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SAMMANFATTNING 
 
Ledarskap kommer vi i kontakt med dagligen på ett eller annat sätt. Runt omkring oss finns 
ledare av olika slag och i olika former antingen formellt eller informellt ledarskap. Sjukfrånvaron 
har ökat till en rekordhög nivå och fördubblats sedan 1997. Kan det vara så att ledarskapet har 
någon inverkan på detta? Denna undersökning syftar till att undersöka Hersey och Blanchards 
modell, det situationsanpassade ledarskapet, på enhetschefer och medarbetare inom den 
kommunala äldreomsorgen i Marks Kommun. Modellen innehåller fyra ledarstilar, instruerande, 
säljande, deltagande och delegerande som kopplas ihop med medarbetarnas mognadsnivå. 
Problemformuleringen lyder, Hur kan ett situationsanpassat ledarskap påverka 
arbetstillfredsställelsen inom äldreomsorgen? Syftet med studien att skapa förståelse för om 
ledarskapet skapar högre eller lägre arbetstillfredsställelse och på så vis om det påverkar de höga 
sjukskrivningstalen. En kvalitativ metod är vald där det har utförts fyra intervjuer. 
Respondenterna består av två enhetschefer och två medarbetare. Utifrån de fyra ledarstilarna och 
mognadsnivån gjordes det en intervjuguide. Studien visar att de båda ledarna och medarbetarna 
har olika åsikter om ledarskapet och att de båda arbetsgrupperna ser helt olika ut. Ett 
situationsanpassat ledarskapet kan komma att påverka arbetstillfredsställelsen och sjukfrånvaron 
positivt beroende på hur det används.  
 
Nyckelord; Situationsanpassat ledarskap, Hersey & Blanchard, Arbetstillfredsställelse, 
Sjukfrånvaro, Äldreomsorgen 
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1. INLEDNING 
 
Det inledande kapitlet kommer att behandla bakgrunden till studien. Här diskuteras 
tidigare forskning och på så vis nås studiens problemformulering och syfte. 
 
 
Ledarskap kommer vi i kontakt med dagligen på ett eller annat sätt. Runt omkring oss finns 
ledare av olika slag och i olika former antingen formellt eller informellt ledarskap.  Det kan 
vara chefen på din arbetsplats, tränaren i din fotbollsklubb eller din bästa kompis. 
Ledarskap definieras typiskt som någon med färdigheter, ett beteende och kvalitéer för att 
leda andra (Horner, 1997). Vad är egentligen definitionen på ledarskap? Beroende på vem 
du pratar med kommer du att få olika uppfattningar och olika åsikter om vad bra och dåligt 
ledarskap är. Alla har vi olika erfarenheter och associerar till olika saker när det gäller 
ledarskap. Det finns många definitioner på vad ledarskap är. Det kan vara som Blanchard 
nämner, att ledarskap är inget du utövar mot människor, det är något du gör tillsammans 
med människor [1]. Ledarskap är inget om det inte finns någon som följer en eller står 
bakom en (Hersey, Blanchard & Johnson 1996). Det kan vara en social kompetens att 
kunna leda människor och tillsammans bilda en framgångsrik organisation. Ledaren kan 
vara den som ska leda medarbetarna och gruppen mot gemensamma mål i en given 
situation (Hersey & Blanchard, 1972). En ledare kan vara någon person med makt eller kan 
definieras som någon som bygger upp en relation på arbetsplatsen med sina medarbetare 
och inte bara intar en position i ett system. Eller som ledare kan du ha ett visst inflytande 
över andra (Yukl, 2006). I några fall har ledarskap setts som en process men mestadels ur 
ett individualistiskt och personaligt synsätt (Horner, 1997). Ledarskapet syftar på 
situationer där du arbetar med andra (Hersey, 1984) 
 
Ofta ses ledarskapet ur den synvinkeln att det enbart handlar om att nå effektivitet och 
uppsatta mål inom organisationen (Hersey et al., 1996). Den valda definitionen på 
ledarskap i studien är ”the process of working with and through individuals and groups and 
other resources to accomplish organizational goals” (Hersey et al., 1996, s. 7). 
 

1.1 Problembakgrund 
Runt om i samhället hör vi dagligen om problemen med höga sjukskrivningstal och dålig 
arbetsmiljö. Sjukfrånvaron har ökat till en rekordhög nivå och fördubblats sedan 1997, 
särskilt bland anställda inom kommun och landsting (Bilaga 1). Det finns idag ett positivt 
samband mellan en god arbetsmiljö och en lägre sjukfrånvaro [2]. Du som ledare ska 
försöka skapa ett gott arbetsklimat vilket kommer att främja hälsan och öka arbetstrivseln. 
Inom Marks Kommun, beläget inom Västra Götalands län, där undersökningen kommer att 
äga rum, börjar sjukfrånvaron bli lägre, men den ligger fortfarande relativt högt (Bilaga 2, 
tabell 19), men det sker oerhört mycket arbete kring åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
[3]. Det har inom organisationen skett en omorganisation bland enhetscheferna för att på så 
vis förbättra ledarskapet och försöka minska sjukfrånvaron. Genom denna omorganisation 
skulle enhetschefernas arbetssituation förbättras och på längre sikt påverka personalen och 
då också sjukfrånvaron.  
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Ledarskap handlar mycket om det sociala, på grund av att det är ett samspel mellan 
människor som ska arbeta tillsammans för att uppnå uppsatta mål och resultat (Adizes, 
1979). Alla människor arbetar inte på samma nivå och har inte heller samma erfarenheter, 
kunskaper eller vilja. Mognadsnivån hos individer ser olika ut beroende på vem vi är 
(Hersey et al., 1996). En ledare bör kunna hitta en ledarskapsstil efter situationen och sedan 
kunna använda sig utav den stilen som i situationen passar bäst efter medarbetarens 
mognadsnivå. Eftersom ledarskap innebär att arbeta tillsammans för att uppnå mål eller 
förbättra produktiviteten, behöver också alla individer behandlas olika, beroende på deras 
mognad. Alla är vi olika och har olika färdigheter och kunskaper som passar mer eller 
mindre bra i olika uppgifter. På så vis blir det viktigt som ledare att utöva olika ledarstilar, 
situationsanpassa sig, beroende på vem som ska utföra vad och vad som ska uppnås i en 
given situation. Ledarens inflytande på medarbetarens prestation, tillfredsställelse och 
förmågan att medarbetare slutar på sitt arbete är välstuderat (Chen & Silverthorne, 2005). 
En ledare har inflytande över hela organisationen, målen, medarbetarna och det runt 
omkring och därför bör en ledare som vill nå de bästa resultaten inte enbart använda sig av 
en ledarstil utan anpassa den efter organisationen och individen (Goleman, 2000). Det är 
andra som avgör om du som ledare är framgångsrik eller inte och att det krävs samarbete 
med andra för att uppnå den framgången (Hersey, 1984). Återigen blir det viktigt att som 
ledare anpassa sig till sina medarbetare.  
 
En bra ledare försöker sträva efter att försöka leda efter situation och person samtidigt som 
den ska sätta upp klara och tydliga mål (Jirby, 1990). Dessa mål måste diskuteras och 
förklaras varför de är viktiga. Målen måste även kunna uppnås. En duktig ledare 
organiserar sitt arbete så att målen uppnås och att arbetet sker så smidigt som möjligt. 
Ledaren ska hjälpa sin medarbetare att utvecklas och skapa engagemang och en bra 
gemenskap på arbetsplatsen.  
 
Det finns en utvecklad modell, det situationsanpassade ledarskapet, där det handlar om att 
anpassa sitt ledarskap till situationen och till medarbetarnas mognadsnivå för att på så vis 
uppnå resultat och effektivitet i organisationen (Hersey et al., 1996). Utgår en ledare från 
det ovannämnda visar modellen på fyra olika ledarstilar, instruerande, säljande, deltagande 
och delegerande ledarstil. Medarbetarna måste alla känna sig delaktiga och därför kräver 
varje situation sin ledarstil. Modellen menar att det inte finns en bästa ledarskapsstil för att 
påverka andra utan det handlar om vilken mognad de anställda har. Alltså de olika stilarna 
kan vara lika effektiva beroende på vad och till vem de riktar sig till. Ingen av de olika 
stilarna är mer effektiv eller lämplig i alla situationer utan varje stil är lämplig och effektiv 
beroende på situationen. 
 
Det svåra kan då vara att ta hänsyn till alla och få medarbetarna involverade och 
tillfredsställda på sin egen nivå (Hersey et al., 1996). Arbetstillfredsställelse handlar om 
medarbetares känslor inför den belöning de får eller inte får. Det handlar ofta om 
delaktighet och möjligheten till att växa och utvecklas. Ett situationsanpassat ledarskap 
vänder sig till den enskilda individen. 

1.2 Problemdiskussion 
Hersey och Blanchards modell, det situationsanpassade ledarskapet är väl utvecklat och 
samtidigt välanvänd inom forskningen kring ledarskap (Cairns, Hollenback, Preziosi & 
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Snow, 1998). Det har skett forskning på modellen utifrån effektivitet och för att nå uppsatta 
mål. Det handlar om hur ledarskapet kan påverka effektiviteten i företaget.  
 
Tidigare forskning har även baserats på att enbart testa Hersey och Blanchards modell inom 
olika branscher för att se om den stämmer överens och går att tillämpa på verkligheten 
(Cairns et al. 1998). Metoderna har varit olika vid insamlandet av data för att testa 
modellen. Det har varit framför allt statistiska tekniker, så som regressionsanalyser eller att 
titta på samband och icke samband mellan olika variabler inom modellen. 
 
Forskning har visat på att om ledaren och dess medarbetare känner samhörighet så leder det 
till en högre känsla av arbetstillfredsställelse och bättre utförande av sina arbetsuppgifter 
(Cairns et al. 1998). Däremot fann forskarna inte någon större support för modellen som 
helhet. Forskare menar att det finns ett samband mellan ledarskapstil och medarbetares 
arbetstillfredsställelse (Rad & Yarmohammadian, 2006). De menar att det är den 
deltagande stilen som flest använder sig av på det sjukhus de undersökt. En annan studie 
gjord i Australien visade att de ledare de undersökt enbart använder sig av vissa delar av 
modellen och då inte enbart någon speciell ledarskapstil, men att det fungerar bra där 
(Avery, 2001). Här genomfördes studien på ledare som har introducerats och utbildats i det 
situationsanpassade ledarskapet. 
 
Däremot har Avery och Ryan (2002) studerat modellen och kommit fram till att den går att 
replikera på andra ledare i Australien och att den dessutom är enkel att använda och ett bra 
verktyg inom ledarskap. Andra studier har visat på att Hersey och Blanchards modell inte 
alltid går att stödja, men att det visat sig att många fått en bättre insikt i att använda sig av 
olika stilar är av betydelse för ledarskapet (Cairns et al. 1998). Inte heller Cashman, 
Goodson och McGee (1989) har i sin avhandling hittat något stöd för att modellen skulle 
kunna gå att replikera bland dem som studerades inom en nationell återförsäljningskedja.  
 
Den tidigare forskningen som skett har fokuserat på en viss bransch eller land, vilket kan 
medöfra att det inte alls går att replikerar på en annan, där det kanske visar på ett helt annat 
sätt (Chen & Silverthorne, 2005). Forskningen går kanske inte att generalisera. Studien 
undersöker modellen av Hersey och Blanchard i syfte att se på ledarskapseffektivitet och 
sambandet mellan de anställdas mognad och det som ledaren då presterar. Den visade inget 
samband mellan att en ledare med en viss stil och vid en viss mognadsnivå hos 
medarbetarna skulle medföra högre tillfredsställelse och mindre stress. Det visades dock att 
ju högre poäng benägenhet en ledare hade att använda sig av ledarstilarna i undersökningen 
desto mer inflytande hade han eller hon på sina medarbetare. 
 
Genom tidigare forskning går det att konstatera att delar av modellen fungerar och andra 
delar gör det inte, den har fått olika gensvar som modell. Forskningen har visat olika 
resultat, därför kan det vara av intresse att ytterligare undersöka om modellen går att 
applicera inom äldreomsorgen i Marks Kommun.  

