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ABSTRACT 

 

Enhetschefens arbete balanserar mellan önskemål och krav från personal, brukare, anhöriga, 

tjänstemän och politiker. Informella ledare kan då vara ett hot eller en möjlighet.   

 

Uppsatsens syfte är att bidra med förståelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen 

resonerar kring informella ledare. Det handlar om de möjligheter och svårigheter samt de 

strategier cheferna resonerar om och använder i sitt arbete.  

 

Den teoretiska referensramen utgörs av symbolisk interaktionism och verksamhetsnära- och 

situationsanpassat ledarskap. Utifrån en kvalitativ ansats har halvstrukturerade intervjuer 

genomförts med sex enhetschefer i två kommuner i Östergötland.  

 

Resultatet visar att cheferna resonerar kring både möjligheter och svårigheter avseende 

informella ledare i verksamheten. Möjligheterna kan bestå av att informella ledare ofta är 

insatta och engagerade i verksamheten. Cheferna använder också informella ledare för att 

övertyga övriga i personalgruppen om sin linje vid neddragningar eller förändringsarbete. 

Möjligheterna kan vändas till svårigheter då de informella ledarna genom sitt engagemang på 

ett negativt sätt drar med sig övriga i personalgruppen. De kan också medverka till skapandet 

av en negativ kultur där personalen inte vågar uttrycka sig fritt. Sammantaget handlar 

chefernas strategier om tydlighet, kommunikation, delaktighet och utbildning.  

 

Sökord: Chef, informell ledare, ledarskap, pragmatism, äldreomsorg, social omsorg.    
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1. INLEDNING 

Under den praktikförlagda delen av socionomutbildningen väcktes intresset för förhållandet 

mellan chef och medarbetare. Vi var då ute hos enhetschefer i olika verksamheter inom den 

kommunala äldreomsorgen. Där upplevde vi att det förekom starka medarbetare i 

personalgrupperna som utövade någon form av informellt ledarskap. Upplevelsen var också 

att det förekom en passivitet hos cheferna att hantera dessa informella ledare och det var 

heller inget som direkt diskuterades i någon ledningsgrupp. Samlade intryck och diskussioner 

under praktiken oss författare emellan ledde till att det kändes relevant att fördjupa sig i hur 

enhetschefer diskuterar kring medarbetare som är informella ledare, men också om cheferna 

använder några strategier i sitt arbete gentemot dessa personer. Förhoppningen är att 

uppsatsen och dess resultat kommer att öka kunskapen om informella ledare för såväl 

studenter som yrkesverksamma inom social omsorg.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med den här studien är att bidra med förståelse för hur enhetschefer inom den 

kommunala äldreomsorgen resonerar kring medarbetare som utövar någon form av informellt 

ledarskap.  

 

För att bättre kunna svara på syftet används några frågeställningar som hjälp. Dessa är: 

 

� Vilka möjligheter finns det med informella ledare? 

� Vilka svårigheter finns det med informella ledare? 

� Vilka strategier använder cheferna gentemot informella ledare? 

 



 3 

 

3. BAKGRUND 

I följande kapitel beskrivs den kontext som studeras, de begrepp som anses relevanta samt 

presenteras studiens avgränsningar. 

 

Socialstyrelsens forskningsrapport Hur många direkt underställda kan en chef ha? 

(Andersson-Felé, 2003, sid. 33) visar att chefer inom kommunal omsorg idag har stora 

grupper av underställda, vilket även bekräftas av Petersson (2006, sid. 161), och beskriver den 

uttunning av antalet chefer inom kommunerna som lett till ett större antal underställda per 

chef. Socialstyrelsens rapport (Andersson-Felé, 2003, sid. 33) hänvisar till forskning som 

visar att äldreomsorgen idag bör betraktas som, och är ett, servicearbete som inte skiljer sig 

nämnvärt från andra serviceinrättningar. Alltså har kraven på service ökat samtidigt som 

chefen har att upprätthålla en omsorgsgaranti gentemot brukarna samt ett budgetansvar 

gentemot kommunen, vilket beskriver komplexiteten i chefernas arbetssituation, allt i 

kombination med att antalet medarbetare per chef också har ökat. Petersson (2006, sid. 161) 

lägger till att styrningen av äldreomsorgen har ökat, men framförallt genom yttre 

påverkansfaktorer som budget och antalet anställda. Den fråga som väcks är om detta 

sammantaget skulle kunna leda till framväxten av informella ledare.  

 

I de följande avsnitten presenteras och förklaras några av de begrepp som används i 

uppsatsen.  

 

3.1 Chef/enhetschef 

Wolmesjö (2005) beskriver chefsrollen som en första linjens chef, där chefen ska kunna 

arbetsleda personer med olika professioner och kunna samordna dessa individer mot 

gemensamma mål, samtidigt som chefen befinner sig i en mellanposition. En mellanposition 

med politiker och överordnade chefer över sig samt medarbetare och brukare under sig. 

Larsson (2008, sid. 15) använder begreppet mellanchef då hon menar att de som av många 

benämns som första linjens chefer ändå oftast har gruppledare eller teamledare under sig. Ett 

begrepp som figurerar i den här studiens intervjumaterial är samordnare, som ibland kan 

fungera som gruppledare men ibland inte gör det. Men oavsett om chefen kallas första linjens 

chef eller mellanchef handlar det som oftast om en person med ett direkt verksamhetsansvar, 

vilket gör att de begrepp som används i uppsatsen är chef eller enhetschef med utgångspunkt 
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från Wolmesjös (2005) och Larssons (2008, sid. 15) definitioner. I de fall andra begrepp 

används hänförs de till dem i texten refererade upphovsmännen.        

 

3.2 Äldreomsorgen 

Den kontext denna uppsats och de chefer som intervjuats befinner sig i är den kommunala 

äldreomsorgen. Sveriges kommuner har till uppgift att tillhandahålla ett antal tjänster till sina 

invånare och äldreomsorgen är ett exempel på sådan tjänst. Montin (2007) menar att 

kommunen därför kan ses som en serviceleverantör som producerar för den efterfrågan som 

finns. Samtidigt är kommunen underställd statlig kontroll och ålagd att genomdriva 

lagstiftning och beslut fattade på högre nivå (Montin, 2007, sid. 44). Sålunda styrs dagens 

äldreomsorg av både nationell lagstiftning och kommunala riktlinjer, samtidigt som den ska 

utgå från individens behov.  

 

3.3 Chef i äldreomsorgen 

Att vara chef i äldreomsorgen handlar enligt Westlund (2005) om att ha ansvar för hela 

verksamheten, däri inkluderas ekonomi, budget, personal, arbetsmiljö samt kontakter med 

brukare och andra professioner. Uppdraget har förändrats under 1990-talet i och med 

ädelreformen då fler uppgifter överfördes från landstingen till kommunerna, under 2000-talet 

med fler multisjuka brukare som kräver mer vård än tidigare, men också att antalet brukare 

ökat i antal, sammanfattningsvis har det inneburit att chefen har kommit längre bort ifrån 

brukaren än fallet var tidigare. Antalet anställda som en chef ansvarar för har också förändrats 

över tiden. Från att under 1990-talet ha haft ansvar för så många som upp till 100 anställda är 

antalet nu under 2000-talet ungefär 40-50 anställda per chef.    

 

3.4 Informell ledare 

I litteratur och tidigare forskning som är gjord definieras informella ledare på lite olika sätt. 

Pielstick (2000) använder begreppet authentic leadership, autentiskt ledarskap i översättning, 

för informellt ledarskap och definierar fenomenet: ”those not in position of leadership but 

recognized as leaders nevertheless” (sid. 2). Den autentiske ledaren är bra på att lyssna och 

känna av gruppens behov och är medveten om att deras uppträdande ofta granskas varför de 

bygger upp tillit genom handlingar. En autentisk ledares karaktär varierar naturligtvis men 

identifierade drag är självförtroende, intelligens, vänlighet och humor. Schneier och Goktepe 
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(1983) definierar den informella ledaren som någon som har ett inflytande över andra 

gruppmedlemmar och också använder det. Pescosolido (2001, sid. 78) menar att en informell 

ledare inte får någon speciell kompensation för sitt arbete och inte heller har makten att 

anställa eller avskeda. Pescosolidos tankar om bristen på kompensation kan vara 

problematiskt då kompensation kan innebära många saker. Kompensation kanske kan vara att 

få bestämma över arbetstider, ta lunch när man vill eller få bestämma över när den intjänade 

kompensationstiden ska tas ut. Den här uppsatsens definition tar sitt avstamp i Pielsticks 

(2000, sid. 2) och i Schneier och Goktepes (1983) versioner av det informella ledarskapet, den 

instämmer också i Pescosolidos (2001, sid. 78) så till vida att den informella ledaren inte har 

de formella befogenheter som en formell ledare oftast har i form av att anställa eller avskeda. 

Det begrepp som genomgående används i den här studien är informell ledare, trots att det i 

litteraturen finns en mängd varianter på temat. Det är det vanligaste begreppet, framförallt 

men inte enbart, som används i Sverige.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

I de följande avsnitten presenteras de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som 

används i uppsatsen. Den teoretiska delen används för att belysa uppsatsens syfte och 

frågeställningar och ger möjlighet att bättre förstå empirin.  

 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är enligt Trost och Levins (2004) tolkning ett teoretiskt perspektiv 

snarare än en teori. Perspektivet kan användas till att förstå den sociala verkligheten i motsats 

till att istället förklara den. Symbolisk interaktionism innehåller ett antal element eller 

föreställningar som hjälper oss att förstå den sociala verkligheten. Det handlar om att förstå 

skeenden om hur människor definierar situationer. Hur vi interagerar med varandra, vilken 

betydelse kommunikationen har, hur vi som sociala varelser inte är utan hela tiden förändras 

och blir istället samt att vi befinner oss i nuet. Mer utvecklat handlar dessa element enligt 

Trost och Levin (2004, sid. 12ff.) om:  

 

- Att definiera situationen, om vi människor varseblir en situation som verklig så blir 

den också verklig i sina konsekvenser.  

