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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisatoriska förutsättningars samband med 
operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg. Studien undersöktes med hjälp av 
en enkätinsamling från utvecklingsprojektet CHEFiOS genom en longitudinell design. Vid det 
första mättillfället (2009) undersöktes organisatoriska förutsättningar (autonomi, 
ansvarsskyldighet, osäkerhet och resurser) och vid det andra mättillfället (2011) mättes 
handlingsstrategier (gränssättande, accepterande, informell, formell, främja delaktighet, 
närvarande chef och avlasta medarbetare). Deltagarna utgjordes av operativa chefer 
(enhetschefer och arbetsledare) inom äldre- och handikappomsorgen. Analys utfördes genom 
multipel regressionsanalys och resultatet indikerade på att resurser är en viktig organisatorisk 
förutsättning för chefer och deras val av handlingsstrategier. En lägre grad av resurser tenderar 
att påverka formell strategi främst men även accepterande, informell och främja delaktighet. 
Det största sambandet som studiens organisatoriska förutsättningar har är med 
handlingsstrategin främja delaktighet. Organisatoriska förutsättningar verkar således ha en viss 
påverkan på handlingsstrategier men det utesluter inte ett ömsesidigt förhållande där även 
handlingsstrategier påverkar organisatoriska förutsättningar. Dock bör resultaten ses på med 
försiktighet på grund av massignifikansproblemet då flera analyser utförts. Vidare forskning 
behövs för att fastslå förhållandet mellan organisatoriska förutsättningar och användandet av 
handlingsstrategier.  

Nyckelord: Organisatoriska förutsättningar, handlingsstrategier, operativa chefer, offentlig 
sektor, vård och omsorg  
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Inledning 

Under 90-talet blev den offentliga sektorn starkt influerad av den privata sektorn och dess fokus 
på resultat, mätbarhet och kundbegreppet (Evetts, 2009) vilket skapade nya krav på hur dagens 
chefer inom offentlig verksamhet borde hantera de nya villkoren (Björk, Kankkunen & Bejerot, 
2011). Inte minst har operativa chefer inom vård och omsorg en svårhanterlig situation i sin roll 
mellan politiker och ledning på ena sidan och anhöriga och brukare på den andra (Wolmesjö, 
2005). De operativa chefernas vardag är komplex och de har ett flertal faktorer som påverkar 
deras arbete. Alla olika situationsbunda villkor som omfattar en chefs arbete påverkar hur 
chefen förhåller sig och agerar (Johns, 2006). För att förstå chefers situation och handlanden 
idag är det därför viktigt att ha förståelse för deras kontext och de nya förutsättningar som finns. 
Två kontexter som chefer omges av är förutsättningar för deras uppgifter och deras sociala 
sammanhang (Johns, 2006). Eftersom formen på en organisation påverkar hur en ledare handlar 
och upplever sin situation (Wolmesjö, 2005) är den av betydelse för vilken handlingsstrategi en 
chef använder sig av (Wolmesjö, 2008). Dock är chefers hantering av sin arbetssituation 
komplex och forskningen har hittills inte funnit någon strategi som är mer optimal än någon 
annan (Eklöf, Pousett, Dellve, Skagert & Ahlborg, 2010). Det är emellertid rimligt att specifika 
handlingsmönster är kopplade till vissa organisatoriska strukturer och att situationens karaktär i 
hög grad påverkar vilka beteenden som är möjliga och framgångsrika (Eklöf, Pousett, Dellve, 
Skagert & Ahlborg, 2010). Syftet med föreliggande studie är följaktligen att undersöka 
organisatoriska förutsättningars samband med operativa chefers handlingsstrategier inom vård 
och omsorg.  