1.3 Problemformulering 
Hur kan ett situationsanpassat ledarskap påverka arbetstillfredsställelsen inom 
äldreomsorgen? 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är: 
 
1. Skapa förståelse för om en ledare, genom ett situationsanpassat ledarskap, kan skapa 
arbetstillfredsställelse inom äldreomsorgen och på så vis påverka sjukfrånvaron.  
2. Skapa förståelse för medarbetarnas uppfattning om ledarskapets inverkan på 
arbetstillfredsställelsen och dess påverkan på sjukfrånvaron.  
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2. TEORI 

Detta kapitel behandlar den teori och begrepp som ligger till grund för den fortsatta 
studien. Det diskuteras bakgrunden till det situationsanpassade ledarskapets teori, varför 
den är vald och hur den ser ut. Kapitlet avslutas med en egen teoretisk modell.   
 

2.1 Situationsanpassat ledarskap 
Modellen (se figur 2.1) är utvecklad och grundar sig på tidigare forskning och på olika 
modeller som andra forskare kommit fram till (Hersey et al., 1996). Före 1945 handlade det 
om att en ledare var någon med speciella färdigheter och egenskaper. Dessa egenskaper 
ansågs vara något medfött. Lite senare när de tagit fram andra färdigheter trodde man att 
det gick att lära sig att bli en bra ledare genom utbildning  
 
Ohio State University kom tidigt att utveckla olika dimensioner av ledarskaps beteende 
(Hersey et al., 1996). Deras modell kom att bestå av två olika dimensioner, ”initiating 
structure”, vilket går att se som uppgiftsbeteendet och ”consideration”, som en form av 
relationsbeteende, men mer i form av belöning. Under tiden forskades det på University of 
Michigan på ämnet och även där kom de fram till två dimensioner, ”employee orientation” 
och ”production orientation”. Där den ena handlade om att ta hand om de anställda och det 
andra om produktiviteten och den tekniska biten i organisationen. Vid denna tidpunkt ser 
modellen ut i princip som Hersey & Blanchards kom att se ut, men med andra begrepp på 
axlarna och inte heller samma innebörd. 
 
Nu kom Blake och McCanse med sin modifierade modell av de tidigare nämnda begreppen 
(Hersey et al., 1996). De fann fem olika typer av ledarskap med utgångspunkt i en 
produktion och ett relationsinriktat beteende där en av dessa fem är den ideala ledaren. Det 
är först nu Hersey och Blanchard kommer in med sin modell om att det inte finns någon 
ideal ledare utan att det endast finns fyra olika typer av ledarskap, fyra stilar. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de olika modellerna bygger på varandra och att 
begreppen som används har olika namn men har i stort sett samma betydelse.  
 
Andra forskare, såsom Blake, Mouton, McCanse och McGregor, har argumenterat för att 
det finns en bästa ledarskapsstil, en ideal ledare (Hersey et al., 1996). En sådan ledare, ska 
enligt deras olika modeller och teorier, kunna hittas och då ska det maximera 
produktiviteten och tillfredsställelsen i företaget. Den primära anledningen, enligt den valda 
modellen, till varför det inte finns någon ideal ledare är för att ledarskap egentligen är 
baserat på olika situationer. En ideal ledare kan vara något vi eftersträvar, men som 
antagligen aldrig går att uppnå eller att det ens finns någon rätt eller felaktig ledare. Ofta 
önskar vi någon form av stålman/kvinna, vilket antagligen inte går att uppnå, alla har olika 
synsätt och definitioner på vad ett ideal är beroende på vad vi har för erfarenheter. Därför 
blir det situationsanpassade ledarskapet mest användbart med hjälp av Hersey och 
Blanchards modell, där det inte finns någon ideal ledare att eftersträva. Utan det är helt 
enkelt situationen och medarbetarna som styr. 
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Modellen som grundar sig på att ledaren arbetar efter medarbetarnas beredskap, eller som 
idag, när modellen blivit mer utvecklad har de valt att kalla det mognad (Cairns et al., 
1998). Modellen utvecklades av de båda männen, Paul Hersey och Kent Blanchard 1969 
(Hersey et al., 1996). Ett effektivt ledarskap når en ledare i modellen genom att använda sig 
utav den ledarskapsstil som passar bäst till medarbetarnas mognad (Chen & Silverthorne, 
2005). Stämmer detta överens ska det enligt modellen leda till högre tillfredsställelse och 
bättre prestationer (Chen & Silverthorne, 2005).  
 
Ledarens beteende klassificeras in i stödjande och styrande beteende och vid en 
kombination av dessa två ges fyra olika ledarstilar: instruerande, säljande, deltagande och 
delegerande (Hersey et al., 1996). Ledarskapsstil definieras i modellen som, ”behaviour by 
the leader as perceived by the followers” (Hersey et al., 1996, s. 190). 
 

 

Figur 2.1 Hersey och Blanchards modell, det situationsanpassade ledarskapet, (Hersey, Blanchard & 
Johnson, 1996, s. 200). 
 
Som framkommer ovan i figur 2.1 ser man hur kombinationen av lågt/högt relations- eller 
uppgiftsbeteende ger de olika ledarstilarna samt hur medarbetarens mognad ska kombineras 
ihop med fyra stilarna (den undre bilden).  
 
Instruerande ledarstil (S1) innebär att du som ledare har ett högt uppgiftsbeteende, men ett 
lågt relationsbeteende (Hersey et al., 1996). Ledarstilen säljande (S2), visar att du som 
ledare har ett högt uppgiftsbeteende men samtidigt ett högt relationsbeteende. Deltagande 
(S3) handlar om ett lågt uppgiftsbeteende och ett högt relationsbeteende hos ledaren. 
Delegerande (S4) innebär att du som ledare både har ett lågt uppgiftsbeteende och 
relationsbeteende. Tillsammans bildar dessa fyra stilar ett sätt för ledaren att komma vidare 
mot de uppsatta målen och för medarbetarna att nå mer och bättre resultat. Samtidigt som 
de känner att de växer och blir allt mer självständiga.  
 
Vidare i modellen ska också ledaren ta i beaktande sina medarbetares mognadsnivå när det 
gäller att utföra olika uppgifter (Hersey et al., 1996). Mognadsnivån består av 
medarbetarens förmåga och vilja. Enligt modellen definieras förmåga som, ”the knowledge, 
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experience, and skill that an individual or group brings to a particular task or activity” 
(Hersey et al., 1996, s. 194). Vilja definieras i modellen som, “the extent to which an 
individual or group has the confidence, commitment, and motivation to accomplish a 
specific task” (Hersey et al., 1996, s. 195). Dessa två begrepp har i tidigare forskning 
resulterat i att de påverkar varandra, ändras en av dessa medför det även att den andra 
ändras (Chen & Silverthorne, 2005). Tidigare forskning har visat att medarbetare med en 
högre vilja har en högre arbetstillfredsställelse (Chen & Silverthorne, 2005). 
Arbetstillfredsställelse definieras som att det handlar om medarbetares känslor inför den 
belöning de får eller inte får (Hersey et al., 1996). Det handlar ofta om delaktighet och 
möjligheten till att växa och utvecklas. Ett situationsanpassat ledarskap vänder sig till den 
enskilda individen. 
 
Människor har en förmåga att ligga på olika mognadsnivåer, beroende på vad det är för 
uppgift som de blir tilldelade att utföra (Hersey et al., 1996). Det handlar om hur mogen en 
person är att utföra uppgiften. Mognaden har att göra med en specifik uppgift och då inte 
generellt. Mognadsnivå hos medarbetarna kan vara låg, måttlig eller hög. De tre delarna 
bildar fyra olika sorters medarbetare. En medarbetare som inte är kompetent och inte villig 
(K1). Här ska då ledaren använda en instruerande ledarskapsstil. Den andra medarbetaren 
ska ses som inkompetent, men villig (K2). Ledaren bör i detta fall använda en stil som 
påminner om en säljare, en säljande stil. Den tredje (K3) innebär att medarbetaren är 
kompetent men inte villig. Du bör som ledare då vara deltagande. Sista mognadsnivån hos 
medarbetare (K4) innebär att du är kompetent och villig. Här handlar det som ledare att 
istället övervaka och delegera, en delegerande ledarskapsstil. 
 
Relationsbeteendet handlar om ledarens grad av att upprätthålla en personlig relation 
mellan ledaren själv och medarbetaren eller gruppen (Hersey et al., 1996). Det handlar om 
att öppna kanaler för kommunikation, ge socialt stöd, lyssna aktivt, ge en grundlig 
feedback, samt främja uppträdandet på arbetsplatsen. Här används en tvåvägs 
kommunikation som är viktig då ledaren ska ge medarbetarna chans att tala om sina åsikter. 
Enligt modellen använder en ledare, som tidigare nämnts sig av högt eller lågt 
relationsbeteende. Tidigare forskning visar dock på att stöd och uppmuntran behövs i alla 
stilar. Oberoende av vilja och kompetens behövs det lika mycket stöd och uppmuntran, 
oavsett var i modellen du befinner dig (Cashman et al, 1989). 
 
Uppgiftsbeteendet hos ledaren grundar sig på i vilken grad ledaren är lämplig att organisera 
medarbetarnas roller och hur ledaren förklarar vad varje medarbetare ska göra (Hersey et 
al., 1996). Samtidigt som ledaren också ska förklara när, var och hur uppgiften ska lösas, 
det kan handla om att etablerar tidslinjer. Beteendet bör handla om att organisationen ska 
vara väl definierad, det ska finns kanaler för kommunikation, vägar till att få uppgifterna 
färdiga, klara direktioner och kontroll. Ledaren ska tala om vad medarbetarna eller gruppen 
har för ansvar och plikt, en envägskommunikation. Här är ledaren mer fokuserad på att 
hjälpa till så att målen är uppsatta och att de uppnås och inte så mycket fokuserad på 
känslorna hos medarbetaren.  
 
Modellen visar till exempel att arbetare med hög mognad, som är både kompetenta och 
villiga och därmed i stånd att arbeta på egen hand har större behov av autonomi, än stöd i 
arbetet (Hersey et al., 1996). I den lägsta mognadsgraden finns motivation, men inte 
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tillräcklig kompetens, varför ett instruerande ledarskap, som kan kanalisera och rikta 
energin mot optimal prestation borde vara det bästa. Med ökad mognad ökar förmågan att 
lösa uppgiften varmed ledaren kan lägga tyngdpunkten i sitt ledarskap på att skapa goda 
relationer. När såväl motivation samt kompetens är hög avtar behovet av dagligt ledarskap, 
varmed den mest effektiva ledarstilen blir omtanke om medarbetarna samt att i pressade 
situationer tillhandahålla struktur. 
 
Forskare menar att det är viktigt att se en skillnad på motivation och tillfredsställelse 
(Hersey et al., 1996). Motivation innebär en framtidssyn på relationen mellan en 
föreställning som finns och dess belöning. Tillfredsställelse handlar istället om en 
människas känslor över belöningen de har fått och dennes delaktighet. Det kan 
sammanfattas som att, motivation är något som ses i framtiden, medan tillfredsställelse ska 
ses som något i det förflutna. Delaktighet har en tendens att tillfredsställa oss och det ger 
oss en känsla av att få vara med och tycka. Samtidigt som vi då ses som viktiga. Får vi en 
uppgift där vi har möjlighet att göra en insats, som är en utmaning, som kan ge en möjlighet 
att växa och ta ett steg längre fram, då höjer det vår tillfredsställelse. På så vis blir de tre 
sistnämnda ledarstilarna mest effektiva och mest arbetstillfredsställande när du som 
medarbetare får vara mer delaktig. Samtidigt som relationsbeteende, i form av stöd och 
uppmuntran innebär en högre arbetstillfredsställelse (Cashman et al, 1989). På så vis blir 
säljande och deltagande stil de två stilarna som föredras hos en ledare då de tillfredsställer 
medarbetarna.  

2.2 Ledarstilar inom det situationsanpassade ledarskapet  
Begreppsbildningen tar upp och diskuterar de centrala begrepp som är av betydelse för den 
vidare studien samt vad de olika ledarstilarna har för koppling till varandra.  
 
