. Informantens tankar om ledarskap framkom framför allt i samtal med 

en studerande på praktik som var under handledning av informanten eller var ett förtydligande 

svar på en fråga från observatören och har därför sorterats under oplanerade arbetsuppgifter 

eftersom uppkomna händelser var styrande och ingen fråga var i förväg planerad. 

Kategorin att samtala med kollega omfattar även samtal med biståndshandläggare då båda 

befann sig i beslutsfattande positioner och bedömdes vara närbesläktade i förhållande till 

medarbetarna och dem boende.  

Innehållet sorterades in i 51 subkategorier, sju kategorier och tre teman. Sex av kategorierna 

och två teman är dem samma under de två domänerna och domän oplanerade arbetsuppgifter 

har ytterligare en kategori och ett tema. Samma eller liknande subkategorier kan återfinnas 

under olika kategorier vilket belyser att en arbetsuppgift omfattas av flera olika 

arbetsmoment. 

 

Tabell 1: Sammanställning av analysprocessen.   

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

”… ansökan om 

annat boende 

lämnas in, 

demensboende 

ska sökas” 

Ansöka om 

demensboende. 

Att vårdplanera Att samtala med 

anhöriga 

Ledarskap 

utövas genom 

ansvarstagande, 

problemlösning 

och bekräftelse 

 

Tabell 1.1 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

”Vi ska prata om 

hur du har det 

här, det är därför 

alla är här. Hur 

tycker du att du 

har det här” 

Alla är här för 

att prata om 

hur du har det. 

Att vårdplanera Att samtala med 

boende 

Ledarskap 

utövas genom 

ansvarstagande, 

problemlösning 

och bekräftelse 

 

Tabell 1.2 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

”lönen står längst 

ned på avtalet” 

 ”planera 

introduktion med 

receptionen… 

Planera 

arbetskläder 

introduktion 

och utbildning 

med receptions 

Att informera 

sommarvikarier 

Att samtala med 

medarbetare 

Ledarskap 

utövas genom 

ansvarstagande, 

problemlösning 

och bekräftelse 
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arbetskläder håller 

vi med men skor 

har du själv”  

”2 utbildningar 

som är 

obligatoriska 

brandförsvar och 

förflyttningsteknik 

med 

liftutbildning” 

personal. Lön 

står i avtalet.   

 

Tabell 1.3 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

”dem kommer in 

över allt fast dem 

egentligen inte 

ska ha behörighet 

dit… ta det med 

IT, det måste gå 

att ordna med 

begränsningar” 

”en del kan ta 

hjälp av varandra, 

piloterna kan vara 

behjälpliga” 

”handlar om 

ansvarskänsla” 

Medarbetare 

med fördjupad 

utbildning, 

piloter, kan 

vara 

behjälpliga. 

Man måste ha 

ansvarskänsla 

och begränsad 

behörighet. 

Att planera inför 

genomförande av 

dokumentation i 

datajournalen  

Att samtala med 

kollega 

Ledarskap utövas 

genom 

ansvarstagande, 

problemlösning 

och bekräftelse 

 

Tabell 1.4 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

 ”besiktningen av 

den här 

lägenheten… 

skicka ut nya 

kontrakt… tre 

personer som 

flyttar” 

”vi flyttar eller vi 

anlitar en 

flyttfirma, ni 

packar små saker, 

vi tillhandahåller 

flyttkartonger” 

”återkommer när 

datum är bestämt, 

har du några 

önskemål” 

Inspekterar 

lägenhet inför 

visning till 

Bestäm datum 

för flytt från 

lägenhet till 

lägenhet och 

inspektera 

lägenhet samt 

skicka ut nya 

kontrakt. 

Flyttkartonger 

kan 

tillhandahållas. 

Att planera den 

äldres flytt inom 

boendet 

Att organisera Ledarskap utövas 

genom 

tjänstvillighet 

och organisering 

av arbete 
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anhöriga 

”Ni får gärna 

komma och 

inspektera den 

nya lägenheten” 

”den här personen 

ska flytta från den 

lägenheten till 

den…” 

”april passade 

anhöriga, boende 

glad och 

tacksam” 

”prata med 

receptionen” 

”visa lägenheten 

så får vi se vad … 

säger” 

 

Tabell 1.5 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

Skriver 

rekvisition på 

blommor och 

penséer 

Skriver 

registrering på 

kassauttag 

Rekvisition till 

radio som ska 

inhandlas skrivs 

”inga biljetter 

lämnas ut innan 

betalning” 

Arbete med 

registrering av 

kassauttag, 

rekvisitioner 

och debitering. 

Betalda 

biljetter 

lämnas ut. 

Att arbeta med 

bokföring 

Att administrera Ledarskap utövas 

genom 

tjänstvillighet 

och organisering 

av arbete 

 

Tabell 1.6 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 

”jag tycker att det 

är bara bra att ha 

arbetsplatsen så 

centraltplacerad i 

verksamheten, jag 

sitter mitt i och är 

tillgänglig och jag 

ser och hör allt 

sen sitter jag ju 

nära receptionen 

vilket är bra” 

”dem flesta 

knackar och 

Dem flesta 

knackar, det är 

inget problem 

med att vara 

centralt 

placerad och 

tillgänglig, jag 

ser och hör 

allt.  

Att vara disponibel 

och informerad 

Att vara ledare Ledarskap utövas 

genom 

personlighet, 

kunskap och 

yrkeserfarenhet 
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frågar om jag är 

upptagen eller om 

dem stör, nej, det 

upplever jag inte 

som något 

problem” 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Att bli observerad kan uppfattas som ifrågasättande av den egna personligheten och den egna 

yrkeskunskapen. För att undvika risk för känsla av utelämnande så lämnades skriftlig 

information om deltagandet ut i förväg och informanten fick tid att överväga medverkan i 

studien. Informanten informerades om syftet med studien, i vilka sammanhang den kommer 

att presenteras, att personlig integritet skyddas så till vida att personuppgifter aldrig nämns 

och att informanten är fri att avbryta studien när detta så önskas.
22 

Tillstånd inhämtades också i förväg från verksamhetschef. Muntlig information till 

medarbetare lämnades i förväg vid ett gemensamt personalmöte och skriftlig information om 

pågående observation lämnades i medarbetarnas planeringsrum. Rätten till självbestämmande 

och risk för känsla av utelämnande för medarbetarna beaktades och vid tillfällen där 

medarbetarna inkluderades, exempelvis vid samtal efterfrågades deras medgivande till 

observatörens medverkan.
22 

Observatören har som uppgift att förhålla sig objektiv till studien och ansvarar för att 

resultatet av studien behandlas konfidentiellt och att ingen kommer till skada.
22

 

 

4. RESULTAT  

Tre teman identifierades vilka beskriver ledarskapet som det tillämpades i de olika 

arbetsuppgifter som genomfördes hos den första linjens chef som studerades i denna studie. 

Ett tema är: Ledarskap utövas genom ansvarstagande, problemlösning och bekräftelse. Det 

andra är: Ledarskap utövas genom tjänstvillighet och organisering av arbete. Det tredje är: 

Ledarskap utövas genom personlighet, kunskap och yrkeserfarenhet. 

 

Resultatet presenteras under två domäner, planerade och oplanerade arbetsuppgifter. 

Domän 1: Planerade arbetsuppgifter med tillhörande 15 subkategorier, sex kategorier och två 

teman, exempelvis tema: ledarskap utövas genom ansvarstagande, problemlösning och 

bekräftelse, kategori: att samtala med anhörig med subkategorierna: att vårdplanera och att ta 

emot klagomål på vården.  
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Domän 2: Oplanerade arbetsuppgifter med tillhörande 36 subkategorier, sju kategorier och tre 

teman, exempelvis tema: ledarskap utövas genom tjänstvillighet och organisering av arbete, 

kategori: att organisera med subkategorierna: att beställa hjälp för transportering och att serva 

och vara behjälplig. 