Att vara en operativ vårdchef inom offentlig sektor 

Den kommunala verksamheten utgör en av Sveriges största arbetsplatser och desto fler 
människor möter verksamheten som brukare eller anhörig (Wolmesjö, 2005). Inte minst möter 
människor verksamheten inom äldre- och handikappomsorgen. I november år 2015 arbetade 
982 900 personer inom kommun och landsting varav 240 934 personer arbetade inom 
kommunal vård och omsorg där över 80 % var kvinnor (Svenska kommuner och landsting, 
2017). De främsta skillnaderna mellan offentlig och privat verksamhet är att den offentliga är 
politiskt styrd och att den på grund av offentlighetsprincipen är betydligt mer öppen för insyn 
och press från media (Hagström, 1990). Chefer inom den offentliga sektorn har följaktligen en 
rad olika direktiv och regler att förhålla sig till och deras verksamheter blir i större utsträckning 
granskade och påverkade av politiska beslut jämfört med den privata sektorn. Under 1990-talet 
har välfärdsområdet präglats av decentralisering, omorganisation och nedskärning (Bäckman, 
2001) och den privata sektorn med dess effektivitets- och ekonomistyrning har influerat 
offentlig verksamhet i stor utsträckning (Hood, 1991). Ett exempel på den privata sektorns 
influenser är de flertaliga statliga reformer som uppkom under 1990-talet. En av dem är 
Ädelreformen (1992) med syfte att skapa bättre förutsättningar för effektivt resursutnyttjande 
inom äldre- och handikappomsorgen (Blomberg, 2004). Ett annat exempel är den nya 
styrprincipen, New Public Management (NPM), med fokus på resultat, mätbarhet och 
införandet av kundbegreppet som etablerades under 1990-talet (Evetts, 2009). På väldigt kort 
tid och i stor utsträckning valde ett större antal svenska kommuner att införa den nya 
styrprincipen vilket medförde en förändring hos äldre- och handikappomsorgen (Blomberg, 
2004). Införandet av NPM har bland annat bidragit till ökade krav på kostnadseffektivitet och 
ifrågasätts idag från flera håll (ex. Evetts, 2009; Björk, Kankkunen & Bejerot, 2011; Montin, 
2004). I Sverige har NPM bidragit till ökade krav för chefer inom offentliga sektorn genom 
minskade resurser, nedskärningar och högre antal underställda medarbetare (Harder, Svärd, 
Wigfors & Hedén, 2000; Thylefors, 2007). 

En följd av att omsorgsarbetet har försvårats genom allt mer standardiserade processer 
och ökade krav på administration är att vårdtagaren ofta kommer i kläm (Björk, Kankkunen & 
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Bejerot, 2011). Omsorgsuppgifterna som har en mjuk och osynligkaraktär är svåra att avgränsa, 
mäta, planera samt kommunicera till strategiska ledningsnivåer (Kankkunen, 2009) och det 
skapas därför utmaningar när det gäller att få omsorgsarbetet att passa in i de strikta ramar som 
den nya styrprincipen medför. Ett sätt att försöka göra omsorgsarbetet mätbart är att sätta upp 
mål för arbetet men dessa mål blir tyvärr ofta abstrakta och gör det svårt för cheferna att avgöra 
när de är uppnådda och om deras insatts varit tillräcklig (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 2014). 
Några av de mål som påträffas inom vård- och omsorg är att ha en ”budget i balans” och en 
”helhetssyn”, men dessa mål överskuggas oftast av ännu mer oprecisa verksamhetsmål (Dellve, 
Jutengren & Ahlborg, 2014), vilket tyder på att det finns stora utmaningar i målsättande och 
mätbarhet i omsorgsarbetet. Den komplexa arbetssituationen har en negativ trend med ökad 
stress som bidrar till stora utmaningar för chefer inom vården (Härenstam & MOA-Research 
Group, 2005). Många chefer upplever sig överbelastade på grund av att det måste underkasta 
sig de nya kraven, möta medarbetarnas behov och på samma gång arbeta både strategiskt och 
kliniskt (Arman, Dellve & Wikström, 2008) och deras arbetssituation är på flera håll ohållbar.  