Modellens begrepp hänger samman på så vis att medarbetarna förflyttar sig inom 
kvadraterna allt eftersom de är mogna att ta ett steg till (Hersey et al., 1996). Ledaren ska 
på så vis ändra sitt beteende mer eller mindre beroende på var medarbetarna ligger i sin 
mognad (se tidigare resonemang). Om ledaren använder sig utav den ledarskapsstil som 
passar just den givna situationen leder det till effektivitet och likaså det motsatta.  
 

2.2.1  Instruerande  
Ledarstilen innebär att ledaren använder sig av ett högt uppgiftsbeteende, men ett lågt 
relationsbeteende (Hersey et al., 1996). Medarbetaren är inkompetent och osäker och 
saknar på så vis självförtroende. Instruerande ledarskapstil är mest effektiv när det handlar 
om någon kris som behöver lösas fort. Viktigt att tänka på då är att det handlar om att lösa 
en kris och inte att skapa en. Ledaren är specifik och talar om vad som ska utföras, när 
uppgiften ska lösas, var den ska utföras och hur medarbetarna ska lösa den. Ledaren är på 
så vis en guide. Stilen passar sig när det behövs klara direktiv. Det är viktigt att tänka på 
som ledare att vara klar, enkel, specifik och ge en tydlig grund. Samtidigt som det är 
ledaren som ska ta besluten och hålla närmare känslor borta.  
 
Instruerande stil har tidigare genom forskning utnämnts till att vara en av de sämsta då det 
inte alls är tillfredsställande för en medarbetare när ledaren använder sig av en instruerande 
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stil (Cashman et al, 1989). Även detta har visats vid en undersökning bland ledare i 
Australien då de försöker att undvika att vara instruerande (Avery & Ryan, 2002). Här är 
både delaktigheten för medarbetaren och relationsbeteende hos ledaren lågt vilket medför 
en lägre arbetstillfredsställelse.  
 

2.2.2 Säljande 
Denna stil handlar om när medarbetarna fortfarande är inkompetenta men försöker (Hersey 
et al., 1996). De saknar förmågan men det finns motivation att utföra uppgifter och 
självförtroende så länge ledaren guidar på vägen. Ledaren använder ett högt 
uppgiftsbeteende, men samtidigt ett högt relationsbeteende. Uppgiftsbeteendet behövs tack 
vare att de fortfarande är inkompetenta, men att stödja blir viktigt då de försöker. Stilen 
skiljer sig från instruerande på så vis att här är det också viktigt med stöd och det då inte 
går att enbart styra och tala om vad alla ska göra. Det är istället sättet som ledaren säger 
saker på, som blir viktigt. Ledaren ska på ett psykologiskt sätt tala om vad han vill och få 
medarbetaren att göra det. Här handlar det om vad, hur, var och nu också varför uppgiften 
ska utföras. Ledarstilen utmärker sig genom att det förs en tvåvägsdialog och att du som 
ledare förklarar beslut och tillåter medarbetarna att ställa frågor och undra. Här diskuteras 
mer detaljer och det görs en förklaring på just varför uppgiften ska lösas. Samtidigt ska 
ledaren se till att alla förstått uppgiften och annars klargöra otydligheter. 
 
Säjande ledarstil innebär ett högre relationsbeteende vilket tidigare har visat sig vara en 
faktor som ökar arbetstillfredsställelsen (Cashman et al., 1989). 
 

2.2.3 Deltagande 
Denna nivå på ledarstil handlar om när medarbetarna har kommit så långt att de har nått en 
högre nivå på förmågan, men att de inte ännu hunnit få tillräckligt med självförtroende för 
att utföra uppgiften själva (Hersey et al., 1996). Det kan också vara så att förmågan finns 
men inte viljan. Ledarstilen utmärker sig genom att ha ett lågt uppgiftsbeteende, men ett 
högt relationsbeteende. De två tidigare stadierna har handlat om hur, vad, var och varför 
uppgiften ska göras, men här behövs inte de direktiven eller den guidningen längre. 
Medarbetarna har redan tidigare visat att de har förmågan att utföra uppgiften och 
deltagande ledarskap involverar medarbetarna i beslutsprocessen. Ledaren ska stödja, 
uppmuntra och ta del i uppgifterna. 
 
Tidigare forskning av Rad och Yarmohammadian (2006) har visat att det är deltagande stil 
som är den dominanta bland de ledare som de undersökt på ett sjukhus. Samma sak har 
Avery och Ryan (2002) visat i sin undersökning gjord i Australien. Vid högre 
relationsorientering, så som vid deltagande ledarstil, har tidigare forskning visat att det ökar 
arbetstillfredsställelsen (Cashman et al., 1989). En annan undersökning gjord i Australien 
av Avery (2001) visade att ledare själv anser sig vara främst deltagande därefter följer 
säljande, delegerande och sist instruerande. 
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2.2.4  Delegerande  
Ledarstilen handlar om att du som ledare ska ha ett lågt uppgiftsbeteende, men också ett 
lågt relationsbeteende. Medarbetarna har förmågan och känner engagemang samtidigt som 
de har vilja och självförtroende vid utförandet av uppgiften. Kompetensen och den egna 
tilltron till gruppens förmåga är stark och konflikter sällsynta (Hersey et al., 1996). Alla 
situationer hanteras professionellt, man planerar utifrån erfarenheter och risker. 
Individernas specifika färdigheter utnyttjas för gruppens bästa. Engagemanget och 
motivationen är hög, man vill och kan ta stort ansvar. Medarbetarna har fått lång tid på sig 
att träna och de känner sig bekväma utan ledaren som ger direktioner. Gruppen är 
självsäkra, bundna och motiverade, därför behöver inte ledaren tala om vad, hur, var och 
varför saker ska göras. Det behövs dock fortfarande stöd till viss del. Ledaren bör veta vad 
som är på gång, men ska ge sina medarbetare möjligheten att ta ansvar och klara sig själva. 
Stilen innebär att hålla sig uppdaterad som ledare men ändå överlämna och anförtro. Det 
handlar som ledare om att delegera uppgifter och vara lyhörd och lyssna på arbetsgången. 
Konflikter är sällsynta i den delegerande ledarstilen. 
 
I andra studier har det visat sig att den delegerande stilen undviks av ledare (Avery & Ryan, 
2002). Medarbetarna är här väldigt delaktig men relationsbeteendet från ledaren är lågt och 
medför då en lägre tillfredsställelse (Cashman et al., 1989). 
 

2.3 Operationell definition  
I detta stycke diskuteras och tas upp hur begreppen ska mätas, hur den operationella 
definitionen på begreppen ser ut. I vilken mån använder sig ledaren av olika stilar och hur 
anpassar sig ledaren efter situationer? Ledarskapsstilen ska dessutom inte bara passa in på 
situationen, utan också på medarbetarens mognad, det vill säga förmåga och vilja.  
 
Inom den instruerande ledarstilen krävs det mycket information och det talas om var, hur, 
vad och varför. Ledaren guidar, dirigerar och ger en tydlig grund till arbetsuppgiften. 
Ledaren ska agera snabbt om det uppstår en nödsituation eller kris av något slag. Är ledaren 
klar, enkel och specifik? 
 
Säljande handlar om i vilken mån ledaren talar om och förklarar varför en uppgift ska 
göras, ser till att de har förstått och klargör otydligheter. Här finns möjlighet för 
diskussioner kring detaljerna. Det handlar om hur ledaren lyckas övertala sina medarbetare. 
Det är viktigt med en tvåvägskommunikation och att ledaren tillåter att det ställs frågor. 
 
Deltagande innebär att stödja, uppmuntra och ta del i uppgifterna. Ledaren ska se till att det 
är möjligt att genomföra och sätta uppgifter i stånd. Här visar medarbetarna förmågan och 
ledaren ska också involvera dem i beslutsprocessen. 
 
En delegerande ledare är lyhörd och ser till att hålla sig uppdaterade inom uppgifterna. På 
denna nivå är ledarens roll att observera, delegera och lyssna. Samtidigt som det handlar 
om i vilken mån ledaren överlämnar, anförtror och överlåter saker till sina medarbetare. 
Ledaren har en tilltro till sina medarbetare och utnyttjar deras färdigheter. Konflikter är 
sällsynta. 

 10



De fyra ledarstilarna innebär också att ledaren använder sig av ett relationsbeteende och ett 
uppgiftsbeteende. Relationsbeteende innebär i vilken grad ledaren ger sina medarbetare 
socialt stöd, feedback och på vilket sätt information kommuniceras. Hur mycket lyssnar 
ledaren på individen eller gruppen? Uppgiftsbeteende handlar om hur ledaren kontrollerar 
och organiserar arbetet. Ledaren ska förklara tydligt hur, vad, var och varför saker och ting 
ska göras. Ledarstilen som ledaren använder i en given situation ska också ta hänsyn till 
vad medarbetarna har för förmåga och vilja att utföra en uppgift. Det är sådant som 
kunskap, erfarenhet, färdigheter, självförtroende, motivation och hängivenhet. 
 
Arbetstillfredsställelse mäts som den uppfattning medarbetarna har om den belöning de får 
för det arbete som de utför.  
 

2.4 Teoretisk modell 
Modellen visar det situationsanpassade ledarskapets inverkan på arbetstillfredsställelsen 
och sjukfrånvaron utifrån uppgiftsbeteende och relationsbeteende. Modellen bygger på 
Hersey och Blanchards modellen och vad tidigare forskning kommit fram till. Modellen 
visar att du som ledare kan använda dig utav högt eller lågt relationsbeteende och likaså 
uppgiftsbeteende. Detta ger fyra olika ledarstilar som i sin tur är mer eller mindre 
tillfredsställande för medarbetarna och påverkar sjukfrånvaron mer eller mindre. Den 
säljande och den deltagande ledarstilen är de som påverkar arbetstillfredsställelsen och 
sjukfrånvaron på ett positivt sätt. 
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Figur 2.2 Egenkonstruerad modell, det situationsanpassade ledarskapet och dess inverkan på 
arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro. 
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3. METOD  
Detta kapitel kommer att behandla tillväga gångs sätt för studiens genomförande. Valet av 
metod grundar sig på utformning av problemformuleringen och syftet och handlar om i 
vilken utsträckning studien går att replikera. Går studien att utföra igen med likvärdiga 
resultat? 
 

3.1 Kvalitativ forskningsansats  
Valet av metod och forskningsansats grundar sig som tidigare nämnts på hur 
problemformuleringen är utformad samt vad syftet med undersökningen är (Jacobsen, 
2002). Ett kvalitativt upplägg visar mer djupgående på några få enheter till skillnad från en 
kvantitativ utformning som går på bredden. Den kvantitativa utformningen är dessutom mer 
generell än den kvalitativa som enbart undersöker ett fåtal enheter. Genom att gå på djupet, 
kvalitativ, är det ett försök till att få en så stor förståelse som möjligt, mellan det som 
önskas undersökas och det som finns runt omkring dessa enheter. En kvalitativ utformning 
har också en styrka i att få fram relevant data och detaljer. Det är också viktigt att se vad 
denna utformning kan innebära för problem och nackdelar. Problemet kan vara att den 
enbart förhåller sig till en given kontext, i detta fall äldreboende och då också ett fåtal 
enheter. Nackdelen är då att det blir svårt att generalisera och säga att det även gäller andra 
inom samma organisation eller område. I detta fall om ett situationsanpassat ledarskap har 
någon inverkan på sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn i Marks Kommun. Studien 
grundar sig på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer, vilket medför att den går på 
djupet, en så kallad intensiv uppläggning (Jacobsen, 2002). 
 
Avsikten med en kvalitativ undersökning är som sagt inte att säga något om det typiska 
eller generella utan det unika och speciella (Jacobsen, 2002). Det är en avsikt att klarlägga 
ett fenomen. Fördelen med att använda en kvalitativ undersökning jämfört med en 
kvantitativ är att skillnaden mellan planering, genomförande och analys är relativt liten. Det 
är därför möjligt att till en större del ändra längs med vägen.  
 