Samtliga sju kategorier är: att samtala med boende, att samtala med anhöriga, att samtala med 

medarbetare, att samtala med kollega, att konsultera, att organisera, att administrera och att 

dokumentera samt att vara ledare.  

Domän 1 och 2 redovisas i tabell 2 och tabell 3 tillsammans med respektive teman, kategorier 

och tillhörande subkategorier.  

Resultatpresentationen inleds med en beskrivning av informanten och dennes utbildning, 

yrkeserfarenhet, arbetsplats och chefsgrupp samt avslutas med en kort summering i slutet av 

presentationen av domän 2.  

 

4.1 Presentation av informanten.  

Informanten var kvinna och född i mitten av 50-talet, var gift och hade vuxna barn varav ett 

var studerande och boende hemma. Tog studentexamen från ekonomisklinje mitten av 70-

talet började därefter arbeta som vårdbiträde på ålderdomshem och fick fast anställning efter 

ca ett år.  

Gick vårdbiträdesutbildning i slutet av 1970-talet och var sedan färdig undersköterska 1980-

talet och deltog i öppnandet av en långvårdsklinik. 

Utbildade sig vidare och tog examen från sociala omsorgsprogrammet i början av 1990-talet 

och har arbetat som första linjens chef sedan 1993. I samband med ädelreformen år 1992 

utlystes chefstjänsterna och informanten sökte och fick jobbet. Har fortbildat sig inom yrket 

och läst handläggar-utbildning 20p (30hp) och gått utbildning i grupp och ledarskap, UGL. 

Informanten hade arbetat som första linjens chef på nuvarande arbetsplats i 10 år och när hon 

började på boendet hade medarbetarna där arbetat under flera olika chefer de senaste åren.  

Informanten ansvarade för boende och personal vilket inkluderade ansvar för verksamhetens 

budget. Arbetsbeskrivning var övergripande och ingick som del i det skriftliga avtal hon som 

första linjens chef hade med arbetsgivaren. Observatören bedömde att arbetsbeskrivningen var 

av för privat art för att användas som underlag i studien. 

 

Lägenhetsantalet på boendet hade nyligen minskat till 49 lägenheter pga. det ökade behovet 

av boendeplatser inom demensvården, vilket inneburit omstrukturering av boendeplatser och 

arbetet med detta hade pågått sedan oktober 2009. I en del lägenheter bodde det par vilket gav 
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sammanlagt 54 boende. Omstruktureringen av boendeplatser hade också inneburit att 

medarbetare fått nya arbetsplatser inom kommunen. Informanten hade 40 medarbetare som 

underanställda vilka arbetade schemalagd arbetstid. Boendet hade receptionspersonal dagtid 

måndag till fredag. Tre sjuksköterskor arbetade på boendet och ingick i kommunens 

sjuksköterskegrupp och hade schemalagd arbetstid. Cheferna täckte upp för varandra vid 

sjukfrånvaro och semester och inga vikarier nyttjades. Gemensamma träffar i chefsgruppen 

förekom regelbundet vilka både var planerade terminsvis i förväg men också planerades 

löpande. Man träffades för att diskutera personal- och budgetplanering. 

 

4.2 Presentation av domän 1, planerade arbetsuppgifter. 

Tabell 2: Sammanställning av subkategorier och kategorier 

 

Domän 

 

Subkategori 

 

 Kategori 

 

Tema 

Planerade 

arbetsuppgifter 

Att vårdplanera 

 

Att samtala med 

boende 

Ledarskap utövas 

genom 

ansvarstagande, 

problemlösning och 

bekräftelse 

Att vårdplanera 

Att ta emot klagomål 

på vården 

 

Att samtala med 

anhöriga 

Att informera 

sommarvikarier 

Att delta i 

socialsamvaro vid 

fikapaus 

 

Att samtala med 

medarbetare 

Att planera inför 

genomförande av 

dokumentation i 

datajournalen 

Att konsultera inför 

vårdplanerings möte 

 

Att samtala med 

kollega 

Att planera den äldres Att organisera Ledarskap utövas 
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flytt inom boendet 

Att vara tillgänglig och 

att få tillgång till för att 

genomföra 

arbetsuppgifter 

Att serva och vara 

behjälplig 

Att planera 

sommarvikarier inför 

semestertid 

Att handleda och vara 

informerad om 

pågående 

omvårdnadsarbete 

Att skapa teamarbete 

med sjuksköterskor 

 

genom tjänstvillighet 

och organisering av 

arbete 

Att arbeta med 

korrespondens och 

planering 

Att arbeta med 

bokföring 

 

Att administrera 

  

4.2.1 Att samtala med boende   

Här presenteras dialog som inkluderat någon av de boende.  

 

4.2.1.1 Att vårdplanera 

Vid vårdplanering som utförs enligt SoL beslutas om vårdbehov eller så diskuteras lösningar 

till problem i omvårdnaden kring den boende och i det här fallet var informanten 

sammankallande och ansvarig för dokumentationen.  

Vårdplanering skedde i samråd med boende, anhöriga, kontaktperson och informanten. 

Datum, tid och plats var bestämt i förväg. Välkomnade anhörig och boende utanför 
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arbetsrummet och gick i samlad trupp till mötesrummet, där slog sig alla ned på stolar runt ett 

ovalt bord. Informanten förde anteckningar under planeringen. 

Informanten förklarade för boende varför alla samlats och tillfrågade boende om trivseln. 

”Vi ska prata om hur du har det här, det är därför alla är här. Hur tycker du att du har det 

här”  

 

4.2.2 Att samtala med anhöriga 

Här presenteras dialog som inkluderat någon anhörig till boende. 

4.2.2.1 Att vårdplanera 

Vårdplanering tillsammans med anhörig och boende begärt av anhörig som önskade en 

tryggare boendemiljö för anhörig (den boende) som är demenssjuk. Datum, tid och plats var 

bestämt i förväg. 

Informanten tog emot begäran om annat boende för vidarebefordring. 

”ansökan om annat boende lämnas in, demensboende ska sökas”  

 

4.2.2.2 Att ta emot klagomål på vården 

Hantering av klagomål är en del av säker vård och informanten var i sitt ämbete ansvarig att ta 

emot klagomålen. 

Informanten hade inplanerat i almanackan att kontakta anhörig som tidigare sökt informanten, 

via telefonsamtal.  

Informanten förklarade sin upplevelse av att blöja byts och inte lämnas blöt. Talade om för 

anhörig att det är bra att ta kontakt vid frågor.  

”aldrig sett en blöt blöja, ja som inte byts, jätte bra att du ringer så att du inte går och 

funderar”  

 

4.2.3 Att samtala med medarbetare 

Här presenteras dialog som inkluderar medarbetare. 

 

4.2.3.1 Att informera sommarvikarier 

Planering för sommarvikarier och att lämna tydlig information inom sitt arbetsledande område 

om bl.a. arbetstider, arbetskläder och introduktion i arbetet var en del i informantens arbete 

med medarbetarnas sommarsemester. 

Kontaktade sommarvikarier via telefonsamtal eller hade stämt möte på arbetsrummet för 

personlig träff. 
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Informanten berättade att planering för introduktion sker tillsammans med receptionspersonal 

samt att introduktion omfattar även obligatoriska utbildningar.  

”utbildningar som är obligatoriska brandförsvar och förflyttningsteknik med liftutbildning” 

Förklarade vad som tillhandahålls av arbetsgivaren i form av arbetskläder och krav på 

dygnsvila, ledigheter och arbetstider samt schema och var information om löneavtalet kan 

återfinnas. 

”arbetskläder håller vi med men skor har du själv”,  ”lönen står längst ned på avtalet”  

 

4.2.3.2 Att delta i social samvaro vid fikapaus 

Social samvaro under avslappnade förhållanden med avbrott ifrån det dagliga arbetet där 

informanten deltog aktivt inom ramen för verksamheten. 