Inte minst har införandet av NPM i verksamheter inom den offentliga sektorn medfört 
motstridiga krav och utmaningar för operativa chefer (Harder et al, 2000; Wolmesjö, 2005) 
vilka befinner sig närmast medarbetarna och längst ifrån ledningen i chefshierarkin. Chefer på 
högre nivåer har mer kontroll, större socialt kapital och större möjligheter att anpassa sitt arbete 
än vad operativa chefer har vilket kan vara en orsak till att operativa chefer har större risk för 
sjuknärvaro, utmattning och sömnsvårighet (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 2014). En annan 
anledning till att operativa chefers situation är svårhanterlig är att de generellt har fler 
underställda, lägger mer tid åt personalfrågor och att de i högre grad upplever överbelastning 
och resursbrist jämfört med chefer på högre nivåer (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 2014). Det är 
även de operativa cheferna som är närmast den operativa verksamheten och som får möta de 
konsekvenser som den nya styrprincipen bidrar till. Ett sätt som lyfts fram i tidigare forskning 
för att hantera den nya styrprincipen är att agera ”shock absorber” där den operativa chefen får 
ta emot reaktioner och tyckanden både uppåt och nedåt i organisationen (Skagert, Dellve, Eklöf 
& Alhborg, 2008). De operativa cheferna befinner sig i en situation med krav och förväntningar 
från olika håll som sällan överensstämmer (Ekholm, 2012) och de förväntas trolla med knäna 
för att finna lösningar på olika organisatoriska problem (Wolmesjö, 2005). Ytterligare 
motstridiga krav som kan upplevas i en kvinnodominerad bransch är stereotypa könsregler där 
de mansstereotypiska reglerna om att vara rak och tydlig (Allvesson & DueBilling, 1999) i 
högre grad stämmer överens med NPM (Björk, Kankkunen & Bejerot, 2011) jämfört med att en 
kvinna bör vara mjuk och omhändertagande (Allvesson & DueBilling, 1999).  
 De olika krav som finns kan tolkas och hanteras på olika sätt och Ekholm (2012) har 
genom sin intervjustudie med operativa chefer inom äldreomsorgen undersökt detta lite 
närmare. Studien pekar på att det finns likheter i hur chefer upplever arbetets krav men även 
skillnader i hur cheferna hanterar dem. Vissa chefer upplever att de med hjälp av struktur och 
prioriteringar kan hantera de krav som finns i arbetet, medan andra chefer tycker det är svårt att 
klara av kraven och upplever sig stressade (Ekholm, 2012). Att chefers hälso- och stresstillstånd 
inom vård och omsorg är dåligt är något som även bekräftas av Berntson & Corins (2014) 
klusteranalys på chefer inom offentlig sektor. Operativa chefer inom vård och omsorg var 
överrepresenterade i det kluster där medarbetares rapporterade hälsa, prestationer samt vilja att 
stanna kvar i organisationen var som lägst och näst lägst. Vidare använder operativa chefer 
strategier som i minst utsträckning är bra för deras egen arbetsbelastning, men som i störst 
utsträckning hjälper överbelastade medarbetare (Berntson & Corin, 2014).  

Det finns, som nämnts ovan, viss forskning kring hur operativa chefer inom 
äldreomsorgen hanterar deras motstridiga situation, men det behövs ytterligare forskning som 
kan bidra till mer kunskap kring hur operativa chefer inom vården kan hantera de nya krav som 
finns i arbetet. Vilken betydelse har de förutsättningar som formar operativa chefers spelplan? 
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Det behövs även mer kunskap kring hur och upplysning om att förändringar inom äldre- och 
handikappomsorgen bidrar till oförutsedda följder för operativa chefer (Wolmesjö, 2005). 
Följaktligen är det centralt att se på förutsättningar som förekommer i operativa chefers 
vardagliga arbete inom vård och omsorg.  