 

- Hur vi interagerar med varandra. Interaktion, eller social interaktion, handlar inte bara 

om ord utan också om kroppsspråk och om vårt tänkande. Att inte göra något i en 

situation där vi förväntas agera är också en form av interaktion. 

 

- Vilken betydelse kommunikationen har handlar om symboler och oftast menas då ord. 

Orden måste, för att bli symboler, ha samma mening för oss som för dem vi 

interagerar med. 

 

- Hur vi som sociala varelser inte bara är utan förändras. Inom perspektivet talar man 

om beteende och aktivitet, för att förstå människan ska man se till vad hon säger och 

inte säger respektive vad hon gör och inte gör. 

 

Människan påverkas av vad hon befinner sig i nu. Det innebär inte att hon förtränger eller 

glömmer vad hon tidigare varit med om, utan tidigare erfarenheter har hon med sig som just 
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tidigare erfarenheter, men hon påverkas också av det nu hon befinner sig i nu. (Trost & Levin, 

2004 sid. 12 ff.)      

 

Enligt författarna (2004) finns det ett tydligt släktskap mellan symbolisk interaktionism och 

socialt arbete, exempelvis genom de kvinnliga förgrundsgestalterna inom socialt arbete Jane 

Addams och Mary Richmond, som båda praktiserade perspektivet inom det som enligt Trost 

och Levin idag skulle kallas socialt arbete. Vi menar att det är relevant att använda sig av 

detta perspektiv för att på ett bra sätt teoretiskt kunna förstå studiens resultat, då 

äldreomsorgen idag, enligt vårt vidkommande, är en del av det sociala arbetet.  

 

4.2 Ledarskapsteoretiskt perspektiv 

Genom åren har många och olika försök gjorts att beskriva den ideala ledaren eller att det 

skulle finns ett bra sätt att leda en organisation. Nackdelen med att försöka beskriva 

verkligheten på ett sådant sätt är, enligt Bolman och Deal (1997), att lite hänsyn tas till andra 

påverkansfaktorer än den som underlydande medarbetare gör. Sådana saker som rör struktur, 

politik och symboler berörs väldigt lite. Ett sätt att få en bredare syn på hur chefen utövar sitt 

ledarskap är att titta på det som situationsanpassat, det vill säga att ledarskapet är olika 

beroende på den kontext chefen befinner sig i. Men inte heller där tas alltid hänsyn till andra 

faktorer än de underlydande medarbetarna. Ett sätt att inbegripa fler faktorer är att som 

Westlund (2005) fokusera på ledarskapet som både verksamhetsnära och situationsanpassat. 

Genom att i det följande fokusera på ledarskapet som verksamhetsnära och därefter 

situationsanpassat, för att senare knyta ihop de båda ledarskapsperspektiven, kommer 

uppsatsen förhoppningsvis att vara trogen grundtankarna med studien.       

 

4.3 Verksamhetsnära ledarskap 

Ett verksamhetsnära ledarskap kännetecknas, enligt Westlund (2005, sid. 13), ur 

medarbetarnas perspektiv av synlighet, en fysisk närvaro och tillgänglighet. Det handlar också 

om att ha kännedom om verksamheten, något som kan uppnås antingen genom medarbetarna 

eller direkt genom att exempelvis chefen går bredvid alternativt utför en del 

omsorgsuppgifter. Westlund menar också att det behövs en tillitsfull relation mellan chefen 

och medarbetarna, något som kan fås genom att det skapas en trygg relation dem emellan 

exempelvis genom att chefen verkar genom medarbetarna. I ledarskapet framkommer också 

att chefen kan vara expert på omsorgsbiten och eller personalutveckling.  
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Författaren utgår från fyra påverkansfaktorer; omsorgsmottagarna, personalen, 

kommunledningen och förvaltningsledningen. Utifrån dessa har han skapat fyra 

ledarskapsprofiler (Westlund, 2005, sid. 18-20); den första kallad personal- och 

omsorgsmottagaren där chefen är expert på social omsorg och förmodligen har social 

omsorgsutbildning. Den andra där chefen är personal- och verksamhetsinriktad och kanske 

har någon form av personalinriktad högskoleutbildning och då är expert på 

personalutveckling. Den tredje med inriktning mot verksamhet och kommunledning är mer 

distanserad i sitt ledarskap då dennes fokus ligger på administration och budgetfrågor, 

personalansvaret är delegerat. Den fjärde och sista har fokus på kommunledning och 

omsorgsmottagare, chefen balanserar mellan budgetdisciplin och brukarnas behov. Denna 

sista profil var ingen som Westlund fann i sin forskning.  

 

4.4 Situationsanpassat ledarskap 

Bolman och Deal (1997, sid. 406) menar att ledarskapet ser olika ut beroende på var i 

hierarkin en chef befinner sig, den kontext chefen verkar i eller personalens utbildningsnivå, 

för att exemplifiera några faktorer. Ett exempel på en modell för situationsanpassat ledarskap 

är Hersey och Blanchards (1993, sid. 187 ff.), som utgår från att ledarskapet fungerar som 

uppgiftsinriktat respektive relationsinriktat beteende. Uppgiftsbeteende handlar då om att 

chefen beskriver vad, hur, när, var och vem som ska göra en uppgift. Relationsbeteende 

handlar om kommunikation, Hersey och Blanchard använder ord som lyssnande, 

uppmuntrande, underlättande, förklarande och stöttande. Dessa beteenden som går från att 

betona uppgift till mer betoning på relation, kan sedan kombineras till olika ledarstilar. Allt 

från att chefen är instruerande envägskommunikatör, till att chefen fortfarande instruerar och 

fattar besluten men inbjuder till kommunikation, till en mer uppmuntrande och stödjande 

funktion, till den sista ledarstilen där personalen varken får stöd, instruktioner eller 

möjligheter till kommunikation. Vilket ledarskap som ska användas beror enligt Hersey och 

Blanchard på personalens kompetensnivå eller förmåga och vilja dessa har att utföra en 

uppgift. I modellen (Hersey och Blanchard, 1993 sid. 191 ff.) urskiljs fyra kompetensnivåer; 

den första där personalen är ovillig och saknar såväl förmåga, engagemang och motivation, 

den andra där motivation och vilja finns men ingen förmåga, den tredje där viljan inte finns att 

använda den förmåga som finns, till slutligen den fjärde där personalen har både förmåga och 

vilja att utföra en uppgift.  
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4.5 Verksamhetsnära situationsanpassat ledarskap 

Westlund (2005, sid. 26) har i sin modell för verksamhetsnära ledarskap byggt vidare på 

Blake och Moutons (1969) ledningsmatris, men då denna bygger på att det finns ett bästa sätt 

att leda organisationer kan det vara mer fruktbart att i den här uppsatsen koppla Westlunds 

teoretiska resonemang till Herseys och Blanchards (1993, sid. 187) mer situationsanpassade 

modell. Westlund (2005, sid. 26) menar att uppgiftsbeteendet hos en chef handlar om på 

vilket sätt hon förklarar medarbetarnas skyldigheter och ansvar. Han kopplar ihop det med 

medarbetarnas kompetens och kallar det då, istället för uppgift, för kompetens. 

Relationsbeteendet förklaras med på vilket sätt chefen engagerar sig i kommunikationen, 

vilken hör ihop med medarbetarnas engagemang, relation kallas då följaktligen för 

engagemang. Ledarstilen blir resultatet av medarbetarnas engagemang och kompetens.  

 

Westlund (2005, sid. 26) kommer fram till fyra huvudsakliga sätt en chef kan agera på, han 

betonar dock att dessa sedan kan kombineras på en mängd olika sätt. Som en jämförelse kan 

nämnas att det rent teoretiskt, enligt Blake och Mouton (1969), finns 81 ideala ledarstilar. 

Poängen är att inga figurer eller matriser ska läsas bokstavligen, vilket är skäl nog att inte 

presentera någon sådan utan att låta läsaren själv ”se” den.   

 

Chefen kan då enligt Westlund (2005, sid. 26 ff.) vara:  

 

- Coachande; instruera och stödja när inte kompetens eller engagemang finns, det är då 

bra om chefen här är expert på social omsorg. Jämför Hersey och Blanchards (1993, 

sid. 191) första kompetensnivå där personalen varken vill eller har förmåga.  

 

- Instruerande; förklara och vara öppen för tvåvägskommunikation när engagemang 

finns men kompetens saknas. Enligt Hersey och Blanchard (1993, sid. 191) är 

personalen här på den andra kompetensnivån, viljan finns men förmågan saknas.   

 

- Stödjande; motivera och stötta när kompetensen finns men engagemanget saknas, 

något som Hersey och Blanchard (1993, sid. 191) benämner som att förmågan finns 

men inte viljan. Här är det också bra att som Westlund (2005, sid. 26 ff.) säger vara 

expert på social omsorg. 
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- Delegerande; här har medarbetarna både kompetens och engagemang. Enligt Hersey 

och Blanchard (1993, sid. 192) förmåga och vilja.  

 

Det verksamhetsnära situationsanpassade ledarskapet blir då att anpassa sin ledarstil efter 

gruppens behov, att vara närvarande eller tillgänglig när behov uppstår. Att ibland vara 

stödjande, ibland delegera eller ibland vara coachande och så vidare. Detta förutsätter, enligt 

Westlund (2005, sid. 27), att chefen är expert på antingen både social omsorg och 

personalutveckling alternativt på ett av områdena.  