Daglig återkommande rutin för fikapaus under förmiddagen. Här samlades hela 

personalgruppen efter morgonarbetet på ett ungefärligt givet klockslag. Informanten deltog i 

förekommande samtal gällande socialsamvaro i gruppen, privatlivet och arbetet. 

Frågade om förestående aktiviteter som man planerade att göra tillsammans i arbetsgruppen 

utanför arbetet där deltagandet också var en del av diskussionen. 

”dags för vårruset, hur många är det” 

Tillfrågade medarbetare om händelser i deras privatliv och hörde sig för om hur det 

exempelvis hade gått. 

”hur klarar du det var inte du förtjust i den hunden”  

Informanten berättade om information eller anekdoter som berörde dem boende. 

”blev glad att få flytta, god man var mer orolig” 

 

4.2.4 Att samtala med kollega 

Här presenteras dialog som inkluderar kollega eller biståndshandläggare. 

 

4.2.4.1 Att planera inför genomförande av dokumentation i datajournalen 

Pågående utvecklingsarbete för medarbetare med utbildning i dokumentation i datajournalen 

vilket medförde att sekretess och ansvarskänsla för sekretess behövde uppmärksammas. 

Tillgången till informationen i datajournalen ifrågasattes i informantens kollegium vilket 

skulle diskuteras med IT avdelningen. 

”ta det med IT, det måste gå att ordna med begränsningar” 
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 Behov av begränsning av behörighet och ansvarskänsla gällande ämnet diskuterades likaså 

att nivån för datakunskap är olika och att i förväg utbildade piloter ska vara behjälpliga sina 

arbetskamrater. 

”piloterna kan vara behjälpliga”, ”handlar om ansvarskänsla” 

 

4.2.4.2 Att konsultera inför vårdplanerings möte 

Vårdplanering omfattar ofta flera områden och olika professioners kunskap vilket medförde 

behov av konsultation för informanten för att vårdplaneringen skulle kunna utmynna i ett 

beslut om åtgärd. 

Informanten konsulterade biståndshandläggare som har saklig kunskap i sammanhanget, för 

att kunna ge korrekt information till anhörig vid mötet. 

”ska ha vårdplanering, anhörig vill söka annat boende till demenssjuk,  är det lång kö” 

 

4.2.5 Att organisera 

Här presenteras arbete som omfattar att planera och/eller koordinera för att få arbetet utfört. 

 

4.2.5.1 Att planera den äldres flytt inom boendet 

Pågående omstrukturering i kommunens särskilda boende hade inneburit färre platser och 

boende skulle flytta från den ena lägenheten till den andra inom boendet. Eftersom 

förändringen var ett så kallat påbud från kommunen stod verksamheten för kostnaden och 

organiseringen av flytten, inte den boende eller anhöriga.  

”vi flyttar eller vi anlitar en flyttfirma, ni packar små saker, vi tillhandahåller flyttkartonger” 

Informanten planerade tillsammans med bostadsbolaget, flyttfirman och anhöriga likaså 

receptionspersonalen involverades. 

”skicka ut nya kontrakt,  tre personer som flyttar”, ”april passade anhöriga, boende glad och 

tacksam” 

 

4.2.5.2 Att vara tillgänglig och att få tillgång till för att genomföra arbetsuppgifter 

Tillgängligheten var en del av professionen vilket också ställde krav på andra personers eller 

instansers tillgänglighet för att få en arbetsuppgift utförd. 

Informanten hade en mängd e-post som skulle granskas efter frånvaro och arbetade med 

öppen dörr vilket inte var ett hinder till att utföra arbetsuppgifter. 

”jag arbetar alltid med öppen dörr, stänger bara om det är speciella samtal och liknande” 
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 Att bli hänvisad till telefontid för att uträtta ett ärende var ett hinder till att utföra 

arbetsuppgifter. 

”hur ska vi få något gjort om vi är hänvisade till telefontider” 

 

4.2.5.3 Att serva och vara behjälplig 

I situationer där det uppstod problem eller behövdes hjälp var informanten tillgänglig och 

uttryckte inga hinder som att arbetsuppgiften inte ingick i hennes profession utan informanten 

hade ett service inriktat tankemönster. 

Informanten ordnade saker vilka också var inplanerade, bl.a. lämnade ut nycklar och öppnade 

lägenhetsdörr till anhöriga och hämtade flyttkartonger samt lämnade flyttkartonger till 

boende. Hälsade på representant från bostadsbolaget som kom på planerad besiktning av 

lägenheter inför slutförandet av omorganisering och överlämnande av lägenheter. 

 

4.2.5.4 Att planera sommarvikarier inför semestertid 

Informanten planerade för sommarvikarier inför semesterperioder och involverade 

receptionspersonal i arbetet. 

”Har du ringt sommarvikarien” 

Vissa svårigheter att få klartecken från sommarvikarier vilket oroar receptionspersonal men 

informanten var avvaktande. Planerade för hur introduktionen skulle se ut och när 

utbildningar var inplanerade. 

”introduktion helg och vardag, brand och förflyttningsteknik utbildning, några datum” 

Nya direktiv från medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, om insulindelegeringar hade 

kommit inför sommaren vilket också gjorde att utbildade undersköterskor önskades för att 

svara upp till kraven på kunskap och inför delegeringar. 

”MAS får prata med sjuksköterskorna om insulindelegeringar” 

 

4.2.5.5 Att handleda och vara informerad om pågående omvårdnadsarbete 

Kännedom om boende och vad som skedde i vården kring den boende gav informanten 

kunskap om den boendes situation och medarbetarnas arbete och informanten gav 

handledning till medarbetarna i det dagliga arbetet.  

Informanten deltog vid en del av morgonrapporten tillsammans med medarbetare och 

sjuksköterskor vilket var en daglig rutin. Informanten förhörde sig om det fanns något som 

skulle diskuteras vilket gav information om dagsläget. 

”har ni något ni vill ta upp”, ”hur går det med genomförandeplanerna” 
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Svårigheter i bemötande av boende ventilerades och informanten gav förslag till lösningar att 

prova. 

”jag har pratat med anhöriga och erbjudit vårdplanering, finns det inget i levnadsberättelsen 

som kan vara till hjälp” 

Ibland hänvisade informanten till annan personal gällande omvårdnaden. 

”prata med sjuksköterska och även terapipersonalen” 

 

4.2.5.6 Att skapa teamarbete med sjuksköterskor 

Sjuksköterskan ansvarar inom sin profession för arbete utfört inom ramen för HSL och 

informanten hade ett nära samarbete med sjuksköterskan. 

Informanten hade möte med sjuksköterskor vilket var en veckorutin. 

Man gick igenom fallrapporter och läkemedels avvikelser, vidtagna åtgärder och uppföljning. 

Även delegeringar inför sommaren avhandlades. 

 

4.2.6 Att administrera  

Här presenteras arbetsuppgifter som berör någon form av skriftlig sammanställning av olika 

slag. 

 

4.2.6.1 Att arbeta med korrespondens och planering 

Hantering av post och att ta del av information och planera för framtida arbetsuppgifter tog 

arbetstid i anspråk och var en del av informantens arbetsuppgifter i vardagsarbetet. 

Informanten arbetade med månadslistor, attesteringar i löneprogrammet och rehabsamtal som 

skulle förberedas. 

Olika protokoll skulle läsas igenom likaså förberedelse inför budgetmöte med 

ledningsgruppen samt så behandlades post och e-post. 

 

4.2.6.2 Att arbeta med bokföring 

Bokföring var en del av det ekonomiska ansvaret som medföljde professionen för 

informanten. Informanten hade en önskan om att föra över bokföringen som arbetsuppgift till 

receptionspersonal. 

Faktura skulle bokföras vilket gjordes av receptionspersonalen i samråd med informanten. 