Organisatoriska förutsättningar 

En organisations krav, hinder och möjligheter utgör vilka förutsättningar som formar en 
medarbetares vardagliga arbete. Organisatoriska förutsättningar kan således handla om tillgång 
till resurser, utrymme för att handla och vilka ramar som styr arbetet och är en del av den 
kontext som en organisation befinner sig i och formas av. Kontexten kan förstås utifrån 
situationella möjligheter och påtryckningar som inverkar på organisatoriska beteenden och 
situationella faktorer som direkt eller mer medierande påverkar dessa beteenden (Johns, 2006). 
Allt för ofta kontrolleras kontexten bort eller inte tas hänsyn till i forskning vilket gör att 
sammanhanget med olika möjligheter och hinder missas (Johns, 2006). Som följd av detta kan 
skeva eller rent av felaktiga resultat uppkomma. Chefskap är ett exempel på något som äger 
rum i en organisations kontext och som påverkas av vilka organisatoriska förutsättningar som 
finns. Om forskning isolerar chefskap från dess sammanhang förloras således värdefull kunskap 
och det borde istället ses i förhållande till de förutsättningar som finns. 
 En organisations förutsättningar är relaterade till varandra och formar tillsammans olika 
kontexter. Två viktiga kontexter som påverkar beteenden direkt eller har en mer medierande 
verkan mellan variabler är uppgiftskontext och social kontext (Johns, 2006). Uppgiftskontexten 
handlar om en organisations förutsättningar som påverkar en individs handlande rörande dennes 
arbetsuppgifter och roll. Den sociala kontexten påverkar även den en individs handlande men 
med utgångspunkt från den sociala miljön som en individ omges av. Något som kan ligga till 
grund för att förstå dessa kontexter är typ av yrkesprofession (Björk & Härenstam, 2016). En 
individs yrke avslöjar ofta hur dennes arbetsuppgifter och sociala miljö ser ut (Johns, 2006). 
Exempelvis har vårdyrket starka yrkesprofessioner där det finns tydliga normer och ramar. 
Läkare ska vara ansvariga för utvecklingen, sjuksköterskan ska koordinera och samordna, 
medan undersköterskorna ska anpassa sig och inte lära sig sådant som andra medarbetare över 
dem har lärt sig (Thunborg, 2011). Yrkesprofession har således effekt på det organisatoriska 
beteendet och en medierande verkan genom uppgiftskontexten och den sociala kontexten. 
Kontexten för arbetsuppgifter och den sociala kontexten förklarar i sin tur stora delar av en 
individs organisatoriska beteenden (Björk & Härenstam, 2016). 

Kontext för arbetsuppgifter 

Viktiga aspekter för uppgiftskontexten är autonomi, ansvarsskyldighet, osäkerhet och resurser 
(Johns, 2006). Samtliga har en tydlig koppling till och är högst aktuella inom offentlig 
verksamhet (Björk & Härenstam, 2016) och utgör möjligheter och hinder för en chef att utföra 
sin chefsroll och arbetsuppgifter.  

Autonomi 

Professionskulturen inom vård och omsorg har under de senaste åren förändrats och är 
fortfarande under utveckling på grund av NPM (Evetts, 2009) och graden av autonomi och 
kontroll är något som präglar en chefs arbetssituation. Yrkesprofessioner där det tidigare har rått 
en högre grad av autonomi behöver nu anpassa sig till regler, arbetsmetoder och kvalitetssystem 
som satts upp i verksamheterna, vilket medför att beslutsfattningen håller på att förändras 
(Evetts, 2009). Politiska mål, besparingskrav, otydliga riktlinjer och en förändrad organisation 
är några av det faktorer som påverkar chefers handlingsutrymme och som även kan komplicera 
ledarskapet i offentlig sektor (Wolmesjö, 2008). Pressen och kraven är följaktligen höga men 
tyvärr finns endast en låg grad av bestämmande och utrymme för att handla (Pousette, 2001). 
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En förklaring till att den enskilde chefens handlingsutrymme har minskat är att kontrollen 
”uppifrån” har ökat med krav på verksamhetsberättelser och ekonomirapporter till 
kommunalnämnden samt anmälningsplikten genom Lex Sara och Lex Maria (Wolmesjö, 2008). 
Däremot framhåller Wolmesjö (2008) i sin intervjustudie med operativa chefer inom äldre- och 
handikappomsorgen att flera av cheferna menar att deras handlingsutrymme faktiskt har ökat i 
takt med att rollen har gått mot ett allt mer strategiskt ledarskap. Anledningen till att cheferna 
kan uppleva ett större handlingsutrymme trots högre krav kan bero på att vissa funktioner har 
delegerats bort från dem till personer som inte haft det ledningsansvaret tidigare. Men även om 
flera chefer upplever en högre grad av handlingsutrymme än tidigare upplever de det inte som 
tillräckligt för att möta de ansvarsskyldigheter som de har fått delegerat till sig. 