3.2 Litteraturstudie  
Uppsatsen grundar sig på nyckelbegreppen situationsanpassat ledarskap, situational 
leadership, Hersey och Blanchard, arbetstillfredsställelse, job satisfaction, sjukfrånvaro och 
sickness. Artiklar har sökts fram genom olika databaser från Högskolan i Halmstads 
bibliotek. De som främst är använda i studien är ABI/Inform, Emerald och Academic 
Search Elite. Dessa är baserade på elektroniska tidskrifter inom ekonomiämnet. Det har 
även skett litteratursökning genom tidigare referenslistor på befintliga artiklar. Till grund 
för hela studien och teorin ligger Hersey och Blanchards modell om det situationsanpassade 
ledarskapet. Därför har deras bok, ”Management of Organizational behavior” (1996) 
används som huvud källa. 
 

3.3 Urvalsmetod  
För att undersöka om ett situationsanpassat ledarskap har någon påverkan på sjukfrånvaron 
väljs det område eller bransch där sjukfrånvaron är bland den högsta, nämligen den 
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kommunala sektorn (Bilaga 1). Studien utförs på en arbetsplats med två enhetschefer och 
två medarbetare. Arbetsplatsen kontaktades via telefon där respondenterna valts ut (Bilaga 
3). De båda är ledare för olika delar av verksamheten och för två enskilda arbetslag. Den 
första enhetschefen (A) är chef för personal inom hemtjänst och den andra (B) är chef för 
personal som arbetar på serviceboendet. Inom hemtjänsten är sjukfrånvaron låg, nästan 
obefintlig och på serviceboendet har de fler antal sjukskrivna. Det kommer dessutom att 
göras intervjuer med en medarbetare, under varje enhetschef, som tidigare varit 
sjukskriven, medarbetare A och B. Det är då personer som har varit sjukskrivna under en 
längre sammanhängande tid och inte enbart under ett par dagar för förkylning eller 
liknande. På så vis undersöks sjukfrånvaron och dess koppling till situationsanpassat 
ledarskap. De här personerna kan sägas vara slumpmässigt utvalda på äldreboendet, men 
det finns också ett visst tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurvalet är valt för att få ett 
äldreboende som ligger bra geografiskt och på så vis underlätta utförandet av intervjuerna. 
För undersökningens skull, tidsmässigt, är det bra att alla personer finns på samma 
arbetsplats.  
 
Grunden till hur många som valts ut för undersökningen handlar om i vilken grad 
undersökningen önskas generaliseras från ett stickprov till en större population (Jacobsen, 
2002). Samtidigt som de antal enheter som valts ut har betydelse för undersökningens 
tillförlitlighet och trovärdighet, vilket tas upp längre fram i kapitlet om trovärdighet. Det är 
viktigt att ha i åtanke att de enheter som valts ut, ger de den rätta informationen? Går det att 
lita på den information enheterna ger? Problem som ofta stöts på är att människor 
undanhåller information eller att de ljuger. De kanske inte har tillräcklig kännedom om 
ämnet eller på andra sätt ger felaktig information. Eller så svarar de som de tror att svaret 
skall vara. Det är de som i så fall kan bli ett bortfall i svarsfrekvensen, men annars genom 
att utföra intervjuerna på plats, ges det en möjlighet för dem att fråga om det är något 
oklart. 
 
Det finns olika kriterier för urvalet när det gäller respondenter, det styrs av avsikten med 
undersökningen (Jacobsen, 2002). Vad det är för information som vi vill ha fram. Vi vill ha 
fram de uppgiftslämnare som vi anser kan ge oss riklig och god information. I studiens fall 
är syftet att undersöka en enhetschefs ledarskap och om det i sin tur kan styra 
arbetstillfredsställelsen och sjukfrånvaron. Valet är därför enhetschef och medarbetare, 
vilket i studiens fall ger den bästa informationen.  
 
Enhetschefen (A) för hemtjänstens personal är 42 år och har en socionomutbildning. Hon 
har varit ledare under många år men inte inom den kommunala sektorn. Nu leder hon cirka 
30 personer. Enhetschefen (B) leder serviceboendets personal som är ungefär 25 personer. 
Hon är 63 år och har en högskoleutbildning på omsorgslinjen, men har även vissa 
kompletterande påbyggnadskurser, dels inom ledarskap. Medarbetaren (A) som har 
Enhetschef A som ledare har arbetat inom vården sedan 1989 men på olika arbetsplatser. 
Hon är 48 år och är utbildad undersköterska. Medarbetaren (B) under Enhetschef (B) har 
arbetat med detta yrke sedan 1986 och har arbetet på detta äldreboende sedan starten 1992. 
Även hon har en undersköterskeutbildning och är 46 år. De båda Enhetscheferna träffar 
sina medarbetare dagligen vid rapportering som utförs på morgonen och sedan vid 
arbetsplatsträffar ungefär var fjärde vecka. Arbetsplatsträffarna är obligatoriska för alla och 
det är för att alla medarbetare skall erhålla samma information. 
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3.4 Datainsamlingsmetod  
Eftersom valet av kvalitativ undersökning har gjorts innebär det att det inte går att använda 
sig utav allt för många enheter (Jacobsen, 2002). En intervju ger mycket information och är 
tidskrävande då det gäller att sammanställa och få ut rätt och intressant information för den 
här studien. Studien grundar sig på ett mindre antal enheter, då lämpar sig en öppen intervju 
bäst. I studien är jag också intresserade av vad den enskilde individen säger och hur den 
agerar i sitt ledarskap. Den öppna intervjun passar sig också när individen tolkar och lägger 
mening i ett speciellt fenomen. Intervjun kommer att vara öppen och halvstrukturerad, där 
det ges möjlighet till följdfrågor och diskussioner. Intervjufrågorna är konstruerade efter 
den operationella definitionen. 
 
Respondenterna kontaktades via telefon där det gjordes en kort presentation om mig själv 
och skolan, samt vad undersökningen kommer att handla om (Bilaga 3). Svaren var positiva 
och de båda enhetscheferna ställde upp på intervju. Medarbetarna tillfrågades också genom 
telefon där kontakt togs med dem som varit sjukskrivna. Den ena respondenten kunde tänka 
sig att ställa upp om inte någon annan kunde, den andra personen som tillfrågades ställde då 
upp i hennes ställe. Respondent tre som tillfrågades ställde upp utan några problem.  
 
Innan intervjuerna ägde rum genomfördes två pilotstudier, en på en ledare och en på en 
medarbetare. Den första pilotstudien genomfördes på en person som besitter en 
chefsposition. Frågorna gav många svar som var väntade för att kunna kategorisera in dem i 
ledarstilarna. Dock behövdes det en viss förklaring eller ytterligare tydlighet i vissa frågor, 
det resulterade i en slutlig intervjuguide (Bilaga 4). Den andra pilotstudien genomfördes på 
en person som är anställd på ett företag. Här behövdes en viss vidare förklaring till frågorna 
och därför fick vissa frågor omformuleras och göras tydligare (Bilaga 5). Dock behövdes 
det ytterligare en viss tydlighet under intervjuerna då det var nya personer som 
intervjuades.  
 
Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen, ansikte mot ansikte då det är bevisat att det ger en 
mer rättvisande bild (Jacobsen, 2002). Nackdelen kan vara, eller det ska finnas i beaktande, 
den intervjuareffekt och kontexteffekt som kan uppkomma. Intervjuareffekt innebär att 
intervjuaren på något sätt kan komma att påverka intervjupersonen medan kontexteffekten 
innebär att den plats och omgivning som intervju sker i kan påverka intervjupersonens svar. 
För att försöka undvika en intervjuareffekt tilläts intervjupersonerna tala och svara så fritt 
som möjligt men ändå inom området. Intervjuaren undvek att ställa ledande frågor utan bad 
dem enbart att utveckla eller förklara sitt svar ytterligare. Kontexteffekten försökte 
undvikas genom att sitta avskilt på arbetsplatsen där inte någon kunde störa, där det också 
var bekväma soffor att sitta i och på så vis skapades en bra miljö. Till hjälp för intervjuerna 
har en diktafon använts, för att på så vis undvika att missa viktig information. En diktafon 
innebär att informationen blir komplett och det är det ideala när det gäller kvalitativa 
metoder. Under tiden har det samtidigt skett anteckningar, vilket är ett bra komplement till 
inspelningen. Intervjuerna har tagit ungefär en halvtimma per respondent, ibland lite längre 
och ibland lite kortare beroende på hur frispråkiga de var i sina svar. Efter intervjuerna har 
bandinspelningarna transkriberats, för att på så vis inte missa vad som har sagts och för att 
lättare kunna sammanställa intervjumaterialet.  
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3.5 Analysmetod  
Analysmetoden ska förenkla och strukturera upp den insamlade data för att på så vis få en 
överblick (Jacobsen, 2002). Det går inte att få med verkligheten i alla detaljer även om så 
önskas. När data är insamlat handlar det om tre saker som ska göras för att på så vis få fram 
det som var meningen att undersökas. Första fasen går igenom en beskrivning av studiens 
data för att få en så grundlig och detaljerad data som möjligt. Detta kommer att ske i form 
av kommenterad och annoterad text. Annoterad innebär att det görs en sammanfattning av 
varje intervju. Därefter bearbetas informationen på så vis att den sållas och förenklas. 
Denna fas är nödvändig för att kunna förmedla vad vi funnit i all insamlad data. Tredje 
fasen innebär att data tolkas, orsaker och dolda meningar försöker finnas. De är dessa som 
kan vara de mest intressanta i studien. 
 
För att detta ska uppfyllas är valet av analysmetod att kategoriserar in den insamlade data 
(Kvale, 1997). Det innebär att intervjun kodas in i olika kategorier, vilket i studiens fall 
redan är gjort med hjälp av det fyra ledarstilarna, instruerande, säljande, deltagande och 
delegerande. Kategorisering innebär då att data samlas till olika grupper. Genom 
kategorisering kan det bli möjligt att se skillnader mellan olika intervjupersoner. Vilket är 
bra i studiens fall då jag vill undersöka om ledarskapet påverkar sjukfrånvaron. Det 
kommer också göras en meningskoncentrering, tolkning, när det gäller synen på 
medarbetares mognadsnivå och efter varje ledarstil. På så vis formuleras längre meningar 
uttalade av intervjupersonen mera koncist. 
 

3.6 Trovärdighet/Reliabilitet och validitet  
Validitet och reliabilitet handlar om vi faktiskt mäter det som vi önskar mäta samtidigt om 
det är tillförlitligt och går att lita på (Jacobsen, 2002). En förståelse för dessa begrepp är 
viktig för att på så vis försöka undvika mätfel i den mån det går. 
 

3.6.1 Validitet 
Validitet handlar om undersökningen är giltig och relevant och om den faktiskt mäter det 
som jag har tänkt mäta (Jacobsen, 2002). I detta fall mäts individuella och personliga 
åsikter och på så vis räknas alla lika mycket. Validitet kan delas in i intern och extern 
giltighet. Intern innebär att intervjun innehåller det som önskas mäta och extern om det är 
överförbart till andra sammanhang eller intervjupersoner. För att öka den interna validiteten 
har det gjorts en operationalisering på begreppen och en test av intervjuguiden, pilotstudie 
(se tidigare resonemang). När det gäller den externa är det viktigt att ha i beaktande 
tidsperioden det rör sig om, i mitt fall sker intervjun vid en given tidpunkt. Studiens görs 
vid en enda tidpunkt vilket kan vara en nackdel på längre sikt då synpunkter och åsikter kan 
ha ändrats. Det är viktigt redan i början att ställa sig kritisk till om studien grundar sig på de 
rätta källorna och om det finns en vetenskaplig grund till undersökningen. Den externa 
giltighet i en kvalitativ undersökning är svår att öka tack vare de få objekten som 
undersöks. I studiens fall anses de personer som undersökts besitta den rätta kunskapen för 
att besvara frågan och syftet samt att de källorna som valts ut är vetenskapligt grundade. 
Det sägs att god tillförlitlighet och en god intern giltighet är villkor för den externa 
giltigheten.  
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3.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär om undersökningen går att lita på och om den är tillförlitlig. Här är det 
viktigt att tänka på att det under intervjuernas gång kan uppstå en intervjuareffekt och en 
kontexteffekt (Jacobsen, 2002). Intervjuareffekt innebär att intervjupersonen kan bli 
påverkad av intervjuaren på ett negativt sätt. Kontexteffekten innebär att den plats där 
intervjun utförs på kan skapa vissa resultat (se tidigare resonemang). Om intervjun sker på 
arbetsplatsen eller i hemmet där intervjuaren känner sig mer hemma och bekväm kan det ha 
betydelse för reliabiliteten i undersökningen. Jag är medveten om detta i studien, men 
intervjuerna kommer i det här fallet att genomföras på arbetsplatsen. Anledning är för att 
lättare få tag på intervjupersonen och få tid till undersökningen då de alla vistas inom 
samma byggnad.  
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4. EMPIRI  
Detta kapitel kommer att behandla den information som har samlats in under intervjuerna 
för att senare kunna svara på frågan och uppfylla studiens syfte. 
 