”jag tycker förbrukning… men ta inventarier” 

 

4.3 Presentation av domän 2, oplanerade arbetsuppgifter. 
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Tabell 3: Sammanställning av subkategorier och kategorier 

 

Domän 

 

Subkategori 

 

 Kategori 

 

Tema 

Oplanerade 

arbetsuppgifter 

Att informera och 

förhöra sig om boendes 

förfrågningar och 

önskningar 

Att bekräfta boende i 

vardagen 

 

Att samtala med 

boende 

Ledarskap utövas 

genom 

ansvarstagande, 

problemlösning och 

bekräftelse 

Att lösa problem och 

svara på frågor 

 

Att samtala med 

anhöriga 

Att följa upp 

rehabilitering till arbete 

Att svara på frågor från 

medarbetare gällande 

arbetskamraters 

utförande av 

arbetsuppgifter 

Att bekräfta medarbetare 

i vardagen 

 

Att samtala med 

medarbetare 

Att samarbeta gällande 

arbetsrehabilitering av 

personal 

Att samarbeta gällande 

personal 

Att planera och 

informera 

Att samtala med 

kollega 

Att beställa hjälp för 

transportering 

 

Att organisera Ledarskap utövas 

genom tjänstvillighet 

och organisering av 
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Att serva och vara 

behjälplig 

Att planera 

sommarvikarier inför 

semesterperioder 

Att fördela arbete och ge 

direktiv 

Att klargöra pågående 

arbete 

Att planera för 

genomförande av 

dokumentation i 

datajournalen 

Att delegera 

arbetsuppgifter 

Att konsultera ansvarig 

instans och söka 

kunskap 

Att reflektera över 

organisering av arbetet 

Att vidta föreskrivna 

åtgärder 

 

arbete 

Att sammanställa och 

delge begärda uppgifter 

Att lönesätta anställda 

Att arbeta med 

bokföring  

Att reflektera över 

minskat hjälpbehov och 

förändringar 

Att dokumentera och 

arkivera 

Att administrera 
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Att vara tillgänglig 

Att skapa tillit och 

förtroende genom gott 

bemötande 

Att reflektera över 

gruppdynamik 

Att göra medarbetare 

delaktiga i 

problemlösning 

Att hämta energi och 

sätta gränser 

Att svara upp till kraven 

Att se medarbetare i sin 

helhet 

Att få och skapa 

förutsättningar att utföra 

arbetsuppgifter 

Att handleda studerande 

och delge kunskap och 

erfarenhet 

Att reflektera över 

samarbete med 

medarbetare 

Att vara disponibel och 

informerad 

Att vara ledare Ledarskap utövas 

genom personlighet, 

kunskap och 

yrkeserfarenhet 

 

4.3.1 Att samtala med boende 

Här presenteras dialog som inkluderat någon av de boende.  

 

4.3.1.1 Att informera och förhöra sig om boendes förfrågningar och önskningar 

Som första linjens chef på ett äldreboende hade informanten ansvar för de boende och deras 

välbefinnande på boendet. 

Informanten hämtade boende in på arbetsrummet för samtal eller så kom boende in för att 

prata. Ärendena skiftade bl.a. räkningar togs om hand och högtidsfirande diskuterades. 
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”jag tar hand om det här (räkningar), hur ska du ha det med 90-års fest” 

Förfrågningar från boende om pågående vård kunde diskuteras. 

”bäst du kommer med in på kontoret och berättar vad du vill ha av mig, jag förstår inte vad 

du menar med landstingsavtal” 

 

4.3.1.2 Att bekräfta boende i vardagen 

Uppmärksamhet till de boende i andra sammanhang än den nära omvårdnaden gav 

informanten genom att prata med de boende i den situation där dem själva befann sig. 

Informanten stannade till och pratade med boende i matsalen eller i foajén när hon mötte dem 

på vägen. Frågade om mående, vad någon gjorde och att det var roligt att se personen eller 

gav en komplimang. 

”vad roligt att se dig här nere, jo det tycker jag, hur mår du, hur har du det”  

”har du fått håret upplagt, det blir tjusigt” 

 

4.3.2 Att samtala med anhöriga 

Här presenteras dialog som inkluderat någon anhörig till boende. 

 

4.3.2.1 Att lösa problem och svara på frågor 

Många personer var involverade i olika arbetssituationer och problemlösning samt att svara på 

frågor var återkommande arbetsuppgifter för informanten. 

Informanten svarade på frågor och tveksamheter angående de boendes flyttar, huruvida det 

skulle gå bra eller inte samt praktiska göromål. 

”man kan testa och funkar det inte så får … flytta igen , kolla förråd, tre vanliga garderober” 

”det är digital elavläsning” 

 

4.3.3 Att samtala med medarbetare 

Här presenteras dialog som inkluderar medarbetare. 

 

4.3.3.1 Att följa upp rehabilitering till arbete 

Arbetsrehabilitering för medarbetare i samarbete med olika intressenter och medarbetaren 

ingick i informantens arbetsuppgifter. 

Informanten hade planerat i tanken att prata med medarbetaren och uppmanade denne i förväg 

att komma in till henne.  

”du, jag vill prata med dig sen kan du komma in till mig” 
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Samtalen kunde gälla planering inför rehabiliteringsmöte eller intryck av arbetsförmåga och 

skedde inne på arbetsrummet med stängd dörr. 

”då väntar vi med det, det ska ju vara ett möte den… vem vill du helst ska vara med”, 

”du upplevs vara intresserad, positiv och visar att du kan vara självständig” 

 

4.3.3.2 Att svara på frågor från medarbetare gällande arbetskamrater 

Informanten svarade på frågor från sina medarbetare gällande deras kollegor och deras 

arbetsförmåga eller arbetsutförande. 

Medarbetare frågade informanten huruvida arbetsuppgifter sköttes av arbetskollegor eller inte. 

”det sa jag inte men jag sa till … och … skulle se till att det blev gjort, har ni tittat på sängen” 

 

4.3.3.3 Att bekräfta medarbetare i vardagen 

Medarbetarna tillfrågades om allmänt om händelser i deras privatliv eller om 

familjemedlemmars mående. 

Informanten frågade sina medarbetare om hur dem hade det hemma med familjen. 

”hur är det med …, är det bra med lillkillen, tänk att det går magsjuka varje år” 

 

4.3.4 Att samtala med kollega 

Här presenteras dialog som inkluderar kollega eller biståndshandläggare. 

 

4.3.4.1 Att samarbeta gällande arbetsrehabilitering av personal 

Man samarbetade chefer emellan gällande arbetsrehabilitering för medarbetare. 

Telefonsamtal till kollegor för att stämma av hur det gick för medarbetare som arbetstränade 

och där ansvarig var annan än informanten. 

”… inte sköter arbetstider, inga kvällar och helger på schema,  vore det inte bra att veta, jag 

ville du skulle veta hur det är”  

 

4.3.4.2 Att samarbeta gällande personal 

Samtalade med kollega angående sommarvikarier och att inte ta vikarier från varandra, man 

samarbetade gällande personalplanering. 

”men om du ska träffa … i eftermiddag så kan du väl prata med … så vi det” 

När medarbetare saknades vid förutbestämt möte efterfrågades dessa hos kollegor. 

”har du gömt vaktmästaren, vi funderar varför … inte är här,  nej vi bara undrar om något 

annat hänt, bra då kommer …” 
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4.3.4.3 Att planera och informera 

Samarbete med planering och gränsöverskridande information mellan olika parter. 

Informanten redogjorde för kollega vad som blivit gjort och efterfrågade material. 

”men det har dem fått, jag pratade med … igår, skickat mail idag, allt är klart”, ”har du den 

här filmen ”Bemötande i äldreomsorg” 

 

4.3.5 Att organisera 

Här presenteras arbete som omfattar att planera och/eller koordinera för att få arbetet utfört. 