Ansvarsskyldighet 

En chefs ansvarsskyldighet är något som präglar många områden och nivåer på den 
organisatoriska scenen (Johns, 2006) såsom roller, värderingar och kompensation. De ska 
hantera ökade krav, vara kostnadseffektiva och samtidigt upprätthålla en god kvalité, vilket 
cheferna upplever svårt att få ihop (Wolmesjö, 2008). Det är därför av vikt att chefer har en 
tydlig bild om vad deras ansvarsområde, befogenheter och chefsroll innefattar. Förändringar i 
ansvarsskyldighet är ofta viktiga händelser för kontexten och något som skapar mening och som 
påverkar beteenden (Johns, 2006). Det finns vidare ett paradoxalt problem där operativa chefer 
uppfattas vara autonoma av sina underställda men upplever sig själva vara begränsade och 
styrda av de ramar, krav och förväntningar som finns från omgivningen (Wolmesjö, 2008). En 
otydlighet av chefsrollen, ansvar och beslutsfattande i en politiskt styrd organisation, som vård 
och omsorg, kan skapa krav som inverkar på chefens strategier och upplevelse av vad som är 
möjligt (Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & Ahlborg, 2008). 

Osäkerhet 

Det taktiska politiska spel som finns inom vård- och omsorgs organisationer bidrar till att 
osäkerhet kring en chefs arbetssituation och villkor idag är vanligt förekommande (Björk & 
Härenstam, 2016; Dellve & Wikström, 2009; Kacmar, Bozeman, Carlson & Anthony, 1999) i 
och med att de får svårigheter att förutse händelser och att agera på rätt sätt (Harris & Kacmar, 
2005). I och med att en chef omges av flera olika viljor och förväntningar är det svårt att veta 
vad som är rätt beslut vilket kan skapa en osäkerhet och oro för att exempelvis göra någon 
besviken. En chef kan även uppleva osäkerhet på grund av slitningar mellan olika 
arbetsuppgifter som orsakas av oklara direktiv uppifrån vad chefen ska ägna tid åt. Osäkerhet 
skapar mening till organisationen och påverkar en individs informationsbearbetning och 
beslutfattande samt hur en organisation verkställer sina institutionella miljöer (Johns, 2006). En 
kontext som består av en hög grad av osäkerhet driver exempelvis på ett mer självtjänande 
beteende hos individer, grupper och organisationer (Johns, 1999).  

Resurser 

Förmågan att hantera motsägande direktiv och krav blir allt viktigare för chefer idag (Dellve & 
Wikström, 2009; Eklöf et al., 2010; Kankkunen, 2014), men har cheferna möjlighet att hantera 
de krav som finns på ett bra sätt? De intervjuade cheferna i Wolmesjös studie (2005) inom 
äldre- och handikappomsorgen tyder inte på det. Cheferna menar att de inte har tillräckliga 
resurser att tillgå och därmed knappa förutsättningar till sitt ledarskap. Resurser skapar 
möjligheter och hinder för en chef att utföra sina arbetsuppgifter och är således en viktig faktor 
för att chefen ska kunna fullgöra sina åtaganden. Vidare menar Härenstam & Moa Group 
(2005) att det borde vara chefer högre upp med makten och resurserna som borde ansvara för 
beslut som tas snarare än de operativa cheferna som inte har lika många kort att spela med. 
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Tillgängligheten och möjligheten till resurser är således en viktig förutsättning (Johns, 2006) 
och något som har en stor inverkan på en chefs arbete. 