        

4.6 Tidigare forskning 

Med ett internationellt perspektiv var ledarskapsforskningen, enligt Yukl (2006), länge 

fragmentiserad. Men sedan utkristalliserades enligt författaren några specifika områden som 

det bedrevs eller bedrivs forskning inom. Dessa är bland annat att se ledarskapet som 

situationsanpassat, att fokusera på beteendet hos ledaren, ledarskapet ur ett maktperspektiv 

eller att lägga fokus på ledarens färdigheter och egenskaper. Ledarskap i offentlig sektor var 

fram till 1980-talet, enligt Henning (2000), inget som renderade någon större mängd 

forskning. Exempel på forskning som skulle kunna ha bedrivits var förhållandet mellan 

chefen och de regler som man ansåg det offentliga ledarskapet styrdes av. Men sedan, påpekar 

författaren, hände något. Det offentliga började komma med som empiri i studier av ledarskap 

i det privata näringslivet eller indirekt då andra perspektiv undersöktes. Under 1980-talet 

ökade intresset för att forska om möjliga organisationsförändringar i offentlig sektor, 

exemplet The New Public Management, eller styrning av detsamma. Mycket av forskningen 

handlade dock fortfarande om organisationsförändringar, styrning av verksamhet och 

förändringsarbete.  

 

Ledarskap inom äldreomsorgen uppmärksammades inte, enligt Larsson (2008, sid. 31), förrän 

under 1990-talet. De studier som gjordes rörde dock den tid när chefen hade både en beställar- 

och utförarroll, roller som nu i huvudsak är renodlade. Några exempel på ledarskapsforskning 

som berör chefer på enhetschefsnivå är Wolmesjö (2005), vars avhandling handlar om att 

utröna hur chefer ser på sitt ledarskap inom kommunal äldre- och handikappomsorg, samt just 

Larssons (2008) avhandling som handlar om organisatoriskt förändringsarbete utifrån 

mellanchefens perspektiv.  
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Exempel på forskning under 2000-talet som berör ledarskap och arbetsgrupper är Albinsson 

och Strangs (2002) studie på kommunala demensboenden. De menar att frånvaron av ett 

explicit ledarskap leder fram till framväxten av informella ledare, eller despoter som de 

benämner dem. Framväxten gynnas av stora enheter där chefen har ansvar för 50-60 

medarbetare, ledarskapet blir då något som de anställda upplever som svagt och inte dagligen 

närvarande. En internationell studie om framväxten av alternativt ledarskap är Pielsticks 

(2000, sid. 2), vilken visar att ett informellt ledarskap ofta framträder då mindre grupper på 

arbetsplatser har behov som är skilda från ledningen och övriga medarbetares värderingar och 

mål. Detta borde också vara applicerbart på de stora grupper som Albinsson och Strang 

(2002) beskriver, men också i mindre arbetsgrupper inom äldreomsorgen. Thylefors (2007, 

sid. 127) skriver att det finns en risk att informella ledare kliver fram när det inte finns en 

formellt utsedd ledare. Om det blir ett problem eller inte beror på hur stor påverkansmöjlighet 

de övriga i gruppen anser sig ha, snarare kan en informell ledare som bekräftar gruppens 

behov skapa en trygghet.  

 

I en annan studie - Hjalmarsson, Norman och Trydegård (2004) - visar resultatet att många av 

de intervjuade cheferna inte har någon möjlighet till direkt arbetsledning, enheterna är för 

stora med för mycket personal för att chefen ska kunna ge direkt stöd. Chefer som personal 

pratar om det tillgängliga ledarskapet, att alltid vara tillgänglig, vilket sker genom att i största 

möjliga mån ha dörren öppen till kontoret, vara tillgänglig på mejlen och i telefon. Många 

chefer deltar också regelbundet i morgonsamlingar eller vid motsvarande tillfällen. 

 

4.7 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen används först och främst för att förankra empirin i uppsatsens 

diskussionsdel, varför det är viktigt att empirin kan avspeglas i de valda teorierna. Valda 

teoretiska utgångspunkter har sin grund i att studien har ett chefsperspektiv samt att främst de 

två ledarskapteoretiska perspektiven, situationsanpassat och verksamhetsnära, är relativt flitigt 

förekommande inom äldreomsorgsforskningen. Symbolisk interaktionism används för att 

lyfta fram de kommunikativa delarna i empirin.  

 

Översikten av den tidigare forskningen visar att studiens frågeställningar är vagt belysta i 

svensk forskning. Det finns en mängd forskning om ledarskap i allmänhet och även viss 
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forskning om ledarskap inom socialt arbete, men knappast någon alls om informella ledare 

vare sig i allmänhet eller inom socialt arbete. Däremot finns det en del internationella studier 

om informella ledare med då är kontexten sällan överensstämmande med svensk äldreomsorg.  
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5. METOD 

I det följande presenteras med vilken förförståelse författarna till studien gick in i arbetet med 

uppsatsen, vilket vetenskapligt förhållningssätt studien grundar sig på, den ansats den vilar på 

samt metodik, urval, etiska överväganden och studiens kvalitet.   

 

5.1 Inledning 

Det är enligt Kvale (1997) viktigt dels att ha omfattande kunskap om ämnet men också vara 

medveten om på vilket sätt den kunskapen påverkar vid tolkningen av materialet. Den 

kunskap som uppsatsens författare sedan tidigare besitter om äldreomsorg, ledarskap och 

informellt ledarskap består av att båda har arbetat extra på särskilda boenden för äldre 

personer och där kommit i kontakt med såväl formella som informella ledare. Båda har också 

inom ramen för socionomprogrammet praktiserat som enhetschefer på särskilda boenden för 

äldre personer och där i första hand intagit den formella chefens roll. I andra arbeten som båda 

författarna har haft innan påbörjandet av utbildningen har författarna kommit i kontakt med 

dels olika slags chefer och dels starka kollegor som kan identifieras som informella ledare. 

Socionomutbildningen i sig har förmodligen bidragit med en hel del förförståelse, framförallt 

genom alla de tankar och diskussioner som ska bidra till att förankra teorier och göra oss 

studenter till bra framtida ledare. Detta tillsammans utgör vår förförståelse. Genom att 

bearbeta förförståelsen tydliggörs, enligt Kvale (1997) forskarens betydelse för tolkningen av 

empirin.  

 

5.2 Vetenskapligt förhållningssätt och ansats 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt handlar bland annat om att pendla mellan helheten och de 

olika delar som helheten består av, för att därigenom få en större förståelse för både delarna 

och helheten. Helheten kan handla om allt från insamlat forskningsmaterial via den kontext 

informanterna finns i till hela det omkringliggande samhället. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Helheten för den här studien begränsar sig i huvudsak till den kommunala äldreomsorgen men 

utgörs också av den forskningsfråga studien utgår ifrån. Delarna utgörs i hermeneutisk 

forskning mångt och mycket av text eller det talade ordet, vilka också tillsammans med de 

olika delarna i forskningsfrågan är de delar som används här.   
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Utifrån ovan beskrivna förhållningssätt går det att välja olika ansatser att arbeta utefter. Den 

induktiva där forskaren försöker generera teori utifrån insamlad empiri eller den deduktiva där 

empirin ska verifiera redan fastlagd teori. Den här uppsatsen är inspirerad av den tredje 

ansatsvägen, den abduktiva, där empiriinsamlandet varvas med teoretiserande. Teorin och 

empirin påverkar under forskningens gång varandra. Det handlar om att inte sätta empirin 

eller teorin i centrum utan båda är lika viktiga. Ansatsen är också reflexiv, vilket handlar om 

att lyfta fram reflektionen i forskningen, inte bara som en slutprodukt utan också under 

forskningens gång. Uppsatsen är inspirerad av de fyra element som Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar kännetecknar reflekterande forskning. Det handlat om att kritiskt granska och 

reflektera över vilken påverkan på resultatet insamlandet av empirin har, vilken betydelse 

uttolkaren har – det vill säga forskaren – och på vilket sätt interaktionen mellan forskaren och 

den som det forskas på påverkar samtidigt som utgångspunkter och teoretiska antaganden 

också förändrar tolkningen, hur studien förhåller sig relationsmässigt i den kontext som 

studeras utifrån ett maktetiskt perspektiv samt slutligen reflektion över med vilken auktoritet 

forskaren kan tolka empirin. Den abduktiva ansatsens betoning på både empiri och teori utgör 

en naturlig länk mellan uppsatsens fallenhet att verka teoretisk och intentionen att den ska 

kunna komma till användning i fältet, vilket har gjort att studien låtit sig inspireras av den 

pragmatiska inställning som presenteras under nästa rubrik.      

 

5.3 Pragmatism 

”För att uppnå fullständig klarhet i vårt tänkande om något behöver vi alltså bara överväga 

vilka tänkbara praktiska verkningar det kan ha … ” (James, 2003 sid. 43), citatet kallar 

William James för Pierce’ princip, efter Charles Pierce som tillsammans med James 

formulerade den moderna pragmatismen. Det är de praktiska konsekvenserna av något som 

har betydelse. För pragmatismen är det egalt om en äldreomsorgsenhet har tjugofem eller 

sextiofem anställda, utan det är konsekvenserna detta får för exempelvis chefens möjligheter 

att utöva någon form av ledarskap som är väsentligt. Metoden eftersträvar heller inte någon 

slutgiltig sanning eller lösning, utan blir ett redskap för att bättre förstå hur verkligheten kan 

förändras. James menar också att den sanning som för tillfället är mest sanning är den som 

minst avviker till tidigare sanningar, vi människor tenderar att vilja se små förändringar i vår 

uppfattning av verkligheten. För att återknyta till exemplet med antalet anställda; om 

ledarskapet är oberoende av antalet anställda så anses det förmodligen enligt James (2003) det 

ledarskap vara mest sant som också var det senast, att då försöka införa en helt ny 
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ledarskapsfilosofi är förmodligen inte det mest genomförbara. Sammanfattningsvis anser 

James att teorier ska ses som ”… anpassning till verkligheten snarare än uppenbarelser … på 

någon gudomligt uppställd världsgåta?” (Sid. 113), frågetecknet är mer retoriskt då det som 

är sant i dag inte nödvändigtvis behöver vara det imorgon, det är också den praktiska 

betydelsen denna sanning har som är väsentlig när vi använder oss av den. (James, 2003) I 

den här uppsatsen innebär det att pragmatismen blir ett sätt att göra forskningen mer 

funktionell (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid. 532), att öka förståelsen inom äldreomsorgen 

för hur enhetschefer resonerar om informella ledare.   