 

4.3.5.1 Att beställa hjälp för transportering 

Vid förflyttning av sängar in och ut ur lägenheter är det rutin att vaktmästaren sköter 

transporten eftersom sängvagn krävs. Detta behövde koordineras av informanten och var 

tidskrävande. 

”sängen ni flyttade var både smutsig och trasig så den behöver flyttas igen” 

 

En förbrukad sjukhus säng behövde kasseras och det var oklart var och hur den kunde slängas 

samt borttransportering av sängen behövde beställas. 

”jag har en sjukhus säng som ska kasseras kan ni göra det” 

 

4.3.5.2 Att serva och vara behjälplig 

Informanten hade erbjudit sig att hjälpa till vid sängbyte för att det skulle vara genomförbart, 

vilket gjordes med kort varsel. Tillsammans med vaktmästare och medarbetare genomförde 

informanten bytet. 

 Hjälpte till att lasta säng på sängvagn, gick iväg med sängen, lastade av sängen, hämtade den 

andra sängen och hjälpte till att lasta på den och frakta den till lägenheten där den lastades av. 

”men det gjorde vi bra, tack vaktis snart är det här klart, ni blir väl tokiga på oss” 

 

4.3.5.3 Att planera sommarvikarier inför semesterperioder 

Arbetade med att planera in sommarvikarier med målsättningen att det skulle vara klart inför 

egen planerad frånvaro. Vikarier hade hört av sig men informanten kunde uppfatta 

tveksamheter angående tjänstgöringsgrad likaså var det någon som ville jobba mindre än 

tidigare planerat men det sågs inte som ett problem. 

”kan tänka sig att jobba här men 70% var nog lite”, ”lite problem blir det men inget jätte 

problem, färre veckor blir det” 



25 

 

Planerades för introduktion vilket var tre dagar men fanns behov för fler så var det möjligt 

och uppfattades som noggrannhet. 

”tre dagar men vill man ha mer får man det och behöver man ha mer beror det oftare på att 

man är noggrann än att man är sämre” 

 

4.3.5.4 Att fördela arbete och ge direktiv 

Informanten gav direktiv om arbetsuppgifter som behövde utföras och fördelade arbetet 

mellan sig och sina medarbetare. Informanten själv utförde arbetsuppgifter som behövdes och 

medarbetare fick bl.a. delge information till anhöriga, 

”ni får ett nytt uppdrag gå upp till anhöriga erbjud sängbyte till den egna sängen tills den nya 

sängen kommer som beställs idag” 

Inför egen planerad frånvaro behövdes någon som bl.a. ansvarade för pågående flytt vilket 

föll på receptionspersonalen. 

”ni får ordna med flytten, vi brukar flytta vid 09:30 tiden” 

 

4.3.5.5 Att klargöra pågående arbete 

Omstrukturering av platser i kommunen hade medfört ett merarbete på boendet och oklarheter 

för medarbetarna uppstod och frågor besvarades av informanten. 

Medarbetarna hade funderingar angående en LSS-enhet som hade flyttat in på boendet och för 

att skapa samförstånd hade informanten redan bjudit in till möte.    

”vi kan fråga om det på personalmötet, jag har bjudit in LSS-personalen så ni får presentera 

er och era verksamheter för varandra” 

 

4.3.5.6 Att planera för genomförande av dokumentation i datajournalen 

Utvecklingsarbete för medarbetare i dokumentation i datajournalen och utbildning i ämnet 

skulle genomföras. Vem som skulle gå vilken dag skulle planeras. Först skulle piloter utbildas 

sedan resten av medarbetarna. Piloterna skulle ha en djupare kunskap och vara till hjälp för 

sina kollegor i förändringsarbetet.  Arbetet involverade receptionspersonalen. 

”lägg ut en lista med datum, så får man skriva upp sig, blev det mycket, känns det jobbigt” 

 

4.3.5.7 Att delegera arbetsuppgifter 

Informanten jobbade med att överföra bokföring till receptionspersonal för att själv avlastas 

och behövde också hjälp med att utföra vissa arbetsmoment, under sin frånvaro, som annars 

var hennes ansvar. 
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”Dig vill jag prata med, jag vill att du attesterar åt mig i löneprogrammet … är ju back upp 

för mig men ingen ersätter mig, vad känner du för det” 

 

4.3.5.8 Att konsultera ansvarig instans och söka kunskap 

De boende i verksamheten har egna lägenhetskontrakt vilket innebär att bostadsbolaget 

förutom fastighetsansvar också ansvarar för nycklar och kontrakt. 

Bostadsbolaget ansvarade för nycklar till lägenheterna och likaså huvudnycklar till anställda 

vilket gjorde att informanten fick ordna så dem kom till rätt person. 

”nycklar till … finns dem där nere, skicka dem till mig så skickar jag ner dem gamla” 

Vid frågor som berörde sjukvård som diagnos och behandling kontaktade informanten 

sjuksköterskan. 

”jag tror att en sjuksköterska kan förklara för dig mycket bättre än jag”  

 

4.3.5.9. Att reflektera över organisering av arbetet 

Informanten såg områden i organisationen på grundnivå där kommunikationen var bristfällig. 

”ja, varifrån kommer den sängen varför sa inte vaktis att den var smutsig, varför ställa dit en 

smutsig och trasig säng, ingen har sagt något om det” 

 

4.3.5.10 Att vidta föreskrivna åtgärder 

Förebyggande åtgärder för att förhindra skada innebar att verksamheten hade ett 

brandlarmsystem med brandlarm i alla lägenheter och i närheten av spisen. 

Brandlarmet utlöstes och kontrollerades av informanten vilket var matlagnings utlöst hos den 

nya enheten på boendet. 

 

4.3.6 Att administrera  

Här presenteras arbetsuppgifter som berör någon form av skriftlig sammanställning av olika 

slag. 

 

4.3.6.1 Att sammanställa och delge begärda uppgifter 

Ekonomi och budget involverade olika parter inom äldreomsorgen i kommunen och uppgifter 

som informanten hade begärdes in. 

Sammanställde och e-postade begärda uppgifter till socialchefen och till förvaltare på 

bostadsbolaget. 
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Informanten hade träff med ekonom och verksamhetschef för budgetarbete vilket planerades 

någon dag innan vid budgetmöte pga planerad egen frånvaro. 

”det var ekonomen, vi ska ha uppföljning av budget” 

 

4.3.6.2 Att lönesätta anställda 

Informanten hade lönesättning som arbetsuppgift vilken gjordes efter direktiv om lön både 

från arbetsgivare och facklig organisation. 

Sommarvikarier skulle lönesättas och lönedirektiven var inte klara men vikarierna var 

intresserade av att veta sin lön och informanten sökte information genom att ringa lönekontor 

som inte var anträffbara och kontaktade då kollegor. 

”jo, jag har riktlinjer för kommunals löner på hjärtat, har du fått några direktiv, nej då gäller 

den gamla då” 

 

4.3.6.3 Att arbeta med bokföring 

Del av budgetansvar. 

Rekvisitioner skrevs ut och fakturor bokfördes. 

 

4.3.6.4 Att reflektera över minskat hjälpbehov och förändringar 

Genomförande planer skulle introduceras och redan vara klara för att ersätta serviceplaner 

vilka var underlag för beviljat hjälpbehov.  

Informanten sammanställde hjälpbehovet, från serviceplaner som skulle försvinna till 

genomförandeplaner och såg att hjälpbehovet har minskat. 

”hjälpbehovet har minskat, det här med personlig omvårdnad, där dem har hjälp med allt det 

har minskat”, ”serviceplanerna ska inte finnas eller finns inte men det tar tid att ändra” 

 

4.3.6.5 Att dokumentera och arkivera 

Dokumentation enligt SoL och arkivering av pappersjournal enligt SoL och HSL var 

informantens uppgift. 