4.1 Allmän beskrivning 
Den första frågan som ställdes var hur de ser på sitt ledarskap. Enhetschef A ansåg sig själv 
som en närvarande ledare som också delegerar mycket. Hon som ledare ska vara en coach 
som ”ska lyfta medarbetarna så att dem får större ansvar och få dem att växa i sitt arbete 
och i sig själva”. Enhetschefen vill leda på vägen. Vid frågan om hon tror att sina 
medarbetare är tillfredsställda med sitt arbete svarade hon ja. Hon tror att de är nöjda med 
att hon ser dem som individer och att hon är till för dem. ”Jag är inte till för någon annan 
utan jag är där för dem, jag försvarar dem och försöker se till deras intressen”. För henne 
är det en sorts belöning.  
 
Medarbetare A ser på sin ledare (Enhetschef A) som bra och att ledaren är bestämmande 
när hon ska vara det. I de bestämmande situationerna säger ledaren vad hon tycker, 
samtidigt försöker hon att ta del och vara som en i gruppen. Hon är en ledare som tar reda 
på oklarheter och information och lägger inte över dessa uppgifter på oss som medarbetare. 
Personligen är hon lättsam. Medarbetare A är tillfredsställd med sitt arbete och hon är nöjd 
med sin ledare, men tycker många gånger att de inom gruppen borde berömma varandra 
mer.  
 
Den tredje intervjupersonen, enhetschef B, ser sig både som en lättillgänglig ledare och 
person. Hon tror att hon har lätt för att möta människor, men också att människor har lätt 
för att möta och ta kontakt med henne. Genom att vara lättillgänglig och närvarande som 
ledare anser hon att individen i gruppen syns. Även hon delegerar mycket och tror på att vi 
människor vill ta ansvar och vara delaktig i vårt arbete. Hon tycker också det är viktigt att 
vara visionär genom att ta till sig nya saker och nyheter. Även i detta arbete försöker hon 
göra sina medarbetare delaktiga. Hon ser det viktigaste som att arbetet ska var en röd tråd, ” 
delaktighet, att det är ett arbetslag och att vi har olika arbetsuppgifter men tillsammans så 
drar vi alltihopa framåt”. När det gäller arbetstillfredsställelsen tror hon att en del är nöjda 
och en del inte. ”Jag försöker belöna alla lika mycket, jag är väldigt för att vara rättvis”. 
 
Medarbetare B ser på Enhetschef B som att hon borde vara mer ”dominant” och inte så 
”tvivelaktig”. Enhetschef B ser de personer som hon är förtjust i och vissa andra ser hon 
inte alls, vilket hon visar klart och tydligt. Hon delegerar ut alldeles för mycket och låter 
medarbetarna ta det yttersta ansvaret. Enhetschef B ser sig själv som en bra 
”människokännare”, men medarbetare B anser att hon inte ser sig själv, hon har dålig 
självinsikt. Medarbetare B är inte nöjd med den belöning hon får för det arbete hon utför, 
varken lönemässigt eller uppskattningsmässigt. För hennes del är det ”människorna runt 
omkring henne, arbetskamraterna, som gör arbetet tillfredsställt”.  
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4.2 Ledarstilar inom det situationsanpassade ledarskapet  
Här diskuteras vad som framkommit under intervjuerna och delas då in i de fyra olika 
ledarstilarna. Det diskuteras också ledarens syn på sina medarbetares mognadsnivå och hur 
medarbetarna ser på sina olika ledare. Hemtjänstens enhetschef och medarbetare benämns 
A och serviceboendets enhetschef och medarbetare benämns B. 
 

4.2.1 Instruerande 
Den instruerande ledaren ska agera snabbt om det uppstrå en nödsituation. Ledaren ska vara 
klar, enkel, specifik och tala om var, hur, vad och varför uppgifter ska lösas. Det är ledaren 
som ska ta de slutgiltiga besluten. 
 

Enhetschef A ”Skulle situationen behövas så går jag in starkt men jag tycker det 
är i nödfall man ska göra det”.  
  
”Jag försöker både vara klar och enkel…” 
 
”Jag är väldigt tydlig är jag” 
 
”Demokratisk anda tycker jag man försöker diskutera fram, men 
jag vet att beslutet ligger ju hos mig” 
 

Medarbetare A ”Det är ju bara att nu ska vi göra det” 
 
”För det mesta är det klart och tydligt” 
 
”Om hon märker att vi velar är det hon som tar de slutgiltiga 
besluten” 
 

Enhetschef B ”… bilda arbetsgrupper och så då ger jag tydlig grund” 
 
”I en krissituation kan jag göra det, gå in med hela handen.” 
 
”… är det intern beslut så tror jag nog att jag är rätt så klar och 
tydlig…” 
 
”Jag tar alltid de slutgiltiga besluten, det gör jag men efter att ha 
inhämtat medarbetarnas åsikter” 
 

Medarbetare B ”hon guidar inte oss framåt utan vi får guida oss själva” 
 
”Hon blir mest stirrig i en krissituation och sen försvinner hon” 
 
”I samråd med favoriterna tar hon de slutgiltiga besluten” 
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Enhetschef A guidar i det dagliga arbetet genom mycket diskussioner. Hon kan tycka 
mycket men det måste få ta sin tid, hon strör ett frö och låter det växa på så vis guidar hon i 
arbetet. Genom en demokratisk anda tror hon att det flesta uppgifter blir lösta annars är det 
lätt att de inte blir genomförda alls. Många gånger ger hon för mycket information vilket 
medför att det ibland inte blir klart och tydligt. Medarbetare A menar att hennes ledare styr 
upp uppgifter och kan väldigt mycket, hon har god kunskap. Hon styr inte i det dagliga 
arbetet, men när det gäller en nödsituation talar hon bara om att nu ska vi göra si eller så. 
Hon styr inte i det dagliga arbetet för det vet hon att vi kan utföra på bästa sätt. Enhetschef 
B guidar genom att vara ärlig och rak vid både beröm och kritik. Hon går sällan in med hela 
handen. I det dagliga arbetet går hon sällan in i för att styra eller klargöra. Om det är beslut 
som kommer uppifrån deras ledare är det svårt många gånger att vara klar och tydlig, 
besluten ändras många gånger under tiden. Medarbetare B menar dock att deras ledare inte 
är tydlig i sitt sätt att förklara och hon ger inte en tydlig grund till hur saker ska utföras. 
Hon ger inte heller klara direktiv och det blir många gånger rörigt. Hon har svårt att 
organisera bland annat krissituationer och litar för mycket på medarbetarna. 
  

4.2.2 Säljande 
En säljande ledarstil visar att ledaren talar om varför en uppgift ska lösas och diskuterar 
mer kring detaljer. Det är viktigt med en tvåvägskommunikation och att det tillåts ställas 
frågor. 
 
Enhetschef A ”Detaljstyrning är jag inte inne på så mycket” 

 
”Ja, alltid en tvåvägs kommunikation, annars fungerar det inte” 
 
”jag vill att medarbetarna själva ska kunna komma på lösningar 
och självklart så att jag indirekt styr” 
 
" Ja, självklart får det ställas frågor” 
 

Medarbetare A ”Hon försöker förklara” 
 
”Nej, hon diskuterar inte detaljer, tror jag inte så där mycket” 
 
”Man kan fråga henne nästan vad som helst” 
 

Enhetschef B ”försöker tala om varför saker ska göras” 
 
”Jag tycker det är jättebra när det ställs frågor” 
 
”Ja tycker det är jätteviktigt med en tvåvägskommunikation” 
 

Medarbetare B ”jag tror hon förklara mer till vissa” 
 
”Nej hon förklarar inte varför saker ska göras” 
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”Ja hon tillåter att det ställs frågor, det gör hon” 
 
Enhetschef A menar att det många gånger kan det bli så att hon i efterhand förklarar varför 
vissa uppgifter skulle lösas. Genom kunskap och information från henne som ledare så vill 
hon att medarbetarna själva ska hitta den vägen som hon kanske vill att dem ska till. 
Medarbetare A anser att hennes ledare tycker det är viktigt med en tvåvägsdialog, hon vill 
vara en del av gruppen. Det kan bli så att informationen förklaras mer till enbart en del av 
gruppen, vilket medför att det inte alltid går fram till alla. Enhetschef B frågar ofta om det 
är något som är oklart för att undvika missförstånd och på så vis se till att alla förstått. 
Enhetschef B kan vid vissa uppgifter diskutera detaljer menar Medarbetare B. Frågor från 
sina ”favoriter” tar hon på mer allvar och ”viftar” bort de andras frågor. Ledaren pratar 
överhuvudtaget mycket mer med vissa personer i arbetslaget. Hon säger hela tiden att hon 
tycker det är viktigt med en tvåvägskommunikation, men hon agerar det inte på det viset. 
Munnen säger en sak, men hela hennes kroppsspråk säger något annat. 
 

4.2.3 Deltagande 
Deltagande stil innebär att stödja, uppmuntra och att ta del av uppgifterna. Ledaren ska här 
involvera sina medarbetare i beslutsprocessen då de har den förmåga som krävs vid 
utförandet av uppgifterna.  
 
Enhetschef A ”Jag involverar alltid medarbetarna i beslutsprocessen”  

 
”Jag frågar hur det går, hur är det, hur fungerar det är det 
någonting som vi ska behålla eller fungerar det inte” 
 
”De vet att jag finns och de vet att de kan nå mig... min dörr är 
öppen.”  
 

Medarbetare A ”Hon involverar oss beroende på vad det är för beslut, när det 
gäller mindre beslut” 
 
”Hon kollar läget hur vi har det” 
 
”vi kan prata med henne och hon försöker uppmuntra oss” 
 

Enhetschef B ”Ja, nästan alltid, involverar jag medarbetaren i beslutsprocessen”
 
”Jag går inte in i vårdarbetet alls” 
 
”Jag är inte jättebra på att springa runt och ge uppmuntran för jag 
tycker blir det för mycket så blir det inte sanningsenligt” 
 

Medarbetare B ”Det är bara vissa som involveras” 
 
”Hon tar ingen del i våra arbetsuppgifter” 
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”Hon kommer sällan till gruppen och säger under dagen att det var 
bra jobbat eller så” 

 
Enhetschef A medger att hon kanske inte i alla fall involverar medarbetarna utan i de fall 
där hon har möjlighet att göra det. Hon vill gärna vara delaktig och håller sig uppdaterad 
när det gäller sina medarbetares arbetssituation. Vid stöd och uppmuntran försöker hon se 
alla som individer och att vi alla är olika. Medarbetare A menar att hon visar en väldig 
empati och frågar ofta hur det går eller hur de mår. Hon vill gärna några gånger följa med 
ut i det dagliga arbetet för att se hur de har det. Hon ger bra med stöd och uppmuntran 
genom att visa att hon finns där och att de kan komma till henne och prata. Samtidigt vill 
hon gärna att de utanför arbetet ska hitta på saker för att få en grupp som trivs ihop. 
Enhetschef B håller sig underrättad och går gärna fram till en person för att fråga hur den 
mår om hon sett att det är något som är fel. Tycker hon att någon gjort något bra talar hon 
om det men det är inget hon gör varje dag. Medarbetare B menar att stöd och uppmuntran 
ges av ledaren om vi som medarbetare verkligen sätter oss ner enskilt och pratar. Jag som 
medarbetare känner då dock att det inte kommer från hjärtat. Hon meddelar dessutom 
information enbart till vissa delar av arbetsgruppen och då inte hela. 
 

4.2.4 Delegerande 
I denna stil ska ledaren hålla sig uppdaterad och vara lyhörd. Ledaren ska observera, 
delegera och lyssna. Det är viktigt att ledaren anförtror och överlämnar det som den 
delegerat. Inom denna stil är konflikter sällsynta. 
 