 

5.4 Datainsamling och metodik 

Den metodik som valdes för insamlandet av empirin var kvalitativa intervjuer. Det ansågs 

som en bra insamlingsmetod då studien handlar mer om att öka förståelsen för ett fenomen 

snarare än att förklara det. I en kvalitativ forskningsintervju handlar det om att försöka förstå 

de intervjuades egna upplevelser och tolkningar av det som forskaren vill undersöka (Kvale, 

1997). Att få svar på frågor om vilka tankar och vilken kunskap informanterna har om 

informella ledare sker förmodligen bättre genom att använda en lite mer öppen intervjuform. 

Strukturerade intervjuer med dess krav på begränsade svarsalternativ kan begränsa den 

variation som kan uppstå i ett samtal där omformulering eller interaktion mellan intervjuaren 

och den intervjuade kan ge nya tankar och ny kunskap. Att å andra sidan använda ett helt 

ostrukturerat angreppssätt skulle kunna innebära att informanterna inte alls eller i mycket liten 

grad berör det undersökta fenomenet. Genom att till viss del styra eller regissera intervjuerna 

fås många ingångar till ämnet och därigenom går det förmodligen också lättare att förstå vad 

informella ledare betyder för var och en av informanterna. (Fontana & Frey, 1994) Med 

utgångspunkt i detta användes en frågeguide (se bilaga 2) som också förändrades varefter 

intervjuerna fortskred och nya intressanta aspekter i samtalen framkom. Förändringen av 

frågeguiden kan också ses som ett uttryck för den lärandeprocess som ett uppsatsarbete 

innebär. 

 

5.5 Urval 

Intervjuerna var sex till antalet och alla deltagare var enhetschefer inom den kommunala 

äldreomsorgen, en enhetschef var också områdeschef och då chef över några av dem som 

intervjuades. Två personer var chefer över varsitt hemtjänstområde, en person över både ett 

hemtjänstområde och ett servicehus, två personer var chefer över varsitt särskilt boende samt 
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slutligen en person som var chef över kommunens sjuksköterskor och administratörer samt ett 

särskilt boende. Denna studie är genomförd i två östgötska kommuner varav en större och en 

lite mindre. Ingen av dessa två kommuner är organiserade så att det inom äldreomsorgen finns 

biträdande chefer. Istället har kommunerna löst det genom att anställa administratörer eller 

samordnare, med i huvudsak administrativa uppgifter. 

 

Urvalet till intervjuerna gjordes till viss del genom kännedom om att informanterna hade en 

kunskap om det valda forskningsområdet, samt genom en önskan att vidga urvalet till flera 

kommuner än en. Urvalet var alltså i huvudsak i förväg uttänkt med ett visst inslag av 

oförutsägbarhet, då forskaren aldrig i förväg med säkerhet kan veta om valda intervjupersoner 

kommer att ställa upp på att bli intervjuade. För att komma i kontakt med personer som kunde 

tänka sig att bli intervjuade, kontaktades två överordnade chefer i två kommuner per e-post. I 

den första kommunen gav den överordnade chefen klartecken till fortsatt kontakt med 

enhetschefer inom det området, vilka kontaktades via telefon och e-post. I den andra 

kommunen gav den överordnade chefen förslag på ett antal personer som sedan kontaktades 

per telefon. Alla intervjuade utom en person var kvinnor.  

 

5.6 Etiska överväganden 

I all forskning är det viktigt att ha ett etiskt perspektiv i det man gör, som forskare är det lätt 

att sätta sin uppsats i främsta rummet, utan en tanke på de konsekvenser som olika 

överväganden kan ge under färdens gång. Den här uppsatsen lutar sig mot de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2008) utkommit med för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Principerna är fyra till antalet; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I korthet innebär dessa att informanterna i en 

studie ska informeras om villkor för medverkan, ges möjlighet att samtycka till medverkan 

och närhelst de själva vill avbryta sin medverkan, samt att forskaren inte får utsätta individen 

för påtryckningar eller påverkan. Alltså handlar det om ett skydd för de personer som lämnar 

information till forskningen.  

 

I det missivbrev som skickades till intervjupersonerna och intervjupersonernas överordnade 

chef, informerades om syftet med uppsatsen, vad intervjuuppgifterna skulle användas till samt 

att dessa kom att anonymiseras. Vid påföljande telefonbokning av tid med cheferna 
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poängterades också frivilligheten att delta i studien. Allt detta upprepades vid 

intervjutillfällena. 

 

5.7 Analys 

Efter transkribering av intervjuerna lästes de av båda författarna som sedan tillsammans 

tematiserade intervjusvaren efter studiens frågeställningar. Därefter analyserades de i 

förhållande till den teoretiska referensramen varefter nya teman uppstod. Efterhand uppstod 

det pendlande emellan studiens helhet och de olika delarna som enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) kännetecknar hermeneutisk forskning.    

 

5.8 Studiens kvalitet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En studies kvalitet kan mätas på olika sätt. Begreppen validitet och reliabilitet utvecklades ur 

den kvantitativa forskningen men används också av kvalitativt inriktade forskare. Validitet 

handlar traditionellt sett om forskaren har lyckats mäta det som var avsett att mätas. I 

kvalitativ forskning kan det mer handla om att empirin ska kunna belysa studiens 

frågeställningar. Reliabilitet står för hur pålitlig studien är, hur pålitlig metoden är för att få 

fram det som forskaren vill få fram, hur pålitligt resultatet är samt om analysen innehåller fel 

eller feltolkningar. (Repstad, 2007) Generaliserbarhet inom en kvalitativ studie kan enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008, sid. 53) betyda ”… successiva utvidgningar av teorins 

empiriska tillämpningsområde inom en viss domän”. Det är också den betydelse 

generaliserbarheten får i den här uppsatsen. Domän anger den begränsning i generalisering 

som forskaren kan göra utifrån sitt resultat. Då domänen i denna uppsats är den kommunala 

äldreomsorgen går det inte att generalisera resultatet till att gälla något annat än den 

kommunala äldreomsorgen.     

 

God forskning och att referera 

Alvesson och Sköldberg (2008, sid. 538) använder begreppet god forskning, med vilken de 

menar att studien ska uppvisa en god empirisk förankring och trovärdighet, att flera 

alternativa tolkningar ska redovisas, att som beskrivits i ansatsen kritiskt reflektera över den 

kontext studien befinner sig i samt slutligen, att språket i sig är tvetydigt och inte alltid kan 

beskriva empirin på ett riktigt sätt. Att referera i texten är inget som man enligt Hellgren och 
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Löwstedt (1994) bara gör. Som student formas du av den utbildningsmiljö du befinner dig i 

och hur man där anser att ett korrekt refererande ska gå till, att exempelvis använda 

Vancouver eller Harvard som referenssystem. Men utöver detta mer tekniska synsätt går det 

att referera ramutmanande eller fältutvecklande. Refererar forskaren på ett ramutmanande sätt 

används referenser för att ifrågasätta det vedertagna inom området och för att få influenser 

från andra forskningsområden. En fältutvecklande forskare ser som sin uppgift att förfina 

forskningen inom sitt område, de referenser som används är vedertagna och stödjande. 

(Hellgren & Löwstedt, 1994) I den här uppsatsen används refererandet som ett sätt att både 

ramutmana och fältutveckla. Ramutmanande på så sätt att influenser har hämtats från 

ledarskapsforskning utanför det sociala området, fältutvecklande genom att försök görs att 

bättre förstå chefers resonerande kring informellt ledarskap inom den sociala kontext som 

äldreomsorgen utgör.   

 

5.9 Sammanfattning 

Studiens vetenskapssyn och metodologi är tänkt att korrespondera med den empirinära 

utformningen av syfte och frågeställningar. Detta sker genom att utgå från ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, använda en abduktiv ansats samt låta uppsatsen inspireras av reflexivitet och 

pragmatism.  
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6. RESULTAT 

6.1 Inledning 

Presentationen av uppsatsens resultat inleds med ett avsnitt om framväxten av informella 

ledare och hur cheferna identifierar och benämner dem. Därefter presenteras de möjligheter 

och svårigheter cheferna resonerar om avseende de informella ledarna, men också de 

strategier de använder sig av för att förstärka positiva effekter eller för att mildra negativa 

effekter av det informella ledarskapet. Sedan följer ett avsnitt om hur cheferna i intervjuerna 

tar upp närvarons betydelse för framväxten av informella ledare. Resultatet avslutas med en 

sammanfattning. Alla citat i resultatet är hämtade från intervjuerna med cheferna. 

 

 ”De hade bytt sju chefer på ett och ett halvt år. Och det berodde 

mycket på att det fanns starka informella ledare …” 

 

6.2 Framväxten av och hur informella ledare identifieras 

För att kunna förstå hur cheferna resonerar om informella ledare är det av värde att också veta 

hur de identifierar och resonerar om framväxten av informella ledare. Citatet från en av 

cheferna i inledningen tyder på att omsättningen av chefer på en enhet kan påverka 

framväxten av starka informella ledare. Vad som är hönan eller ägget är dock inget som 

framkommer i intervjun. Var det den höga omsättningen av chefer som möjliggjorde 

framväxten eller var det de informella ledarna som gjorde att det blev en hög omsättning på 

chefer? ”… på några av de här ställena har man bytt chef väldigt mycket.” Här resonerar en 

chef om att man i en grupp där det tidigare inte funnits en chef på plats speciellt ofta, utan 

gruppen har fått sköta sig själv, har det bildats en egen kultur vilket då har lett till att en tydlig 

informell ledare haft möjlighet att växa fram.  