Gick igenom hjälpbehov tillsammans med kontaktperson och ändrade i genomförandeplan 

som ersatte serviceplan vilka var underlaget för beviljat hjälpbehov. Informanten var skyldig 

att dokumentera vårdplanering och vad som bestämdes där. 

”Dokumenterar vårdplanering i SoL” 

Arkiverade dokumentation enligt SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt 

vidarebefordrade post till anhöriga efter avliden. 
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4.3.7 Att vara ledare 

Här presenteras informantens tankar och handlingar gällande ledarskap. 

 

4. 3.7.1 Att vara tillgänglig 

Arbetstiden är oreglerad vilket innebar att informanten styrde över sin egen tid och att hon var 

nåbar utanför arbetsplatsen.  

”jag har ju ingen reglerad arbetstid” 

Informanten lämnade en dörr öppen för att återkomma om man ville prata eller hade frågor 

vilket gällde även vid egen planerad frånvaro. 

”du får komma in och prata när du vill”, ”har du något du funderar på så är det bara att du 

ringer, jag kan ju prata” 

 

4. 3.7.2 Att skapa tillit och förtroende genom gott bemötande 

Informantens framtoning i samband med det mellanmänskliga mötet var att hon hade ledig 

hållning med armarna utåt sidorna och var ibland fysisk i kontakten exempelvis lade armen 

om eller klappade på axeln. Ibland lades armarna i kors med framåt lutad hållning. Vid samtal 

var blicken stadig med ögonkontakt och röstläget var av djupare tonart. 

”jag har nog lätt att få förtroenden, jag är en öppen person, det känns bra” 

 

4. 3.7.3 Att reflektera över gruppdynamik 

Informanten såg till helheten i gruppen och trodde på att en grupp tillsammans kan lösa ett 

problem men en lösning kunde se olika ut och ibland ansåg informanten att man fick vara 

nöjd med att det funkade. 

”En grupp är aldrig starkare än den svagaste länken, man måste jobba med hela gruppen, 

aldrig lyfta ur någon, personen kan ju be själv om att bli utlyft men jag jobbar med hela 

gruppen”, ”Funkar och man får vara nöjd med det” 

 

4.3.7.4 Att göra medarbetare delaktiga i problemlösning 

Informanten frågade sina medarbetare om förslag till lösningar och gjorde dem delaktiga i 

sina och deras egna beslut om vad som skulle göras.  

Informanten ansåg att hennes medarbetare hade bra förslag och att dem såg detaljerna bättre 

än hon själv. 
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”Jag tycker dem ofta har bra förslag till lösningar, dem vet bättre än jag, jag vet 

övergripande men dem vet i detalj hur det ser ut” 

 

4.3.7.5 Att hämta energi och sätta gränser 

Informanten hämtade kraft på hemmaplan för att orka med sitt arbete genom att skaffa tid och 

utrymme att vara för sig själv. 

”Vill vara ifred första timmen när jag kommer hem” 

Gränser både för sig själv och för sina medarbetare innebar bl.a. att värdesätta sitt privatliv 

och sin privata tid. 

”Umgås inte privat med någon anställd”, ”men det var fredagskväll och jag valde att vara 

hemma” 

 

4. 3.7.6 Att svara upp till kraven 

Informanten kunde uppleva att kraven som arbetet medförde ibland var betungande. 

”men visst är det jobbigt ibland framför allt kravet att ha svar på alla frågor, kunna och veta 

allt” 

 

4. 3.7.7 Att se medarbetare i sin helhet 

Medarbetarna sågs som enskilda individer med ett yrkes- och privatliv som påverkade 

varandra. Informanten upplevde att arbetsgruppen hade en positiv attityd och att klagomål på 

jobbet inte var ett problem utan mer ett uttryck för att det kanske var jobbigt på hemmaplan 

”det kan man behöva, klaga på sitt arbete, det är jobbigt, det är mycket som händer under en 

dag, många vill bara får ösa ur sig av olika anledningar man kan ha problem på hemmaplan 

med mannen eller barnen, det handlar ofta om något annat än jobbet, men däremellan är det 

mycket skratt” 

 

4. 3.7.8 Att få och skapa förutsättningar att utföra arbetsuppgifter 

Utförande av arbetsuppgifter var informantens egenansvar. 

Informanten planerade sin arbetsdag själv och upplevde sig vara disciplinerad. Ibland kunde 

hon arbeta hemma i ostörd miljö.  

”jag är ganska disciplinerad och planerar min dag själv ibland arbetar jag hemma för att få 

lugn och ro” 

Att vara mellanchef med egenansvar upplevdes som positivt men också som att arbeta efter 

oklara direktiv. 



30 

 

”mer ansvar nu, egenansvar på gott och ont, så får vi göra som vi vill bara vi gör vårt jobb, 

det kanske är vi som har det svårast, mellancheferna” 

 

4. 3.7.9 Att handleda studerande och delge kunskap och erfarenhet 

Informanten hade elev och brukade ha studerande från sociala omsorgsprogrammet på 

praktik.  

Informanten undervisade om vikarier, bokföring och löneprogram samt delgav sin erfarenhet 

och kunskap till eleven. 

”Vi har inte individuell lönesättning ännu, kommunal har inte så ännu, men vi har 

medarbetarsamtal och numera har jag det i grupp” 

 

4. 3.7.10 Att reflektera över samarbete med medarbetare 

Informanten berättade om vad som kan påverka en arbetsgrupp och att arbetet är av sådan art 

att det kan ta på krafterna 

”Många har avlidit sedan årsskiftet och det tar på krafterna, det är ju personer som har bott 

här… sen är det omstruktureringen med färre platser och arbetskamrater som får flytta på 

sig, det påverkar både personal och boende” 

Brister i ansvar kunde informanten se att det fanns likaså förmågan till att göra rätt saker och 

att handla istället för att i stunden leta var det brister. 

”ibland är det bättre att göra saker än att leta var det brister, mer tid läggs på att leta vem 

som ska göra eller borde gjort vad” 

 

4. 3.7.11 Att vara disponibel och informerad 

Informanten arbetade om dagarna med öppen dörr och personer kom och gick vilket inte 

upplevdes som ett problem. Det var en tillgång att vara centraltplacerad i verksamheten och 

informanten upplevde att hon på så vis var både tillgänglig och välinformerad om vad som 

hände på boendet.  

”jag tycker att det är bara bra att ha arbetsplatsen så centraltplacerad i verksamheten, jag 

sitter mitt i och är tillgänglig och jag ser och hör allt sen sitter jag ju nära receptionen vilket 

är bra” 

 

Utförande av arbetsuppgifter hade genomgående karaktär av ledarskap vilket utfördes på 

varierande nivå och där handlingskraft var av betydelse. Arbetsuppgifter som att flytta en 

säng var tidskrävande och påvisar handlingskraft och informantens personlighet mer än 
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ledarskap. Oplanerade arbetsuppgifter gav ett intryck av ostrukturerade dagar och att saker 

hände utan kontroll. Att delge information och svara på frågor både planerat och oplanerat var 

en del av ledarskapet vilket informanten beskrev som en viktig del i sitt arbete. 

Administration och organisering av arbete var en stor del av arbetsuppgifterna och även 

tidskrävande. Informanten arbetade med att delegera en del arbetsuppgifter vilket skulle 

innebära en avlastning från administrativt arbete. Ansvarstagande, problemlösning, 

bekräftelse, tjänstvillighet och organisering av arbete där personlighet, kunskap och 

yrkeserfarenhet påverkade ledarskapet och informantens upplevelse av utförandet av 

arbetsuppgifter. 

 

5. DISKUSSION  

5.1 Huvudresultat  

Utförande av arbetsuppgifter hade genomgående karaktär av ledarskap och ansvarstagande, 

problemlösning, bekräftelse, tjänstvillighet samt organisering av arbete var grundläggande. 