Social kontext 

Den sociala kontexten, där bland annat interaktioner mellan individer äger rum, är ytterligare 
något som skapar förutsättningar för en chefs arbete. Några centrala faktorer inom denna 
kontext är social densitet, det vill säga antalet underställda, och sociala strukturer som 
exempelvis möjliggör eller hindrar kommunikation (Johns, 2006).  

Social densitet 

Precis som arbetsbördan har ökat har även antalet underställda ökat markant, i synnerhet för 
operativa chefer (Harder et al, 2000) och antalet medarbetare som en chef ansvarar för är oftast 
högre inom offentlig verksamhet jämfört med privat (Höckertin, 2007). Antalet underställda är 
ett viktigt villkor för att skapa goda förutsättningar för chefer (Dellve Andreasson & Jutenberg, 
2013) och en nyckelfaktor till chefers upplevda krav vilket medför att det bör vara ett resonabelt 
antal (Wallin, Pousette & Dellve, 2014). Ett alltför högt antal medarbetare kan bland annat 
medföra svårigheter i att samordna och återkoppla till medarbetare (Dellve, Andersson & 
Jutenberg, 2013) samt att vara en närvarande chef (Wolmesjö, 2005). Dock kan antalet 
underställda variera kraftigt och så även tillgången till administrativa stödfunktioner vilket gör 
att forskningen fortfarande har mycket kunskap kvar att hämta för att få en bild av vilken 
betydelse den sociala densiteten har för en chefs arbete (Wolmesjö, 2008). 

Social struktur 

Sociala strukturer har en central betydelse för hur kommunikationen sker i en organisation 
(Wikström, Arman & Dellve, 2013) och kommunikationen har i sin tur en viktig betydelse för 
hur en chef leder och samordnar sin organisation (Kankkunen, Björk, Ylander & Härenstam, 
2014). Den nya styrprincipen med fokus på verksamhet- och budgetansvar har tenderat att 
tränga undan den relationella ledaren (som varit en självklar del av en chef inom välfärds-
området) och omvandla den kommunikativa ledaren till att bli en effektivitetsorienterad chef 
(Wolmesjö, 2005). Dock har betydelsen för kommunikation ökat snarare än minskat eftersom 
kommunikation påverkar chefers möjligheter att ta ansvar för personal, ekonomi och verksam-
het (Wikström, Arman & Dellve, 2013). Några exempel på strukturer som påverkar chefers 
möjlighet till kommunikation med medarbetare och aktörer på högre hierarkiska nivåer är 
arbetsplatsens lokalisering i förhållande till andra aktörer, tillgång till administrativt stöd och 
tillträde till viktiga mötesarenor (Kankkunen, 2009; 2013).  

Mycket av den kommunikation som sker i en organisation sker spontant (Czarniawska, 
2009) men kan möjliggöras genom exempelvis gemensamma fikarum eller liknande. Annan 
kommunikation är av mer strukturell karaktär och sker genom olika typer av planerade 
konferenser och möten (Wolmesjö, 2005). De strukturer som finns i en organisation kan således 
både möjliggöra eller hindra chefers kommunikation med medarbetare och aktörer på andra 
nivåer (Kankkunen, Björk, Ylander & Härenstam, 2014). Har en operativ chef sin geografiska 
placering i närheten av den operativa verksamheten men inte närhet till eller tillträde till 
mötesarenor med chefer på andra hierarkiska nivåer påverkar det exempelvis chefens möjlighet 
att kommunicera verksamhetens behov. För att en organisation ska kunna fungera på ett bra sätt 
krävs det att aktörer på olika hierarkiska nivåer har en gemensam förståelse för verksamhetens 
arbete och resursbehov (Kankkunen, Björk, Ylander & Härenstam, 2014) vilket skapas genom 
kommunikation. 