 

”Om man inte är riktigt säker, vågar stå för sina beslut. Och kanske vill vara kompis med 

alla, en chef kan inte vara kompis med alla sina medarbetare, det går inte. Man får ha distans 

… du blir inte riktigt en i gruppen när du är chef.” Även så kallade kompisledare, en person 

som har svårt att vara chef och hålla en distans till gruppen, som vill vara kompis med 

gruppmedlemmarna, tror många av cheferna möjliggör framväxten av informella ledare.  
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Cheferna beskriver att de kan identifiera olika typer av informella ledare. Några är starka rakt 

över, andra är engagerade och drivande i en del frågor, somliga i många frågor som rör 

verksamheten. Vilka frågor det rör sig om beror på, menar cheferna, att de informella ledarna 

vill vara med och påverka inom det område de är bra på, där man känner sig säker, vilket 

innebär att det kan växla beroende på vilka frågor som för dagen är aktuella. En chef säger att 

utbildningsnivån inte har någon betydelse för om någon är en informell ledare. En annan chef 

menar att informellt ledarskap klingar negativt i dennes öron och säger att det är ett ledarskap 

som man tar och inte något som man har fått genom någon form av mandat.  

 

Någon chef beskriver en informell ledare som en person med stark drivkraft men som kanske 

inte riktigt vet om det själv, som inte vet om sitt eget beteende. En negativ informell ledare 

beskrivs av en chef som en person som ”… kör över de andra och domderar väldigt mycket”.  

En chef beskriver att det går att se hur en individ beter sig olika i grupp och individuellt, och 

på så sätt kan urskilja vilka roller personen har i gruppen.  

 

På vilket sätt man i intervjuerna benämner informella ledare varierar. En chef använder den 

formella titeln på dem som avses, samordnare, då de mest tongivande informella ledarna på 

enheten har blivit just samordnare. Hos en chef förekommer det enligt egen utsago i dagsläget 

inga informella ledare, varför de heller inte benämns på något speciellt sätt. Begreppet 

informell ledare används av en chef efter att det först har blivit introducerat av intervjuaren. 

Inofficiella ledare är något som används av en chef när denne talar om personer som i studien 

definieras som informella ledare. Övriga benämner informella ledare som just informella 

ledare. Sammantaget finns ingen benämning som är riktigt tongivande, en viss övervikt 

framträder dock för användandet av begrepp informell ledare när cheferna resonerar om dem.       

 

6.3 Vilka möjligheter finns det med informella ledare? 

”Spontant är de rätt bra att ha” eller ”De här positiva är det inga problem med, upplever 

jag, för att de kan vara en styrka i gruppen”. Flera av de chefer som deltagit i studien anser 

att informella ledare kan vara en tillgång i verksamheten. Dessa kan ha förmågan att 

upprätthålla stämningen och ställningen på arbetsplatsen när chefen själv inte är på plats, 

bland annat då de andra i personalen ser upp till dem. En chef beskriver en situation där den 

informella ledaren var den som höll samman personalgruppen, när sedan personen fick sluta 

föll gruppen och det som de identifierade sig med samman. De här personerna kan också ha 
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förmågan att driva igenom frågor som annars lätt skulle försvinna eftersom de vågar ta ansvar, 

vågar ta initiativ och vågar lyfta fram problem. En chef beskriver att det är önskvärt att 

personalen tänker bredare och mer flexibelt för att därigenom få in nya perspektiv i 

verksamheten.  

 

”eftersom jag … inte kan vara närvarande alltid så känner personalen att … de har 

förtroende för dem [och] kan vända sig till [dem]. De är ett bra stöd för personalen”. Citatet 

visar hur chefen, genom att formalisera dem som agerar som informella ledare, kan dra nytta 

av dem, till exempel genom att övrig personal har någon att vända sig till också vid de 

tillfällen chefen inte är på plats. ”Sen är de jätteduktiga på att driva igenom saker som vi har 

bestämt. Som rinner ut i sanden annars …”. Vilket också förklaras med att chefen själv inte 

alltid kan vara på plats, men som vidareutvecklas till att bli en strategi för att också använda 

dessa informella ledare till att upprätthålla något som chefen har bestämt. Det kan handla om 

att hos personalen genomdriva beslut, något som också någon chef sade kan vändas till något 

negativt. För som många påpekade i intervjuerna, i en verksamhet som pågår sju dagar i 

veckan från tidig morgon till ibland sen kväll är det omöjligt för en chef att hela tiden vara 

närvarande. För de chefer som intervjuats tillkommer också regelbundet frånvaro för olika 

former av möten och utbildningar. Tid då några chefer i studien uppskattar att det finns de i 

personalen som tar mer ansvar, att övriga i personalen har någon eller några som de kan vända 

sig till.  

 

”de styr med scheman, semesterplanering, de styr med allt sådant, jag lägger mig inte i så 

mycket, för att jag inte har tid, dels tycker jag att det är bra att delegera, jag har inte tid med 

allting …”. En distinktion som framkommer i intervjuerna är att de informella ledarna 

används dels i den löpande verksamheten och dels när det uppkommer eller hotar större 

förändringar i verksamheten. Vid denna typ av förändringar kan den informella ledaren och 

chefen tillsammans ge en enad bild gentemot gruppen. Den informella ledaren får då som 

uppgift att, med hjälp av det mandat denna sedan tidigare har från gruppen, visa och förklara 

saker inför det som oftast uppfattas av personalen som negativa förändringar. Med det menas 

då att om budskapet förankras väl hos den informella ledaren i förväg så är man två bärare av 

budskapet, det ger mer tyngd och gruppen ser att det kan bli bra. Den informella ledaren 

gjuter därigenom lite olja på vågorna och hjälper till att förmildra ett budskap som annars av 

personalen skulle mottas mer negativt. Detta kan också ske genom att påminna gruppen om 

att de har en professionell roll gentemot brukarna.  
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 ”Jag försöker väl lite nu att just när det är budgetmässigt illa … försöker samla ihop oss vi 

måste på nått sätt vara positiva, vi måste stå enade”. En chef menar att en positiv informell 

ledare har en förmåga att gjuta mod i hela gruppen, den kan fungera som ett stöd och peppa 

övriga i gruppen, exempelvis genom att säga något i stil med att det här ordnar vi, att helt 

enkelt arbeta för att skapa en positiv stämning på arbetsplatsen. ”… sen kan man tycka och 

tänka något annat, men man kan inte gå ut och vara negativ i gruppen, ni [samordnarna] som 

är experter på det här, det blir inget bra ute i grupperna”. Visar på ytterligare hur en 

enhetschef försöker använda sig av de informella ledarna när något nytt ska implementeras i 

verksamheten, något som ofta enligt många av cheferna upplevs som negativt, åtminstone i en 

början. Ett sätt att försöka vända det här negativa i personalen kan då vara att först få med 

dessa informella ledare och genom dem sedan få med övriga i personalgruppen. ”Om man får 

med de informella ledarna på tåget så går ju resan mycket fortare, lättare och smidigare”. 

Ett annat sätt att få med sig dem kan vara, som en chef beskriver det, att utifrån deras 

kompetens lägga på lite mer ansvar i ett pågående förändringsarbete.  

 

Resultatet så här långt har i huvudsak betonat de positiva aspekterna av informellt ledarskap 

som cheferna har resonerat om, många av dem pratar om både positiva och negativa sidor av 

det informella ledarskapet, därför är det nu lämpligt att presentera de svårigheter som har 

framkommit i intervjuerna.   

 

6.4 Vilka svårigheter finns det med informella ledare? 

”… när man har så mycket neddragningar. Då är det också de som driver. De som är 

negativa”. Vilket får illustrera den största negativa påverkan som kommit fram i intervjuerna. 

När det är neddragningar, det kan vara genom personalneddragningar eller andra ekonomiska 

åtstramningar, kan dessa personer fungera som negativa blåslampor på övriga i 

personalgruppen. Även om de andra i gruppen kanske inte riktigt tycker så egentligen, men 

eftersom de informella ledarna oftast är insatta i verksamheten och har bra argument så följer 

gruppen dem. ”… så har de argumenten för att de är väldigt insatta i verksamheten”. 

Eftersom de informella ledarna oftast är insatta ger det dem ett informationsförsprång som de 

sedan använder till att argumentera och diskutera för sin sak och därigenom även påverka 

övriga i personalgruppen att tycka som dem, vilket nästa citat visar: ”när jag frågade något i 

hela personalgruppen så var det vissa som svarade, märkte jag efter ett tag, och frågade jag 
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rakt ut någon annan så tittade de på de andra och fördröjde och gav svävande svar”.  De 

informella ledarna är de som i många verksamheter för gruppens talan. Några chefer vittnar 

om att de informella ledarna kan ta mycket plats i gruppen, dra ner gruppens humör och 

motivation, helt enkelt lägga ribban väldigt lågt för hela gruppens arbete.   

 

Starka informella ledare kan ge en rädd och skrämd personalgrupp som inte vågar 

kommunicera öppet och fritt, gruppmedlemmarna vågar inte ta en egen ställning eftersom de 

måste möta den som är informell ledare i arbetet varje dag. De personer som inte fungerar 

som informella ledare är måna om att vara med i gruppen, att inte bli utfrysta, vilket gör att de 

inte riktigt vågar säga ifrån, eller som en chef beskriver de eventuella konsekvenserna av att 

gå emot gruppen ”… skvaller, att man pratar illa om någon, mobbning …”.  

 

”… man hade bildat en egen kultur, man gjorde precis som man ville när inte chefen var här 

då”. Här beskriver en chef hur en arbetsgrupp bildat en egen kultur på arbetsplatsen, en kultur 

som innebär att när chefen inte är närvarande gör man som man vill och på sitt eget sätt, detta 

var också något som framkom i flera andra intervjuer. Flera chefer beskriver att kulturen ofta 

sitter djupt rotad i gruppen och att det är en lång och tidskrävande process att bryta ett 

negativt beteende. Gruppmedlemmarna beskriver, enligt en chef, att de inte sett vad som har 

hänt och när chefen börjar rota i det hela, kommer på att de låtit saker bara flyta med. Så här 

gör vi, så här har vi alltid gjort - kulturen har växt fram inte för att det i första hand gagnar 

verksamheten eller brukarna utan istället gagnar, vid en första anblick, personalen. Ofta 

verkar det som att denna kultur uppdagas, antingen när det kommer nya individer in i gruppen 

som inte vill acceptera de roller som finns, eller när en ny chef träder in i verksamheten. Om 

sedan den nya chefen gräver lite, kommer det ibland fram att gruppmedlemmarna inte mår 

riktigt bra eller att alla i gruppen inte heller stödjer den informella ledaren, alla känner sig inte 

delaktiga, men man vågar inte heller riktigt gå emot. En chef har till och med sagt att det gått 

så långt så att det är chefen som rättar sig efter gruppen och inte tvärt om.  