Informantens personlighet, kunskap och yrkeserfarenhet påverkade ledarskapet och hennes 

upplevelse till utförandet av arbetsuppgifter och inställning till sin yrkesroll. 

 

Arbetsuppgifter som kunde beskrivas utifrån observationsresultatet berörde framför allt 

koordinering mellan olika intressenter för att få en arbetsuppgift utförd och var oftast 

oplanerade en del var tänkta men ingen tid var avsatt i almanackan för utförandet. Att 

organisera arbetet var således den mest omfattande kategorin vilken bl.a. kunde handla om att 

planera för det pågående förändringsarbetet där den boende skulle flytta från en lägenhet till 

en annan och att klargöra för vad som var tänkt och hur det var tänkt och varför. En del av 

arbetsuppgifterna utfördes via telefonsamtal. 

Informanten trivdes i sin yrkesroll och arbetade självständigt, var tillgänglig och behjälplig för 

att lösa problem och föra arbetet framåt exempelvis kunde hon hjälpa till att flytta en säng och 

svara på frågor från anhöriga, medarbetare och kollegor. Att konsultera vid frågor där hon 

själv inte hade svaren var också förekommande. Man hade nära samarbete i chefsgruppen. 

Informanten tyckte det var bättre att agera än att reagera för att få arbetet utfört vilket också 

kunde utkristallisera sig i att vara ledare, där en förståelse för medarbetarnas vardag och deras 

upplevelse av exempelvis att många boende avlidit eller att man hade problem hemma kunde 

påverka arbetet, beskrevs istället för en problematisering av densamma. Medarbetarna gjordes 

delaktiga i beslutsfattningen om åtgärder och informanten lyssnade till deras synpunkter.  En 

annan stor grupp av arbetsuppgifter var administration och det förekom tid avsatt i 
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almanackan för t.e.x. bokföring och korrespondens men övervägande administration var 

oplanerad. Samtal med boende, anhöriga och medarbetare förekom både som planerade, 

spontana och tänkta men oplanerade.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Observationen varade under pågående förändringsarbete där man minskat ned på antalet 

boendeplatser vilket också medfört att arbetskollegor till medarbetarna förflyttats till annan 

arbetsplats vilket informanten noterade kunde påverka arbetsgruppen.  

”sen är det omstruktureringen med färre platser och arbetskamrater som får flytta på sig, det 

påverkar både personal och boende” 

En studie gjord inom kommunal förvaltning gällande ledarskap i kristider visar att 

kommunikation skapar förutsättningar för gott resultat där samförståelse, involverande och 

begrundande ur olika perspektiv är byggstenar.
 23

 Att klargöra pågående arbete och att 

informera medarbetare var en del av vardagen i informantens arbete.  Olika arbetsuppgifter 

som exempelvis vårdplanering inkluderade ofta flera parter vilket påvisade ett tidskrävande 

arbete där flera arbetsmoment behövdes för att en vårdplanering kunde genomföras. Både att 

handleda medarbetarna och att ge direktiv om vilket arbete som skulle utföras påvisades som 

informantens arbetsuppgifter likaså uppmuntrade hon medarbetarna till delaktighet. Chefer på 

verkställande nivå liksom första linjens chef har ett primärt ansvar för att uppnå mål och 

bevara välbefinnandet i arbetsgruppen. När arbetet ska struktureras, koordineras och 

möjliggöras kan båda ledarstilarna som kännetecknas av involverande och uppmuntrande 

samt där arbete utförs enligt direktiv eller i utbyte, transformational och transactional 

leadership, vara relevanta att använda sig av. 
24 

Ledare som uppmuntrar och möjliggör för sina 

medarbetare att utföra sitt arbete och som inspirerar till att arbeta mot ett gemensamt mål har 

en personal som upplever arbetstillfredsställelse, är produktiva och har organisatoriska 

åtaganden vilket resulterar i säkrare och tryggare vård för patient eller de boende.
25

 

En del i att säkerställa vården är avvikelsehantering vilket informanten uppmuntrade och 

deltog aktivt i skedet att utarbeta förslag till åtgärder och uppföljningar av dessa tillsammans 

med sjuksköterskorna på boendet. Att begränsa behörighet i datajournalen är också ett sätt att 

säkerställa vården och skydda rätten till integritet för den boende samtidigt som det är till 

skydd för medarbetarna. Studier visar att arbetstillfredsställelse hos medarbetare bl.a. är 

beroende av vilket yrkesmässigt stöd och handledning som tillhandahålls i arbetsgruppen och 

från arbetsledare. Professionell kunskap och vägledning inom yrkets arbetsuppgifter där 

frågor kan ställas och svar ges ger trygghet och arbetstillfredsställelse.
26
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Färdigheter i yrket som första linjens chef kan utifrån mätinstrumentet the Leadership and 

management Inventory, LaMI indelas i tre huvudgrupper enligt 
27

: socialkompetens och 

ledning av arbetsgruppen exempelvis att vara konsekvent d.v.s. göra det som sägs, ha tillit till 

medarbetares kompetens och att vara tolerant mot människors misstag; resultatinriktning 

exempelvis att behandla problem och konflikter, att inspirera medarbetare och att uppmuntra 

samarbete och slutligen kunskap om den organisatoriska bakgrunden och dess beslutsvägar 

exempelvis att veta var hjälp kan hämtas, att ha kunskap om lagar, avtal samt riktlinjer och att 

vara handlingskraftig. Resultatet av den här studien kan sättas in i sammanhanget under dessa 

huvudgrupper enligt följande exempel: 

socialkompetens och ledning av arbetsgruppen 

Att göra medarbetare delaktiga i problemlösning, se medarbetare i sin helhet, fördela arbete 

och ge direktiv, bekräfta boende i vardagen. 

resultatinriktning 

Att ta emot klagomål på vården, klargöra pågående arbete, informera och förhöra sig om 

boendes förfrågningar och önskningar, samarbeta gällande personal, serva och vara 

behjälplig. 

kunskap om den organisatoriska bakgrunden och dess beslutsvägar 

Att vårdplanera, dokumentera och arkivera, planera för genomförande av dokumentation i 

datajournalen, delegera arbetsuppgifter, konsultera ansvarig instans och söka kunskap, skapa 

teamarbete med sjuksköterskor.  

Det kan således konstateras att arbetsuppgifter som informanten utförde var adekvata i 

förhållande till hennes profession vilket också belyses i resultatets tre teman. Informanten 

hade färdigheter som krävdes för att utföra arbetsuppgiften vilket också var det intryck hon 

gav. 

”trivs i stora sällskap och tycker också om att vara själv… man har en massa måsten men 

ingen som pekar det och det ska du göra nu”, ”tänk om man bara fick ägna sig åt 

personalfrågor och inte allt annat”  

Studier visar att första linjens chefer kan uppleva svårigheter med känslan att uppnå mål 

framför allt gällande ledarskap och att få ett arbete utfört.
28

 Det var inget som beskrevs av 

informanten och en orsak kan vara hennes mångåriga yrkeserfarenhet och bakgrund från 

sociala omsorgsprogrammet. Hennes yrkesutövande var tålmodigt med förståelse för 

människors olikheter vilket bl.a. klargörande av pågående arbete kan beskriva med 

upprepning av tidigare delgiven information.  
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Ett organisatoriskt stöd till första linjens chef från sin arbetsledare ger arbetstillfredsställelse 

och chefer som deltar i beslutsfattande och får input upplever mer samhörighet med andra 

nivåer av förvaltningen samt med sina medarbetare. 
29 

Informanten beskrev att hon trivdes 

med att vara tillgänglig och hade en nära kontakt med verksamhetschef och kollegor där dem 

bl.a. träffades i grupp för att samarbeta om budget och personalfrågor likaså konsulterade hon 

när det behövs. Relationen till medarbetarna var ledig och otvungen där hon var inbjudande 

”du kan komma in och prata när du vill” och fick förtroenden samt arbetade med öppen dörr 

centralt i verksamheten. 