Enhetschef A ”bättra mig på att kanske lyssna mer än på att känna”. 

 
”… ser mig som mycket delegerande …” 
 
”Det uppstår inte ofta konflikter 
 
”Jag går inte och petar när jag har delegerat” 

”Jag försöker lägga ut det till alla, jag försöker se alla” 
 

Medarbetare A ”jag tycker inte att hon delegerar mycket” 
 
”De saker hon har lämnat ut ska den gruppen sköta” 
 
”om det är någonting som blir problem så går ju hon in och hjälper 
till.” 
 
”jag upplever inte att det är mycket konflikter” 
 

Enhetschef B ”väldigt viktigt att jag delegerar” 
 
”jag bara förstör om jag går in och petar för mycket” 
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”har jag delegerat så har jag delegerat och då ska ju inte jag gå in 
där och tycka” 
 
”Det är väldigt lätt hänt att delegera mer till vissa med högre 
motivation” 
 

Medarbetare B “Hon delegerar ut alltihop” 
 
”Hon lämnar helt och hållet över uppgiften” 
 
”Inte jättestora konflikter uppstår” 
 
”Nej, jag tycker inte hon är lyhörd” 

 
Enhetschef A menar att har en uppgift delegerats ut är det ingen mening med att hon går in 
och petar. Hon försöker ändå finnas till hands för att eventuellt hjälpa till. Samtidigt som 
hon är noga med att följa upp allting. Medarbetare A tycker hon delegerar mer till någon 
som kanske kan området, men försöker ändå tillsätta någon extra person för att den ska lära 
sig. Hon som ledare är lyhörd och lyssnar på oss som medarbetare. Enhetschef B anser att 
hon som ledare har blivit bättre på att se till att alla får sin röst hörd. Hon försöker följa upp 
alla beslut och tycker det är viktigt att medarbetarna rapporterar av. Medarbetare B känner 
ibland att till och med ledarrollen blir delegerad till dem som medarbetare.  
 

4.2.5 Medarbetares mognadsnivå 
Enhetschef A försöker behandla alla efter vad medarbetaren vill ha, eftersom alla har olika 
behov, ”jag är stöttande, jag är coachen”. ”Alla behöver vi bekräftelse, alla behöver 
stöttning även om man inte säger det”. Det kan vara så att hon som ledare istället använder 
olika sätt att visa stöttning på. Hon tycker att hon ”måste ju vara där som coach eller 
ledare oavsett vem det är”. Det kan dock bli så att de som visar sig mer självsäkra får klara 
sig lite mer på egen hand. Enhetschef A sa att hon försöker se dem som individer och inte 
alltid som en grupp, utan som en individ i gruppen.  
 
När Enhetschef A ser gruppen och när det gäller arbetsuppgifter ser hon inte till kunskapen, 
”det ligger hos medarbetaren, då får dem ta reda på den kunskapen genom att komma och 
fråga mig”. Det kan dock vara så att hon förklarar uppgiften på olika sätt, beroende på 
vilken medarbetare hon vänder sig till. Det har att göra med individen och inte kompetens, 
vilja eller erfarenhet. Det handlar om att situationsanpassa sig. Enhetschef A gör istället 
tvärtom, i stället för att vända sig till viss personal med viss erfarenhet, kunskap, kompetens 
eller vilja vid specifika uppgifter vänder hon sig till dem som kanske inte kan eller har gjort 
en viss uppgift tidigare för att de på så vis ska lära sig. ”Det är ju en grupp och dem ska 
vara likbördiga i gruppen. Då får man ju se till att inte lyfta fram samma människor hela 
tiden”.  
 
Medarbetare A menar att hennes ledare vill få alla delaktiga i olika uppgifter, därför har 
ledaren bildat olika arbetsgrupper. Det kan vara så att en person är duktig på en sak, men 
hon har ändå försökt få andra delaktiga i gruppen för att på så vis lära av varandra. ”När det 
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gäller självförtroende så tror jag nog att hon vänder sig lite mer till dem”, men precis som 
tidigare försöker hon få med dem som är lite mer tystlåtna. Genom att Enhetschef A har 
tagit tag i gruppen och anordnat olika aktiviteter utanför arbetet har gruppen stärkts och 
blivit positivare och gladare. De personer som kanske tidigare inte sa så mycket har fått 
komma fram med sina åsikter. Hela gruppen mår bättre och det märks i det dagliga arbetet. 
Medarbetare A ser det som ledarens förtjänst. 
 
Enhetschef B diskuterade på ett lite annat sätt, mer utifrån hur Hersey och Blanchards 
modell. Hon anpassar sig och väljer medarbetare efter kunskap och färdighet. Hon anser att 
det är självklart, för vet hon att någon är bra på en viss sak så frågar hon den personen. 
Dessutom är hon mer tydlig i sitt sätt att leda om någon har mindre kunskaper eller 
erfarenheter. Det säger ju sig själv anser hon, ”är det en uppgift där personen gjort det flera 
gånger förut behöver jag inte vara så tydlig”. Hon gör på samma sätt om det är någon som 
är osäker, men försöker också bilda grupper för då kan personalen stärka varandra. 
Eftersom inte alla medarbetare behandlas lika tror hon också att hennes ledarstil ändras 
utefter självförtroende. Mycket handlar om att ”behandla alla människor lika men du 
bemöter inte alla människor lika”. Hon behandlar kanske den med mer självförtroende 
annorlunda på så vis att hon kanske kan säga till med en skarpare ton. Det hela handlar om 
att situationsanpassa sig.   
 
Medarbetare B anser om sin ledare att hon inte alls tar hänsyn till erfarenhet, kunskap, 
motivation eller vilja utan ”det handlar om vad hon tycker om personligheten hos den 
personen i fråga”. Allt handlar om hur man är som person och hon har sina ”favoriter”. 
Har ledaren en positiv syn till personen vänder hon sig till den och glömmer bort alla andra 
i personalgruppen. Det är så att Enhetschef B tycker om vissa människor mer och andra 
mindre, vilket hon visar klart och tydligt i sin ledarroll. 
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5. ANALYS 
Här presenteras den bearbetade empirin. Likheter och skillnader kan ses mellan de olika 
intervjuerna dessutom används teorin och den teoretiska modellen för att förstå det 
empiriska materialet. 
 

5.1 Allmän beskrivning 
De båda enhetscheferna arbetar inom samma bransch, men har olika bakgrund och 
utbildning. Båda två arbetar i samma fastighet, men de har två olika arbetsgrupper att leda. 
Dessutom är det fler sjukskrivna i Enhetschef B:s arbetslag. Enhetschef A har dock inte lika 
lång erfarenhet av kommunalt ledarskap som B har. Medarbetarna som blivit intervjuad har 
ungefär lika lång erfarenhet av vårdyrket, men Medarbetare B har varit anställd en längre 
tid på samma arbetsplats. Dagligen träffas både ledarna och medarbetarna i respektive 
grupper och har på så vis en daglig kontakt med varandra. Skillnader som uppkommer i 
respondenternas svar kan till vis del också bero på åldern på ledaren. Enhetschef B har inte 
lång tid kvar till pension och har kanske släppt sin ledarroll redan nu. 
 
När det gäller att vara arbetstillfredsställd går frågan lite isär. Enhetschef A tror, som 
tidigare nämnts, att medarbetarna är tillfredsställda med sitt arbete, vilket Medarbetare A 
håller med om och framför allt är de nöjda med varandra. Det ska enligt tidigare forskning 
vara en faktor som ökar arbetstillfredsställelsen och att arbetet bli bättre utfört (Cairns et al. 
1998). Enhetschef B tror att viss personal är nöjda och vissa inte, vilket avspeglar sig på 
hennes medarbetare, som inte är tillfredsställd med henne som ledare, men med 
arbetsuppgifterna i sig. Det kan då innebära som tidigare forskning säger att vissa är 
tillfredsställda, de som känner samhörighet med ledaren medan de andra kanske inte är det 
(Cairns et al. 1998). Medarbetare B tycker inte att det visas tillräckligt med uppskattning 
för det arbete som utförs. Det innebär att i modellen när det gäller arbetstillfredsställelse så 
är Medarbetare A under Enhetschef A mer tillfredsställd än Medarbetare B. Anledningen är 
att tillfredsställelsen är större när det gäller belöningar hos den först nämnda (Hersey et al., 
1996).  
 

5.2 Ledarstilar inom det situationsanpassade ledarskapet  
Här följer den bearbetade empirin mot varandra samt mot det teoretiska angreppssättet. Den 
är uppdelade som tidigare på de fyra olika ledarstilarna och mognadsnivån.    
 

5.2.1 Instruerande 
Enhetschef A ser sig själv som klar och tydlig i de flesta situationer, vilket man inom 
instruerande ledarstil ska vara, samtidigt som du som ledare ska ge klara direktiv (Hersey et 
al., 1996). Stilen lämpar sig i nödsituationer, vilket Enhetschef A använder sig av genom att 
styra och dirigerar vad som ska göras. Det håller hennes medarbetare med om att hon gör 
och Enhetschef A tar de slutgiltiga besluten i de lägen som verkligen behövs, men vill i de 
flesta fall inhämta personalens åsikter om möjligheten finns till det. Medarbetaren menar 
dock att hon i vissa fall kan behöva vara lite mer tydlig i sin ledarroll. Däremot Enhetschef 
B ses av sina medarbetare som någon som flyr när det gäller krissituationer och att 
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organisera upp uppgifter. Hon anses inte heller vara klar och tydlig eller en guide på vägen, 
vilket hon som ledare däremot själv tycker. Det är inte alls som en instruerande ledare ska 
vara, enligt modellen (Hersey et al., 1996).  Inte heller tar hon egna slutgiltiga beslut utan 
nästan alltid i samråd med andra och då med sina ”favoriter”. På så vis skiljer sig ledarna åt 
och dessutom skiljer sig Enhetschefs B åsikter om sig själv med vad medarbetare B tycker. 
Det är samhörigheten som också ökar tillfredsställelsen (Cairns et al., 1998). Många gånger 
vill gärna ledarna ta del av vad medarbetarna tycker, vilket inte karakteriseras av denna stil. 
Avslutningsvis kan sägas att Enhetschef A situationsanpassar sig mer efter modellen medan 
Enhetschef B inte gör det. Enhetschef A använder sig av fler sätt i den instruerande stilen 
än Enhetschef B men inte av allt. Enligt tidigare forskning är detta en stil som undviks, 
vilket även de både enhetscheferna försöker att göra (Cashman et al., 1989). De anser inte 
att det är bra att gå in och styra med hela handen, mer än nödvändigt och de vill inte heller 
göra det. Den teoretiska modellen visar att denna stil medför en lägre arbetstillfredsställelse 
och en högre sjukfrånvaro.  
 

5.2.2 Säljande   
Båda ledarna är överens om att det är viktigt och acceptabelt att det ställs mycket frågor för 
att undvika missförstånd, vilket också modellen beaktar i denna stil (Hersey et al., 1996). 
Medarbetarna håller med om att det är tillåtet att ställa frågor, men att Enhetschef B lyssnar 
mer på frågor från vissa personer i gruppen. Stilen innebär att du som ledare ska finna sätt 
att få dina medarbetare att göra det du vill (Hersey et al., 1996). Enhetschef A lyckas bra 
med det och försöker ge dem riktlinjer där de själva sen får finna vägen fram till målet men 
att hon indirekt styr. Samtidigt ger hon dem den kunskap och information som behövs för 
att utföra en uppgift. Medarbetare A menar att hennes ledare ofta förklarar detaljer och 
varför saker ska göras vid en uppgift i efterhand, vilket inte är en säljande ledarstil (Hersey 
et al., 1996). Enhetscheferna menar att de inte alls detaljstyr. Ledarna tycker båda två att 
det är väldigt viktigt med en tvåvägskommunikation, precis som ledarstilen utmärker sig 
för.  
 