 

En intervjuad chef beskriver att man kan bli lurad som chef, att någon i personalgruppen 

kommer och säger att den har gruppens mandat i ett ärende. Men sedan när chefen lyfter på 

locket och undersöker närmare hur det ligger till, så visar det sig att gruppens övriga 

medlemmar inte alls tycker likadant. Då är det viktigt att chefen tänker ett steg längre och 

frågar alla i gruppen om var och ens ståndpunkt i den aktuella frågan. Vilket leder in oss på de 
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strategier som cheferna använder för att bemästra informella ledares negativa påverkan på 

personalgruppen och verksamheten.   

 

Tydlighet 

”Jag känner inte just nu att jag har någon formell ledare, det tar jag ur dem med en gång”. 

Ett sätt som kom fram i en intervju var att direkt när det uppstod någon form av informellt 

ledarskap desarmera det, att minimera möjligheterna för dessa personer att agera genom att 

konfrontera dem. Den här chefen gjorde det genom att tydligt markera vem det var som 

slutligen bestämde, men fram till det beslutet kunde medarbetarna komma med synpunkter, 

förslag och idéer. En annan chef uttryckte det som att ”… ibland måste man också sätta stopp 

för det och säga att det räcker”. ”Då gäller det att vara rak, att inte tillåta det. Jag kör 

väldigt mycket med rak kommunikation …”. När situationer uppstår eller har uppstått handlar 

det enligt många av de intervjuade cheferna om att vara rak och tydlig som chef. ”Så jag tror 

mycket är det här att har du ett tydligt ledarskap så behöver du inte ha bekymmer med några 

inofficiella ledare”.   

  

Tydlighet kan också handla om chefens roll, vad chefen har för förväntningar på gruppen, 

vilket mandat chefen har och vad chefen själv får från sina chefer och alltså inte direkt kan 

råda över själv. Några av de intervjuade påtalar även vikten av att vara tydlig med hur man 

ger information eftersom man sällan har hela arbetsgruppen samlad samtidigt, vilket kan få 

till följd att det man säger till någon sprids på ett för chefen eller verksamheten fel sätt. Att det 

som chefen säger till den första personen i personalen sedan förvanskas på vägen. Sätt att 

undvika att information missförstås kan vara att använda en informationstavla eller utge 

information i skriftlig form via exempelvis veckoblad, som då delas ut nästan samtidigt till 

alla i gruppen  

 

Flera av de intervjuade cheferna påpekade vikten av att tydliggöra rollfördelningen, vem som 

har vilket ansvar och vems arbete det är att se till att olika saker blir utförda. Det handlar om 

att alla ska veta vem som har ansvar och mandat till att göra vad. För en chef handlade det om 

att göra en tydlig arbetsbeskrivning för en medarbetare som tog på sig ett informellt ledarskap 

utan att gruppen hade gett det till personen i fråga. En annan chef tog in företagshälsovården i 

arbetet med gruppen för att kartlägga var gruppen befann sig och vilka roller man hade. På så 
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sätt fick både gruppen och chefen tillsammans ett material att arbeta vidare med för att 

därigenom bryta det negativa beteendet.  

 

Kommunikation  

Samtliga chefer som intervjuats menar att kommunikationen har en avgörande roll i samspelet 

med personalen. Flera säger sig försöka få till en rak och öppen kommunikation, exempelvis 

genom samtal med enskilda personer ur personalen vid behov, innan det går för långt och 

kanske också som ett försök att vända negativa åsikter och därigenom få gruppen att arbeta 

mot positiva mål. En chef menar också att det är viktigt att påtala egenskaper för sina 

medarbetare eftersom ingen människa kan arbeta med sina brister om personen inte ens vet 

om att de uppfattas som brister eller på ett speciellt sätt. Flera chefer för även löpande 

diskussioner i arbetsgruppen om hur man ska arbeta för att uppnå ett gott arbetsklimat. Denna 

kommunikation i grupp öppnar även för ett friare klimat där taket blir högre och 

gruppmedlemmarna mer vågar komma till tals och göra sig hörda. Vid arbetsplatsträffar kan 

chefen exempelvis låta alla prata genom att gå laget runt, på så sätt blir alla hörda och känner 

att den egna åsikten har betydelse. En chef menar att ”en grupp som inte talar med varandra 

kan inte utvecklas”. Det är inte alltid att de som agerar som informella ledare har den 

information som behövs för att vara insatta i verksamheten, menar en chef, genom att då 

informera personalen och dem specifikt så löser chefen många gånger svårigheter innan de 

har uppstått.  

 

Delaktighet  

Många chefer i studien tror att informellt ledarskap kan arbetas bort genom att ge de 

medarbetare som vill ett större ansvar. På så sätt känner personen sig delaktighet och får 

också en möjlighet att påverka det egna arbetet. Exempel på delaktighet kan vara att ge 

medarbetare ansvarsområden eller göra dem till ombud för olika saker inom personalgruppen. 

Meningen är enligt några chefer att inge självkänsla och att underbygga det faktum att 

kompetens ska ge utdelning. Även andra former av delegering verkar enligt många av 

cheferna ge en positiv utdelning, det vill säga att man ger medarbetarna möjlighet att växa i 

och känna delaktighet i sitt arbete i och med att de får ett eget ansvar i gruppen. En chef 

beskriver också att det är viktigt att arbeta med att stärka de som är tysta i gruppen genom att 

ge ansvar för att de ska våga tro på sig själva och våga ta mer plats i gruppen. 
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Utbildning  

Flera chefer menar att utbildning ger självförtroende och stärker självkänslan. En chef menar 

också att medarbetarna beskriver att de har fått ett vidare perspektiv efter en given 

kompetensutveckling, då de upplever sig ha en större förståelse för att det är möjligt att se 

verksamheten ur olika perspektiv. Detta menar några chefer beror på att medarbetare mår bra 

av utbildning och kompetenshöjande insatser. Det ger också en stärkt självbild. Cheferna 

påpekar att utbildning och kompetenshöjning också behövs för dem som är chefer, då man 

som chef då stärker sin roll som ledare. Exempel på sådan ledarskapsutbildning som några av 

cheferna tar upp är, att tillsammans med andra chefer inom andra områden utanför den egna 

kommunen i grupp diskutera situationer som har uppstått i arbetet som ledare. För att sedan 

komma fram till olika strategier i att hantera olika situationer. En annan form av 

ledarskapsutbildning är att utifrån den egna chefsgruppen bli coachad och coacha varandra till 

att bättre klara av chefsuppdraget.      

 

Andra strategier  

En chef tror att införandet av individuella löner kan göra att fler vågar stå på sig och ta för sig, 

och då kanske konkurrera ut de lite starkare personerna i gruppen. I sista hand kan 

konsekvensen bli att lyfta ut vissa personer ur gruppen, men då har det gått så långt att chefen 

inte har något annat val. Då finns många gånger facket med på chefens sida eftersom det ofta 

varit en lång process innan någon lyfts ur en personalgrupp. En chef beskriver en taktik att 

exempelvis på personalmöten sitta på ett visst ställe för att därigenom kunna tona ner de som 

tar mycket plats och kunna ge mer plats åt dem som annars kanske skulle förbli tysta.  

 

6.5 Betydelsen av chefens närvaro för framväxten av 

informella ledare  

Betydelsen och olika aspekter av närvaro är något som alla chefer berörde och ansåg viktigt.  

Närvaro kan handla om geografi, verksamheten ligger långt från centralorten eller att chefens 

kontor inte finns på enheten, det kan också vara en kombination av dessa båda. En chef kan 

också ha ansvar för flera enheter vilket innebär att chefen har sitt kontor på en av enheterna, 

alternerar mellan dessa, eller sitter någon helt annanstans.  
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En chef beskriver sig som: ”Väldigt närvarande. Jag är här jämt i stort sett. De säger det i 

alla fall. Du är jämt här säger de. Jag är här varje dag i stort sett”. ”Jag träffar dem nästan 

dagligen, i stort sett dagligen”. Alla som intervjuades upplevde att personalen tyckte och sade 

att de var närvarande på den enhet de var chef över. Detta framkom också när en av 

kommunerna i enkätform på några arbetsplatser frågade medarbetarna hur närvarande de 

tyckte chefen var.    

Hur närvaron kunde ta sig uttryck rent praktiskt skiljde sig en del åt mellan cheferna. ”Jag är 

alltid här på morgonen, till exempel”, en tid då personalen inom hemtjänsten är samlad innan 

de försvinner ut till olika brukare, nästa gång de samlas är kanske inte förrän vid personalens 

lunch, ”jag brukar ta lunchen till att sitta med en stund”. Ett annat sätt att som chef vara 

närvarande, som vi fann i intervjuerna, var att ha dörren öppen till sitt kontor, ”dörren är ju 

alltid öppen”. 