Studie om bl.a. transformational leadership 
30

 under förändringsarbete på ett sjukhus för 

onkologi i Jordan visar att personal som antar utmaningen med förändring och som får 

utvecklas i takt med att kraven ökar upplever mer tillfredsställe i arbetet. Samma studie visar 

behovet av att gå utanför sitt eget territorium för att utvecklas och vara delaktig i den rådande 

internationella utvecklingen av vården vilket även kan appliceras till Sverige och 

kommunernas vård av äldre och utveckling av densamma. Det förekom ingen 

vidareutbildning eller några studiebesök för att hämta inspiration för informanten under 

observationstiden däremot arbete med budgetmål som omfattades av visioner. Varifrån 

hämtades dessa visioner?  Informanten hade under sina år som första linjens chef varit med 

om två fortbildningar vilka gällde ekonomi och ledarskap i grupp. Även en första linjens chef 

har behov av transformational leadership både för att utvecklas i sitt ledarskap och för att föra 

verksamheten vidare in i framtiden. 

 

5.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie innebär svårigheter i att bevara objektiviteten vid tolkningen av 

innehållsanalysen. Validitet och trovärdighet är av särskilt stor betydelse för kvalitativ 

forskning och innehålls analys. 
31 

Kvalitativ forskning kan ses som en process till att nå en 

hypotes som bekräftas av flera olika studier. 
32 

Valet av a single case study med 

semistrukturerad observation som metod gjorde författaren för att den tycktes passa studiens 

syfte där en enskild individ i en specifik yrkesroll skulle studeras och så som metoden 

beskrivs av Polit & Beck. 
18

 Författaren tog fasta på risken med att tappa kontrollen över 

materialet när det inte går att förutsäga mängden observerad data och begränsade vad som 

skulle observeras hos vem, samt när, var och hur. 
18 

Arbetet med analysen av texten var tidskrävande och behov av att diskutera texten med annan 

person för säkrare tillförlitlighet 
21 

uppstod och här var handledning av stor betydelse. Latent 

innehållsanalys gjordes för att ett tema skulle framkomma och ge en fördjupad bild av syftet. 
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20
 Författaren har haft som mål att kategorier och subkategorier skulle ligga så nära texten 

som möjligt för att ge en trovärdighet. 
21

 Tillförlitligheten stärks också av citat i 

resultatpresentationen. 
18

 Kvalitativ innehållsanalys som metod kan anpassas till både olika 

syften och kvalitet på datamaterial samt till forskarens erfarenhet och kunskap. 
21 

Observationsstudier är som mycket annat en träning i färdighet med mycket lärdom och 

insikter på vägen. Svårigheter under observationerna var att inte tolka det som observerades 

och detta uppmärksammades av författaren och att behålla fokus var en metod för att 

motverka tolkning av händelser. Det var också energi krävande att vara fokuserad.
 

Respekt för informantens, medarbetarnas och andra parters rätt till självbestämmande och 

integritet
 22

 har bevarats genom hela arbetet och anonymiteten har skyddats genom att 

meningsenheter som på ett allmänt sätt beskriver situationer har fått vara representativa i 

resultatpresentationen. Överförbarheten av studien till andra liknande personer, arbetsmiljöer 

och situationer är diskuterbart då resultatet är påverkat av personlighet och yrkes- och livs 

erfarenhet hos både informanten och observatören. En första linjens chef är i 

ledarskapsposition, ledarskap är komplext och påverkas av ledarens personlighet 
4 
liksom 

analysen är en process som påverkas av observatörens personlighet och förförståelse för 

sammanhanget. 
21 

Författaren tror däremot att liknande resultat skulle kunna återfinnas hos 

första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg. 

 

5.4 Allmän diskussion 

Studier visar att det finns behov av utbildning i ledarskap hos första linjens chefer där 

förmågan att identifiera beredskapsnivån hos sina medarbetare för att hantera specifika 

situationer behöver ökas. Ledarskaps stilar behöver varieras och första linjens chefer behöver 

lära sig ett beteende som ökar pendlingen mellan olika ledarstilar för att åstadkomma en 

utveckling. Skattekostnader och den mänskliga kostnaden skulle minska om första linjens 

chefers ledarskap bättre matchade medarbetarnas beredskapsnivå.
 33 

Första linjens chef i den 

här studien anser författaren påvisar färdigheter inom sitt yrkesområde som överensstämmer 

med vad som bedöms vara gott ledarskap bl.a. så lyssnar hon till boende, anhöriga och 

medarbetare, hon gör medarbetarna delaktiga i beslut och bekräftar både boende och 

medarbetare i sin helhet som människor samt så drar hon gränser mellan privatliv och 

yrkesliv. Författarens erfarenhet är att en första linjens chef står ofta ensam inför boende och 

anhöriga som representant för den kommunala äldreomsorgen ibland tillsammans med sina 

medarbetare och som informanten själv uttrycker sin arbetssituation dock utan att klaga: ”så 

får vi göra som vi vill bara vi gör vårt jobb, det kanske är vi som har det svårast, 
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mellancheferna”. Den arbetsbeskrivning som fanns att tillgå för informanten var övergripande 

och återfanns i informantens anställningsavtal. Studier visar att medarbetare inom den 

kommunala äldreomsorgen kan känna sig både besvikna och bedragna av både politiker och 

ledning och anhöriga kan uppleva att man inte vågar framföra kritik i rädsla för försämrad 

vård till den vårdbehövande anhöriga.
 34

 Förslag till fortsatta studier är att ta reda på hur 

ledarskapet upplevs på boendet av boende, anhöriga och medarbetare och vad påverkar deras 

upplevelse? Det behövs också fler studier i faktiska arbetsuppgifter för en första linjens chef 

inom kommunal äldreomsorg. Dem flesta studier anser författaren beskriver övergripande 

arbetsuppgifter och upplevelsen av ledarskap och ofta är det sjuksköterskornas ledarroll som 

beskrivs inom vårdvetenskap. 

 

SLUTSATS 

En första linjens chefs arbetsuppgifter är mångfacetterande och spänner sig över kvalificerat 

arbete där specifik utbildning krävs och till att serva boende, anhöriga och medarbetare och 

däremellan ge direktiv och organisera för att få arbetet utfört samt medverka vid möten med 

ledning och chefsgrupp. Arbetsbeskrivningen var övergripande och stöd i arbetet hämtades 

hos kollegorna i chefsgruppen och ibland hos medarbetare och sjuksköterskor vilket kan 

jämföras med beskrivningar i studier av medarbetares upplevelse av ledarskap där man känner 

brist på kontroll och att stöd i arbetet återfinns hos kollegorna.  

Första linjens chef i den här studien trivdes och var trygg i sin yrkesroll och hade lång 

yrkeserfarenhet vilket var tydligt i hennes upplevelse av arbetet med andra ord hon kunde 

särskilja på arbetet och sig själv som person. Möjlighet till att hämta inspiration och utvecklas 

inom yrkesrollen för att göra bra ledarskap bättre och för att föra verksamheten vidare in i 

framtiden är att föreslå till organisationsledningen. Studier påvisar att medarbetarna upplever 

bristande ledarskap medan den här studien påvisar färdigheter för bra ledarskap hos en första 

linjens chef vilket kan betyda att en dialog som grundar sig på förståelse mellan olika 

yrkesgrupper och funktioner kan behöva öppnas. Att leda och att tillåta ledande är en 

interaktiv process som bygger på kunskap och förståelse bl.a. för syfte och situation. En 

dialog som exempelvis öppet informerar om förändringar och varför samt att medarbetare 

accepterar och samarbetar för att underlätta arbetet där perspektivet utgår från den boende 

vilket skulle påverka vårdkulturen i positiv riktning och öka möjligheten till en kreativ och 

livsbejakande miljö kring den boende.  
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