Det är dock delade meningar när det gäller medarbetarnas syn på sina ledare. Medarbetare 
A tycker att sin ledare använder en tvåvägskommunikation, då hon vill vara en del av 
gruppen medan medarbetare B har intrycket av att ledaren tycker det är viktigt, men att hon 
inte alls utför det på det viset. Tvåvägskommunikationen är viktig i denna stil då det 
handlar om att lyssna aktivt och ge medarbetarna en chans att berätta om sina åsikter 
(Hersey et al., 1996). Återigen handlar det om delaktighet och relationsbeteende. 
Enhetschef B ger i sina svar intrycket av att hon förklarar varför saker ska göras, men så 
uppfattas det inte av medarbetarna. Hon kan många gånger säga en sak, men göra något 
annat. Återigen är inte Enhetschef B och Medarbetare B överens i sina svar och har inte 
samma uppfattning om ledarskapet. Det innebär att de är åtskilda och att ledaren inte verkar 
situationsanpassa sig så som modellen säger (Hersey et al., 1996). Återigen är ledare A mer 
situationsanpassad genom att använda sig av säljande ledarstil, enligt modellen, än vad 
ledare B är (Hersey et al., 1996). Här är nu relationsbeteendet högre, vilket visar på att 
denna stil är mer tillfredsställande för medarbetarna. Det skulle innebära att Medarbetare A 
är tillfredsställd samtidigt menar vissa forskare att stöd och uppmuntran alltid behövs 
(Cashman et al., 1989). Forskare menar att det är denna stil efter deltagande som är den av 
ledare som föredras före de andra stilarna (Avery, 2001). 
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5.2.3 Deltagande 
Enhetscheferna menar att de alltid, nästan alltid, involverar sina medarbetare i 
beslutsprocessen, vilket är viktigt i denna ledarstil (Hersey et al., 1996). Det går inte att 
involvera alla i budgetbestämmelser och när det gäller direktiv uppifrån. Däremot 
involverar inte Enhetschef B alla sina medarbetare utan enbart vissa, ”favoriter”, återigen är 
det inte en deltagande ledare eftersom hon väljer personer efter personlighet. Om fallet är 
så medför det också en lägre tillfredsställelse då inte ledarstilen utnyttjas på det sätt som 
den ska (Hersey et al., 1996). Det innebär att ledaren inte alls situationsanpassar sig genom 
en deltagande stil. Som ledare ger A mycket bra stöd och uppmuntran genom att hålla 
daglig kontakt och fråga hur det går och hur alla mår, hon vill vara delaktig och närvarande 
hela tiden. Det är som tidigare nämnts en faktor till arbetstillfredsställelse (Cashman et al., 
1989). Hon följer modellen genom att ha ett högre relationsbeteende än ett 
uppgiftsbeteende (Hersey et al., 1996). Som medarbetare vet de att hon alltid finns 
tillgänglig och att det är bara att titta in och fråga om det är någonting. Eftersom 
medarbetarna i denna stil fortfarande är lite osäkra på att utföra allting själva (Hersey et al., 
1996). I vardagen ges inte mycket med stöd och uppmuntran från ledare B, vilket skulle 
innebär ett lägre relationsbeteende från Enhetschef B:s sida och då ingen deltagande 
ledarstil vilket skulle leda till lägre tillfredsställelse och högre sjukfrånvaro (Cashman et al., 
1989). Det håller ledaren B med om, men många gånger tycker hon att det inte får bli för 
mycket, för då blir det inte sanningsenligt.  
 
Enhetschef A försöker engagerar sig i det dagliga vårdarbetet genom att följa med ut och se 
hur sina medarbetare har det medan Enhetschef B inte alls går in i vårdyrket, du ska som 
ledare i denna stil ta del i uppgifterna (Hersey et al., 1996). Ledarna använder sig båda av 
vissa egenskaper som karakteriserar en deltagande ledare, men Enhetschef B är mindre 
situationsanpassad, enligt modellen när det gäller deltagande ledarstil än vad Enhetschef A 
är enligt medarbetarna A och B. Det skulle som tidigare sagts visa att medarbetare B är 
mindre tillfredsställd enligt modellen. Många tidigare studier har visat på att denna stil är 
den som är mest använd, bland annat i en studie gjorde av Avery (2001). Här är nu 
medarbetarna mer delaktiga i beslut och Enhetschef A försöker att involvera alla vilket ökar 
arbetstillfredsställelsen i form av delaktighet (Hersey et al., 1996). Även Enhetschef A 
använder sig mycket av denna stil då hon nästan hela tiden vill vara delaktig i det dagliga 
arbetet och visa att hon finns tillgänglig. Och det vet medarbetarna. Likaså har det visat sig 
att denna stil är den som föredras bland ledare i en studie gjord på ett sjukhus av Rad och 
Yarmohammadian (2006). 
 

5.2.4 Delegerande 
Delegerande ledarstil använder sig båda enhetscheferna sig utav väldigt mycket, enligt dem 
själva, vilket tidigare har visat sig vara en stil som undvikits bland ledare (Avery & Ryan, 
2002). De både ledarna delegerar uppgifter och menar att de inte senare går in och tycker 
och petar på saker för då är det ingen mening med att delegera uppgifter. Vilket stämmer 
bra överens med teorin, då det handlar om att hålla sig uppdaterad (Hersey et al., 1996). 
Enhetschef A håller sig underrättad genom att stämma av med medarbetarna hur arbetet går 
under tidens gång. Det anser också Medarbetare A att hon är bra på. Medarbetare B har en 
annan syn på sin ledare, vilket är att Enhetschef B inte följer upp tagna beslut eller till och 
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med att hon kan glömma bort att de är tagna. Det håller B som ledare inte med om själv, 
utan hon anser att hon följer upp det som har beslutats, men att det i vissa fall kan brista och 
att det skulle kunna bli bättre.  
 
I båda arbetsgrupperna är konflikter sällsynta, vilket också visar på en delegerande 
ledarskapstil (Hersey et al., 1996). Enhetschef B är lite mer ledare, som stilen säger, och 
delegerar efter färdigheter och kunskaper, medan Enhetschef A försöker se alla och ge alla 
någon uppgift, vilket i sig är bra för att få alla involverade och känna sig delaktiga. Vilket 
kan leda till högre arbetstillfredsställelse och lägre sjukfrånvaro (se figur 2.2). Medarbetare 
B kan till en viss gräns känna att hennes ledare delegerar ut allt för mycket, till och med 
chefsrollen. Det är inte meningen, enligt modellen, att så ska göras (Hersey et al., 1996).  
 
Det gäller som delegerande ledare att vara lyhörd och lyssna på sina medarbetare (Hersey et 
al., 1996). De båda medarbetarna har olika uppfattningar om sina ledare när det gäller den 
saken. Medarbetare A tycker att hennes ledare är lyhörd och att hon alltid lyssnar om man 
har något att säga och att hon finns där för dem. Det håller Enhetschef A med om, men att 
hon många gånger skulle kunna lyssna mer, hon litar gärna på sin intuition. Enhetschef B 
menar att hon är tillgänglig och lyhörd, men medarbetaren har en helt annan åsikt. Hon 
tycker att hon som ledare enbart lyssnar på vissa ur personalgruppen vilket återigen leder 
till lägre tillfredsställelse när inte alla blir delaktiga. Lyhörd är hon på fel sätt, hon gör egna 
bedömningar utifrån vad andra säger. Tidigare forskning har visat på att flera ledare 
försöker att undvika även denna ledarstil (Avery & Ryan, 2002). Dock använder 
Enhetschef B sig av denna stil på fel sätt då hon enbart använder sig av att delegera och inte 
sedan uppdatera, lyssna och vara lyhörd. Återigen kan sägas att Enhetschef A är mer 
situationsanpassad enligt modellen än Enhetschef B. Dock vill A gärna vara delaktig vilket 
gör henne mer till en deltagande ledare än en delegerande. Sedan tycker Medarbetare A att 
deras ledare inte delegerar speciellt mycket så där går åsikterna isär.  
 

5.2.5 Mognadsnivå 
Det situationsanpassade ledarskapet förutsätter som tidigare nämnts att ledaren använder 
sig av den ledarstil som passar sig bäst för medarbetarens mognadsnivå (Hersey et al., 
1996). Under undersökningens gång, framgick det att de både ledarna, i det här fallet, 
använder sig av det här på olika sätt och inte riktigt som modellen säger.  
 
Enhetschef A menade att hon försöker att vända på saken och på så vis få alla delaktiga 
oavsett kunskap, vilja eller erfarenhet. Kunskap är något som de får lära sig i så fall. Hon 
kanske förklarar olika för olika personer, men det har istället att göra med personligheten. 
Hon försöker genom att vända på modellen skapa en helhet i gruppen där alla blir delaktiga 
som på så vis skapas arbetstillfredsställelse (Hersey et al., 1996). Hon medger dock att 
under stressiga situationer kan det dock vara så att de som visar på bra självförtroende, får 
klara sig mer självständigt. Enhetschef A försöker genom att tillsätta olika grupper med 
olika personer i få vissa att växa och ta för sig lite mer i uppgifter de kanske inte är lika 
säkra på. På så vis stämmer inte hennes syn överens med vad modellen säger, eftersom den 
säger att du ska ta hänsyn efter vilja och kompetens (Hersey et al., 1996). Det skulle 
innebära som tidigare forskning visat att det inte finns något samband mellan en viss 
ledarstil och mognadsnivå (Chen & Silverthorne, 2005). Enhetschef A använder sig av 
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olika stilar men anpassar inte det till mognadsnivån. Chen & Silverthorne (2005) menar att 
ju högre benägenhet ledaren har att ändra stil ju bättre inflytande har den på medarbetarna. 
Det skulle kunna stämma bra in på Enhetschef A. 
 
Enligt Enhetschef B följer hon mer modellens väg. Hon anpassar sig efter mognadsgraden 
hos medarbetarna, beroende på hur villiga och kompetenta de är (Hersey et al., 1996). En 
annan bild gavs vid intervjun med hennes medarbetare nämligen att hon inte alls gör på 
detta viset. Hon anser att ledaren agerar utefter vilken person uppgiften har att göra med 
och inte alls efter vilja, kompetens eller erfarenhet. Det är i detta fall inte alls som modellen 
pratar om att en ledare ska agera som. Enhetschef B vänder sig, enligt Medarbetare B, 
istället mot personligheten hos medarbetarna och har vissa ”favoriter”. Detta beteende 
kommer enligt Medarbetare B komma att splittra gruppen. Modellen visar samtidigt att om 
rätt ledarstil kombineras med rätt mognadsnivå så leder det till ett effektivt ledarskap 
(Hersey et al., 1996).  
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer jag att föra en avslutande diskussion kring syfte och frågeställning. 
Jag kommer också att anföra lite av mina egna erfarenheter som medarbetare inom 
äldreomsorgen och egna åsikter kring hur jag vill att en ledare skall vara. 
 
 
Studiens fråga var att undersöka hur ett situationsanpassat ledarskap kan påverka 
arbetstillfredsställelsen inom äldreomsorgen. Ett situationsanpassat ledarskap kan komma 
att påverka arbetstillfredsställelsen och sjukfrånvaron inom äldreomsorgen positivt. Om ett 
situationsanpassat ledarskap används som modellen säger när det gäller de fyra 
ledarstilarna, instruerande, säljande, deltagande och delegerande skulle det innebära att 
medarbetarna blir mer eller mindre arbetstillfredsställda. Det i sin tur kan komma att 
påverka sjukfrånvaron. Tidigare forskning har visat på att vissa stilar är mer tillfredställda 
än andra, då den säljande och deltagande. Här är delaktigheten och relationsbeteendet högre 
vilket leder till arbetstillfredsställelse (Avery, 2001: figur 2.2). Likaså har min studie visat 
på att ledaren bör vara humanistisk och se alla medarbetare som individer och att de alla 
sitter inne med olika kunskaper.  
 
Enhetschef A har färre sjukskrivna medarbetare än Enhetschef B och enligt studien är hon 
den av de båda cheferna som situationsanpassar sig mest genom att använda de fyra 
ledarstilarna. Hon använder de olika stilarna olika mycket och framför allt är hon och 
hennes medarbetare överens och tycker oftast likvärdigt om ledarskapet, de känner en 
samhörighet. Vilket skulle kunna innebära att det situationsanpassade ledarskapet har en 
positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen och sjukfrånvaron redan här. Hon använder sig 
någon gång av alla stilarna, men mest av den deltagande då hon gärna vill vara en i gruppen 
och vara en närvarande ledare. Hon värnar om sina medarbetare och tycker det är viktigt 
med en bra relation. Det visar även den teoretiska modellen (se figur 2.2). Det har även som 
tidigare nämnts varit den stil som föredras av andra ledare (Avery, 2001; Avery & Ryan, 
2002; Rad & Yarmohammadian, 2006).  
 