 

Några chefer beskriver hur det är olika i olika grupper hur stort behov gruppen har av en 

närvarande chef. Det kan vara av större vikt att chefen finns tillgänglig och är nära i början av 

sitt chefskap i verksamheten, senare när man känner gruppen väl kan chefen låta dem arbeta 

mer självständigt. En chef beskriver det som att lära gruppen att vara självständig, att ta egna 

beslut och tydligt visa hur de ska arbeta. Då är också chansen större att de sedan har förmågan 

att arbeta mer självständigt. Det framkom också att cheferna anser att det kan vara ett värde i 

sig att inte alltid vara närvarande, utan att stärka gruppens självförtroende genom att låta dem 

lösa problem själva. Det beskrivs även hur det har en tendens att bli ett spring hos chefen då 

denne är på plats, personalen frågar om mer än de egentligen behöver. Flera chefer lyfter fram 

att de inte är så närvarande som de kanske skulle vilja vara, de upplever att det läggs mycket 

uppgifter på dem som gör att det inte har den tid de önskar att de hade till sitt arbete med 

personalgrupperna.  

 

Oavsett strategi anser flera av de intervjuade cheferna att det är en utmaning att gå in i en 

process med en eller flera informella ledare i en personalgrupp, att se gruppen förändras i en 

förhoppningsvis positiv riktning.    

 

6.6 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att informella ledare kan vara engagerande och drivande i frågor som berör 

dem, det är inte alltid de är medvetna om att de är informella ledare.  
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Informella ledare ses med positiva ögon av många av cheferna. Genom att de många gånger 

är pålästa och insatta i verksamheten kan de hjälpa till att tillsammans med chefen driva 

frågor, exempelvis vid förändringsarbete, som annars skulle ha svårt att få fäste bland 

personalen. Det kan också handla om att upprätthålla verksamheten när chefen inte är där, en 

del av de informella ledarna får olika uppdrag eller blir samordnare med mera.  

 

Det positiva med informella ledare kan vändas till något negativt. I och med att många av dem 

på olika sätt är insatta och drivande kan de också fungera, som en chef uttrycker det, som 

negativa blåslampor gentemot övriga i personalgruppen. De kan också ge sken av att företräda 

hela gruppen trots att så inte är fallet. Strategier för att motverka negativa konsekvenser av 

informellt ledarskap kan handla om; tydlighet, att tydliggöra vem som ska göra vad, 

kommunikation; exempelvis genom att ha en rak och öppen kommunikation, men också 

diskutera egenskaper och roller vid medarbetarsamtal, delaktighet; att öka delaktigheten 

genom delegering och ökad ansvar för enskilda i personalen och utbildning; 

kompetenshöjning kan enligt många av cheferna ge förståelse och ett bredare perspektiv på 

den egna verksamheten.         

 

Slutligen framkom det att alla chefer sade att personalen tyckte att de var närvarande på den 

enhet de var chef över. Hur närvaron kunde manifesteras av chefen varierar som resultatet 

visar, något många av dem har gemensamt är att de inte är så närvarande som de själva 

önskar. Några chefer framhåller att inte alltid vara närvarande i sig kan vara värdefullt, då 

personalgruppen därigenom kan utvecklas mot till exempel mer självständighet. Närvaron i 

sig kan också påverka framväxten av informella ledare. En osäker chef, som vill vara kompis 

med personalen, kan också leda till att informella ledare växer fram.    
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7. DISKUSSION  

7.1 Metoddiskussion  

I det följande diskuteras studiens kvalitet utifrån de resonemang som förs i metoddelen och då 

framförallt avsnittet som behandlar studiens kvalitet.  

 

Hermeneutik och pragmatism förenade i en abduktiv ansats är i den här uppsatsen medvetna 

val. Hermeneutiken för att den ger möjlighet att utifrån de olika delarna och helheten skapa en 

större förståelse för hur chefer resonerar om informella ledare. Pragmatismen används för att 

göra kopplingen till fältet mera tydlig. Den abduktiva ansatsen förenar den empirinära 

pragmatismen med hermeneutikens mer teoretiska synsätt. En deduktiv ansats skulle kunna 

riskera att genom sin hypotesprövning fjärma uppsatsens resultat från fältet, medan en 

induktiv ansats genom sin empirism skulle kunna försvåra den reflexivitet som också 

eftersträvas i uppsatsen.  

 

Genom metoden har det varit möjligt att bättre förstå istället för att förklara chefernas 

resonemang, det pragmatiskt-reflexiva synsättet har gett möjlighet till att under arbetets gång 

fundera över och pröva vilka teoretiska perspektiv som varit möjliga att knyta till uppsatsen. 

De teoretiska perspektiven har inte från början varit givna. Andra ledarskapsteorier åt mer 

managementhållet hade kanske varit fruktbara men riskerat uppsatsens fokus på 

äldreomsorgen och den kontext som finns där. Att å andra sidan inte använda 

ledarskapsteorier överhuvudtaget hade kanske lett till att chefernas ledarskap inte hade 

tillmäts någon betydelse. Det här är anledningen till de valda teoretiska perspektiven i 

uppsatsen. 

 

Valet på en lite mer öppen kvalitativ intervjuform skedde på grundval av att, som tidigare 

sagts i metodikdelen, ge möjlighet för cheferna och oss som intervjuare att omformulera oss 

under intervjuerna. En enkät kan vara mer statisk och ger inte samma möjligheter till 

reflektion under empiriinsamlandet. Nackdelen med mer öppna intervjuer är att risken för att 

få material som inte har med studien att göra ökar. Något vi har försökt rätta till genom en 

mer flexibel intervjuguide som förändrats något över tiden, men i huvudsak behållit sitt 

utseende. Funderingar fanns på att i början av arbetet använda fokusgrupper istället för 

intervjuer som insamlingsmetod, det föll på att det fanns farhågor att chefer i en sådan 
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gruppintervju skulle påverka varandra på olika sätt. Fördelen med ett sådant grepp kan vara 

att intervjupersonerna för ett samtal sinsemellan och den påverkan som intervjuaren utgör 

minskar.     

 

Intervjupersonerna valdes ut dels genom att de var kända sedan tidigare och därmed gav en 

enklare och snabbare ingång till fältet, dels att en överordnad chef vidarebefordrade en 

förfrågan om deltagande i studien. Risken med det ena förfaringssättet är att 

intervjupersonerna så att säga har rätt kunskap innan, kunskap som passar studiens 

problemformulering. Risken med det andra sättet att skaffa intervjupersoner kan vara att det 

blir ett urval utifrån den överordnade chefens perspektiv, dennes referensramar får styra. 

Genom att blanda sätten som cheferna hittades på minskas den påverkan på resultatet som 

vart och ett av dem kan ge.    

 

För att koppla metoddiskussionen till Alvesson och Sköldbergs (2008, sid. 538) tankar om 

god forskning, så har försök gjorts att skapa en god empirisk förankring och trovärdighet 

genom att tydligt försöka använda intervjumaterialet i uppsatsen och också tydligt beskriva 

det genom att presentera resultatdelen separat. Trovärdigheten genom att noggrant beskriva 

tillvägagångssättet i metoddelen samt att här i metoddiskussionen kritiskt granska arbetssättet. 

Ambitionen har också varit att i diskussionsdelen lyfta fram vilken betydelse kontexten och 

språket har för uppsatsens resultat.   

 

Studiens generaliserbarhet är på grund av dess kvalitativa karaktär begränsad till den domän, 

för att använda Alvesson och Sköldbergs (2008, sid. 53) begrepp, som utgörs av den 

kommunala äldreomsorgen. Men då empirin endast består av sex intervjuer blir studiens 

resultat främst generaliserbart på den kontext som dessa sex intervjuer utgör.   

 

Slutligen några ord om de referenser som användes i uppsatsen. Som tidigare skrivits i 

metoddelen används både ramutmanade och fältutvecklande litteratur (Hellgren & Löwstedt, 

1994). Frågan väcks om studien hade fått ett annat resultat om den valda litteraturen 

genomgående hade dominerats av det ena eller det andra sättet. En mer ramutmanande 

hållning hade kanske gett ett mer överraskande resultat, medan en fältutvecklande hållning 

kanske bara hade bekräftat tidigare forskning inom området.     
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7.2 Resultatdiskussion  

I de följande avsnitten kopplas resultatet till den teoretiska referensramen och tidigare 

forskning, med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Ett inledande avsnitt 

behandlar även framväxten och identifieringen av informella ledare, vilket anses vara viktigt 

för att kunna belysa de strategier som framkommit under intervjuerna att cheferna använder 

sig av.   

 

Framväxt och identifiering av informella ledare  

Flera chefer beskriver att i verksamheter där man ofta har bytt chef har detta lett till att 

personalen har kunnat odla en egen kultur som inte alltid stämmer överens med den rådande i 

kommunen. Det innebär att täta byten av chefer kan vara en grogrund där informella ledare 

tillåts växa sig starka. Frånvaron av en chef kan även bero på att chefen har flera enheter, har 

sitt kontor någon annanstans eller är borta på möten eller utbildningar. En egen kultur skulle 

kunna formas i ett sammanhang där personalens behov och värderingar förändras i 

växelverkan med det vakuum som uppstår med en frånvarande chef. Detta skulle kunna leda 

till att gruppens behov och värderingar inte alls stämmer överens med kommunens. Med 

Pielsticks (2000, sid. 2) resonemang skulle detta kunna leda till att ett informellt ledarskap 

uppstår. Formandet av den kultur som är accepterad av exempelvis kommunen, sker genom 

ett interagerande mellan chefen och personalen. För att det ska kunna ske krävs att chefen är 

närvarande när det behövs, när gruppen behöver det (Westlund, 2005, sid. 27). Ingen av de 

intervjuade cheferna hade ansvar för så många medarbetare som Albinsson och Strang (2002) 

menar kan leda till framväxten av informella ledare, eller för den delen att ledarskapet då kan 

upplevas som svagt. Men en chef som inte är närvarande, eller en chef med ansvar för 25-30 

medarbetare som är närvarande ibland, borde kunna jämställas med en chef som är 

närvarande men har ansvar för 50-60 medarbetare. Det skulle också kunna vara så enkelt som 

Thylefors (1997, sid. 127) föreslår, att det finns en risk eller kanske en möjlighet att en 

frånvarande chef ersätts av en informell ledare. Att inte närvara blir också en form av 

interaktion, det måste vara svårt att kommunicera när den ena parten ofta är frånvarande eller 

ständigt byts ut, för hur vet man att man pratar om samma sak (Trost & Levin, 2004, sid. 12 

ff.)?  
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Möjligheter och svårigheter  

Resultatet pekar på att ett flertal chefer anser att informella ledare kan vara en tillgång för 

verksamheten eftersom de har en förmåga att skapa en positiv stämning i arbetsgruppen. För 

chefen innebär detta en möjlighet att delegera arbetet, både den dagliga skötseln och vid 

förändringar. Den informella chefen fungerar som sammanhållande i gruppen. Thylefors 

(2007, sid. 127) menar att en informell ledare som bekräftar gruppens behov kan skapa 

trygghet i gruppen vilket även det kan vara av stor betydelse för hur en förändring upplevs. En 

positiv informell ledare beskrivs av flera chefer som drivande och engagerad, vilket gör att 

chefen inte alltid behöver göra så mycket annat än bara informera om vad som gäller, resten 

sköter den informella ledaren själv, men samtidigt kan det vara viktigt att chefen ger 

återkoppling, för att inte i långa loppet förlora sina medarbetares engagemang.  