Om jag tänker ett steg längre kan också de låga sjukskrivningstalen beror på hennes 
humanistiska syn på medarbetarna och att alla är olika och ska också behandlas olika. 
Samtidigt ska de alla få vara delaktiga och känna en samhörighet i gruppen. Hon ser till 
varje individ i gruppen och att alla räknas lika mycket. Vilket nu på senare tid har stärkt 
gruppen och medfört en bättre sammanhållning och stämning i arbetslaget. De arbetar alla 
som ett lag. Även detta kan vara en bidragande orsak till arbetstillfredsställelsen och de 
lägre sjukskrivningstalen.  
 
I den andra arbetsgruppen är sjukfrånvaron högre och kan då bero på ledarens sätt att leda. 
Enhetschef B anser sig själv anpassa sig efter olika situationer och talar för att hon 
använder de olika ledarstilarna medan medarbetaren menar en annan sak. Jag fick 
uppfattningen att ledaren vet hur du som ledare bör vara men använde sig inte av det i det 
vardagliga arbetet. Enligt henne delegeras nästan allt ut på arbetsgruppen och till och med 
ledarrollen ibland. I den valda teoretiska modellen innebär det en lägre tillfredsställelse och 
en högre sjukfrånvaro (se figur 2.2). Det har också studien påvisat. Enhetschef B ser inte 
heller alla i sin grupp och alla får inte vara delaktiga. Intrycket av arbetslag B var att de inte 
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samarbetade och att de inte heller var ärliga mot varandra. De pratade emot varandra på 
nästan varje punkt vilket skulle kunna innebära att de inte har en bra samhörighet. Tidigare 
har forskning visat att bara samhörighet kan leda till högre arbetstillfredsställelse (Cairns et 
al., 1998). 
 
Det är också viktigt att i studien ha i baktanke att det enbart är en medarbetare under 
vardera av ledarna som blivit intervjuad, vilket gör att det inte går att generalisera på hela 
arbetsgruppen. På så vis är detta en kritik mot metoden i sig då det kanske hade varit av 
intresse att i stället göra en kvantitativ undersökning för att få fler personer involverade i 
undersökningen. Eller om tiden hade funnits hade det varit av intresse att utföra fler 
intervjuer med fler medarbetare. Det skulle ge en bättre bild genom att intervjua personer 
som är sjukskrivna i dagsläget, många gånger kan det ha varit så att intervjupersonerna 
glömt hur det var att vara sjukskriven. Det kan ha funnits en annan syn på ledaren då 
jämfört med nu, tidsperspektivet. Vi tycker olika och har olika åsikter och erfarenheter av 
en ledare. Många kanske inte tycker på samma vis, men i enhetschefs B:s fall kan det vara 
de ”favoriterna” som inte håller med om det uttalade. Antagligen har de en annan syn på 
sin ledare när de själva får uppmärksamheten från henne. Det är också viktigt att ha i 
beaktande när det gäller arbetstillfredsställelse att det inte enbart är ledaren och faktorer på 
arbetet som spelar in på tillfredsställelsen. Faktorer runt omkring i privatlivet spelar också 
in på hur väl du som anställd trivs på ditt arbete, men att ledarskapet har en stor betydelse. 
Det handlar här om belöning, att ges möjlighet till att synas och att få vara delaktig (Hersey 
et al., 1996). Ledaren kan vara en orsak till att jag som medarbetare sjukskriver mig, men 
det är också viktigt att tänka på att vi själva har ett ansvar på arbetsplatsen. Många gånger 
är det lätt att skylla på någon annan och särskilt på ledaren. Det är samtidigt viktigt att se 
det ur ledarens synpunkt, en ledare behöver också stöd, uppmuntran och att få känna 
delaktighet. 
 
Låg arbetstillfredsställelse och höga sjukskrivningstal kan också bero på hur ledaren själv 
mår psykiskt eller fysiskt. Det i sin tur kan komma att påverka dennes omgivning och då 
givetvis medarbetarna. Eftersom Enhetschef A är både ung och relativt ny inom det 
kommunala ledarskapet kan hon ha andra ambitioner och se saker ur ett annat perspektiv än 
Enhetschef B. Enhetschef B har arbetet länge och har mer erfarenhet av området och går 
dessutom snart i pension. Det kan medföra att du som ledare slappnar av och inte tycker det 
är lika roligt längre. 
 
Avslutningsvis kan sägas att en ledare bör vara flexibel och vara uppmärksam på hur 
gruppen mår för att tidigt upptäcka om något är fel. Det är inget bra när en medarbetare 
säger: ”Jag är rädd för att gruppen kommer splittras och att det snart blir en riktig 
katastrof”. 
 
Det kan vara av intresse att vidare undersöka hur ledaren kan skapa en trivsel på arbetet för 
att på så vis kanske få ner sjukskrivningstalen. Hur ska en ledare vara för att jag som 
medarbetare ska bli tillfredsställd på mitt arbete? Det skulle vara av intresse att göra en 
större studie inom äldreomsorgen, på samma ämne, för att se om det går att göra större 
generaliseringar och se om det visar på samma resultat. Har ett situationsanpassat ledarskap 
någon betydelse om man arbetar med människor eller med andra tekniska arbetsuppgifter? 
Det kan också vara av intresse och titta på arbetstillfredsställelse och ledarskap utifrån 
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andra definitioner och innebörder av begreppen. Har det någon betydelse hur det ser ut i 
samhället för övrigt, exempelvis om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur.  
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8. BILAGOR 

Bilaga 1: Statistik över sjukfrånvaro efter sektor och kön 
 
Fjärde kvartalet 2006, procent. 

 

SCB (2006) Sjukfrånvaro efter sektor och kön. Uppladdad 2007-06-09, URL 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____20533.asp 18/4 2006 
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Bilaga 2: Sjukfrånvaro i Marks Kommun 
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Bilaga 3: Presentation vid tillfrågan om intervju 
 
Vid telefonsamtalen presenterade jag mig och berättade var ifrån jag ringde, Högskolan i 
Halmstad. Jag presenterade arbetet och vad det skulle handla om för att skapa en förståelse 
för att deras medverkan var av betydelse för undersökningen. Efter det frågade jag 
personerna om de var intresserade av att ställa upp på en intervju som inte skulle ta allt för 
lång tid och att jag kommer till dem när det finns en tid som passar. Det fick de själva 
bestämma. Jag presenterade givetvis arbetet utifrån två perspektiv, enhetschefernas och 
medarbetarnas, beroende på vem av dem jag pratade med. Innan intervjuerna hade jag valt 
att inte i förväg skicka ut frågorna för att undvika att frågorna svarades utifrån ett ”ideal”, 
vad de tror att jag vill ha för svar.   
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Bilaga 4: Intervjuguide till Enhetscheferna 

 
Intervjuguide 
 
Inledning 
 
Bakgrund hos intervjupersonen 
 
Hur många leder du? 
 
Hur ser du på ditt ledarskap? 
 
 
Instruerande 
 
Hur guidar du i arbetet? 
 
Dirigerar du arbetsuppgifterna?  
 
Ger du en tydlig grund till hur olika arbetsuppgifter ska utföras? 
 
Hur agerar du i en krissituation/nödsituation? 
 
Är det du som tar de slutliga besluten? 
 
Hur skulle du beskriva ditt sätt när det gäller att beskriva en uppgift för dina medarbetare? 
Är du klar, enkel och specifik? 
 
Säljande 
 
Anser du att du är förklarande i ditt sätt att leda, vid beslut?  
 
Talar du om varför arbetsuppgifter ska göras? 
 
Diskuterar du kring detaljer vid en uppgift? 
 
Följer du upp och tagna beslut? 
 
Tillåter du att det ställs frågor? 
 
Hur ser du på en tvåvägs kommunikation? 
 
Deltagande 
 
Involverar du medarbetarna i beslutsprocessen? 
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På vilket vis tar du hänsyn till medarbetarna? 
 
På vilket vis tar du del i medarbetarnas arbetsuppgifter? 
 
Hur ger du stöd? 
 
Hur ger du uppmuntran? 
 
Delegerande 
 
Använder du någon gång dig av att delegera arbetsuppgifter? 
 
Delegerar du mer till vissa personer? Färdigheter erfarenheter 
 
Hur ser du till att de sakerna blir gjorda? 
 
Håller du dig då till en observationsnivå? 
 
Hur är ditt engagemang i arbetsuppgifter som du delegerat? 
 
Hur sker planeringsarbetet? 
 
Hur är du med delegation när medarbetarnas motivation är hög?  
 
Hur ser du på din grupps förmåga? 
 
Uppstår det ofta konflikter? 
 
Är du lyhörd i ditt sätt att leda? 
 
I vilken mån lyssnar du på dina medarbetare?  
 
Standardfrågor till samtliga stilar 
 
Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares kunskaper 
 
Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares erfarenheter 
 
Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares förmåga 
 
Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares självförtroende 
 
Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares hängivenhet 
 
Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares motivation 
 
Arbetstillfredsställelse 
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Tror du dina medarbetare är tillfredställda med sitt arbete?  
 
Tror du att dina medarbetare är nöjda med den belöning de får för sitt arbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



Bilaga 5: Intervjuguide till medarbetarna 
 
Inledning 
 
Bakgrund hos intervjupersonen 
 
Hur ser du på din ledares ledarskap? 
 
Instruerande 
 
Hur guidar hon i arbetet? 
 
Dirigerar hon arbetsuppgifterna?  
 
Ger hon en tydlig grund till hur olika arbetsuppgifter ska utföras? 
 
Hur agerar hon i en krissituation/nödsituation? 
 
Är det hon som tar de slutliga besluten? 
 
Hur skulle du beskriva hennes sätt när det gäller att beskriva en uppgift för er som 
medarbetare? Är hon klar, enkel och specifik? 
 
Säljande 
 
Anser du att hon är förklarande i sitt sätt att leda, när det gäller beslut?  
 
Talar hon om varför arbetsuppgifter ska göras? 
 
Diskuterar hon kring detaljer vid en uppgift? 
 
Följer hon upp tagna beslut? 
 
Tillåter hon att det ställs frågor? 
 
Hur ser hon på en tvåvägs kommunikation? 
 
Deltagande 
 
Involveras ni medarbetare i beslutsprocessen? 
 
På vilket sätt tar hon hänsyn till er som medarbetare? 
 
På vilket sätt tar hon del i era (medarbetares) arbetsuppgifter? 
 
Hur ger hon stöd? 
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Hur ger hon uppmuntran? 
 
Delegerande 
 
Använder hon någon gång sig av att delegera arbetsuppgifter? 
 
Delegerar hon mer till vissa personer? Färdigheter erfarenheter 
 
Hur ser hon till att de sakerna blir gjorda? 
 
Håller hon sig då till en observationsnivå? 
 
Hur är hennes engagemang i arbetsuppgifter som hon delegerat? 
 
Hur sker planeringsarbetet? 
 
Hur är hon med delegation när eran (medarbetarnas) motivation är hög?  
 
Hur ser hon på er som grupp och eran förmåga? 
 
Uppstår det ofta konflikter? 
 
Är hon lyhörd i sitt sätt att leda? 
 
I vilken mån lyssnar hon på er som medarbetare?  
 
Standardfrågor till samtliga stilar 
 
Vilken hänsyn tar hon till sina medarbetares kunskaper 
 
Vilken hänsyn tar hon till sina medarbetares erfarenheter 
 
Vilken hänsyn tar hon till sina medarbetares förmåga 
 
Vilken hänsyn tar hon till sina medarbetares självförtroende 
 
Vilken hänsyn tar hon till sina medarbetares hängivenhet 
 
Vilken hänsyn tar hon till sina medarbetares motivation 
 
Arbetstillfredsställelse 
 
Är du som medarbetare tillfredställd med ditt arbete?  
 
Är du nöjd med den belöning du får för det arbete du utför? 
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