 

Samtidigt identifierar de flesta chefer som intervjuats även andra informella ledare som mer 

fungerar som bromsklossar i verksamheten. Dessa individer driver ofta frågor, som vid 

neddragningar och åtstramningar är missgynnande för verksamheten, och alltså inte kan leda 

någonvart. De har ofta bra argument som gör att de får andra i personalgruppen med sig, 

Schneier och Goktepe (1983) menar att en informell ledare är någon som har ett informellt 

ledarskap och som också använder det, i det här fallet enligt flera av de intervjuade i eget 

intresse. Detta kan leda till en skrämd grupp som inte vågar kommunicera fritt. Vid 

förändringar kan det vara viktigt att chefen har förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap 

och agera både uppgiftsanpassat och mer relationsinriktat (Hersey & Blanchard, 1993, sid. 

187). Utifrån det verksamhetsnära situationsanpassade ledarskapet (Westlunds, 2005) går det 

att förstå chefernas olika strategier i att använda de informella ledarna som ett verktyg att nå 

personalen. Att chefen både har förmåga att våga ge klara och raka besked till de medarbetare 

som på ett eller annat sätt ger uttryck för att se det negativa i förändringar och samtidigt stötta 

och uppmuntra den informella ledaren som inser att förändringen är nödvändig och kan 

fungera som ett stöd för övriga medarbetare.  

 

Tydlighet, kommunikation och delaktighet 

Flera chefer påpekar hur viktigt det är att vara tydlig och rak i sitt ledarskap. Att vara tydlig 

kan innebära att göra klart vilka roller och ansvar var och en har i personalgruppen. För 

cheferna handlar ledarskapet också om att på olika sätt kommunicera med personalen, enskilt 

eller i grupp. Det kan handla om tydlighet i att ge information eller att välja att inte ge 
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information ifall gruppen inte har behovet av den. Westlund (2005, sid. 26) menar att 

personalens kompetens och engagemang avgör hur chefen ska agera. Alltifrån att coacha till 

att delegera, i förhållande till hela personalgruppen eller endast i sitt agerande gentemot den 

informella ledaren. En strategi som flera chefer använder sig av är att delegera arbetsuppgifter 

till personalen, antingen som ett sätt att konkretisera den informella ledarens roll, eller som ett 

sätt att lyfta övriga i personalgruppen och därmed minska den informella ledarens roll. Ett 

delegerande ledarskap kan, enligt Westlund (2005, sid. 26 ff.), användas när personalen eller 

den informella ledaren besitter både kompetens och engagemang. Flera av de chefer som 

intervjuats anser att de i möjligaste mån försöker att vara närvarande bland personalen genom 

att exempelvis arbeta med öppen dörr, närvara vid frukost eller fika samt vara tillgänglig via 

mobiltelefonen (Hjalmarsson, Norman och Trydegård, 2004).  

 

Utbildning 

Utbildning och kompetenshöjning är strategier som cheferna använder i sitt arbete med de 

informella ledarna. Därigenom får personalen ett vidare perspektiv på sin egen arbetsplats och 

sitt eget arbete. Hänfört till resultatet som handlar om att personalen på sin arbetsplats kan ha 

utvecklat en egen kultur fjärmat från den som chefen och kommunen företräder, är det möjligt 

att utbildning i olika former kan ge en gemensam referensram som alla kan utgå ifrån. Utifrån 

ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv handlar det om att personalen och chefen, och 

ytterst kommunen, ska definiera äldreomsorgen på samma sätt (Trost & Levin, 2004, sid. 12 

ff.). När chefen pratar om exempelvis god omsorg ska personalen förstå vad det innebär. 

Utbildning kan därmed utgöra den påverkan på den informella ledaren, eller för den delen 

personalen, som gör att denna definierar sin situation på det sätt som bäst gagnar 

verksamheten. För chefen kan utbildning innebära samma sak men då är det kommunen som 

agerar chef gentemot chefen. Anledningen till utbildningen handlar förmodligen om samma 

sak som när den informella ledaren och personalen utbildar sig, att definiera en situation och 

en verksamhet på samma sätt (Trost & Levin, 2004, sid. 12 ff.).  

 

Andra strategier 

Exempel på andra strategier som nämns i intervjuerna är införandet av individuella löner eller 

att på personalmöten fokusera på att bemöta den informella ledaren på ett visst. Individuella 

löner och det individuella bemötandet blir ett sätt för chefen att väldigt tydligt ha det som 

Westlund (2005) benämner som verksamhetsnära ledarskap, där chefen förmodligen är expert 
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på social omsorg och eller personalutveckling. Dessa expertkunskaper är också 

förutsättningen för att chefen ska kunna situationsanpassa sitt ledarskap och därigenom 

utveckla ett verksamhetsnära situationsanpassat ledarskap.  

 

Den sista strategin som nämns i intervjuerna, att omplacera den informella ledaren, kan tyda 

på att chefen inte är den expert på den sociala omsorg och eller det ledarskap som Westlund 

(2005, sid. 27) förespråkar. Det skulle också kunna betyda att chefen har situationsanpassat 

sitt verksamhetsnära ledarskap men inte har lyckats vara tillräckligt coachande, instruerande, 

stödjande eller delegerande vid rätt tillfälle. Frågan är vad konsekvenserna blir när gruppens 

behov är så skilda att mot en person måste chefen agera stödjande, mot en annan coachande 

och så vidare. Hur mycket går det att situationsanpassa sitt ledarskap? Detta var inget som 

framkom vare sig i intervjuerna eller i den tidigare forskningen, det är heller inget som 

Westlund (2005) uppehåller sig vid.      

 

7.3 Slutdiskussion 

I alla de gjorda intervjuerna framkom det tydligt att informella ledare var en del av 

verksamheten och flera chefer uttryckte att hanteringen av de informella ledarna utgjorde en 

utmaning i deras arbete. Det gäller dels att hitta vägar för att kunna nyttja det engagemang och 

den drivkraft som finns hos de positiva informella ledarna och dels hur man kan hantera och 

kanske till och med vända de mer negativa informella ledarna som skapar svårigheter i 

verksamheten. Alla chefer pekade även på vilka olika strategier som de ansåg vara fungerande 

för hanteringen av informella ledare.  

 

Avsikten med uppsatsen har varit att skapa förståelse för hur cheferna resonerar kring 

informella ledare, men även att hitta gångbara strategier för hur chefen kan hantera de 

informella ledarna. Förhoppningen är att studien blir, med Alvesson och Sköldbergs (2008) 

begrepp, funktionell och därmed också kan användas ute i verksamheten. Uppsatsens 

författare ser att det finns ett behov av framtida forskning inom frågor som rör relationen 

mellan chef och medarbetare inom äldreomsorgen, för att om möjligt stärka chefens 

ledarskap.  
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Bilaga 1  
Missivbrev  
 
Hej! 
 

Vi heter Mattias Andersson och Helena Bergman och studerar på vår 
6:e termin på socionomprogrammet vid Linköpings universitet Campus 
Norrköping. Vi ska skriva vår C-uppsats under vårterminen och 
vänder oss därför till Er. 
 
Vi är nyfikna på hur chefer inom äldreomsorgen ser på sin 
arbetsledande funktion. Vi vill fokusera på hur enhetschefer tänker 
kring medarbetare som utmärker sig genom att utöva någon form av 
alternativt ledarskap i arbetsgrupper.  
 
Vi vill gärna intervjua Dig som enhetschef. Intervjun kommer att ta 
ungefär 45 minuter. Vi kommer båda att medverka vid intervjun, vi 
vill gärna använda bandspelare så att vi sedan kan skriva ut och 
analysera intervjun. I uppsatsen kommer vi att anonymisera dig, det 
du har sagt och var du arbetar. 
 
Intervjuerna kommer att ske löpande under mars-april och vi kommer 
att kontakta dig per telefon för att fråga om din medverkan. Om du 
har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Mattias och Helena 
 
Mattias Andersson  Helena Bergman 
Mobil;   Mobil;  
E-post;   E-post;  
 
 
Handledare; 
Robert Jonsson



  

 

Bilaga 2 

Frågeguide 

 

 

 

Inledning 

Vill du beskriva lite vem du är och hur din enhet/er ser ut; antalet anställda, geografiskt 

område med mera? 

 

Teman 

Vilka erfarenheter har du av informella ledare/alternativt ledarskap i din verksamhet?  

När tror du att det kan uppstå? Hur identifierar du dem? 

Hur resonerar du kring informella ledare? 

Vilka möjligheter ser du med informella ledare? 

Vilka svårigheter ser du med informella ledare? 

Vilka strategier använder du gentemot informella ledare?  

Har du några exempel? (Frågan ställdes genomgående, under varje intervjutillfälle) 

 

Avslutning 

Är det något som du tänkte på när vi kontaktade dig som du vill ta upp? 

Har vi glömt någon aspekt av informellt ledarskap? 

 