Chefer inom vård och omsorg omges av en osäker kommunikationspraktik där 
konflikter mellan olika strukturer, ansvar och prioriteringar existerar (Wikström, Arman & 
Dellve, 2013). En viktig del av operativa chefers kommunikation är därför att försöka skapa 
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legitimitet för deras enheter och förståelse och acceptans för resursbehov hos högre instanser 
(Wikström, Arman & Dellve, 2013). En annan del av den operativa chefens kommunikation, 
som ökat under de senaste åren, är behovet av att diskutera värderingsfrågor på olika nivåer och 
kommunicera och inta andras perspektiv (Wolmesjö, 2005). En del av orsaken till detta är den 
ökade mångfalden av kulturer och ursprung, bland så väl medarbetare som klienter, vilket 
skapar nya utmaningar för chefen. Chefer i Dellve & Wikströms intervjustudie (2009) inom 
vård och omsorg värdesätter arbetsplatsens nätverk för att hantera de dilemman som de stöter på 
i deras dagliga arbete men efterfrågar ytterligare stöd från organisationen. Studien indikerar att 
arbetsvillkor och möjligheter till att kommunicera och dela dagliga problem i mångt och mycket 
sitter i organisationen och inte i den enskilde ledarens strategier. Det spelar ingen roll hur bra 
kommunikatör en chef är om chefen inte har tillträde till mötesarenor (Kankkunen, Björk, 
Ylander & Härenstam, 2014). 

Organisatoriska förutsättningars påverkan på chefers ageranden 

Den kontext som chefer verkar i sätter ramar och gränser för vad som är möjligt att göra. En 
central aspekt när det gäller chefer är de strategier som chefer har och de handlingar som de 
utför. Forskning börjar allt mer förstå vikten av situationella faktorers påverkan på människors 
beteenden och det är av stor betydelse att forskningen fortsätter fördjupa sina kunskaper om 
kontextens påverkan på organisatoriskt beteenden (Johns, 2006).  

Forskningen behöver lyfta blicken från ledarskap som ett individuellt fenomen och se 
ledarskap i förhållande till dess kontext och att ledaren influeras av det sammanhang som hen 
agerar i (Gilpin-Jackson & Bushe, 2007). Hur en organisation ser ut påverkar vad en ledare gör 
och hur de upplever sin arbetssituation (Wolmesjö, 2005) och organisationsformen kan därför 
tänkas ha stor betydelse för vilken handlingsstrategi en chef använder sig av (Wolmesjö, 2008). 
Ett tecken på att organisatoriska förutsättningar spelar in i en ledares ageranden är att Wolmesjö 
i sin avhandling (2005) på operativa chefer inom äldre- och handikappomsorgen kunde 
identifiera tre olika ledarstilar (lindansaren, jonglören & akrobaten) som vuxit fram ur tre olika 
organisatoriska villkor. Lindansaren balanserar mellan olika rollkonflikter och ansvars-
fördelningar och behöver leda sin verksamhet genom andra. Jonglören leder sin verksamhet på 
distans och har flera bollar i lyften som bland annat består i av att hålla budget och social-
tjänstlagens intentioner. Akrobatens ledarstil handlar om att vara nära och att leda sin 
verksamhet genom att vara tillgänglig. Beskrivningarna för de olika ledarskapsstilarna återges 
här kortfattat men det centrala är att de olika operativa cheferna har haft olika organisatoriska 
förutsättningar som bidragit till skilda ledarskapsstilar hos de operativa cheferna.   

Chefers strategier för handling 

En ny situationell faktor som vuxit fram inom offentlig verksamhet är som nämnts tidigare 
NPM och detta ställer krav på chefers strategier att hantera de nya förutsättningarna (Björk, 
Kankkunen & Bejerot, 2011). Men hur chefer hanterar sin arbetssituation är komplex och 
forskningen har hittills inte funnit någon strategi som är mer gynnsam än någon annan (Eklöf, 
Pousett, Dellve, Skagert & Ahlborg, 2010). Något som forskning emellertid har kommit fram 
till är att det är rimligt att vissa handlingsmönster är kopplade till specifika organisatoriska 
strukturer och att situationens karaktär i hög grad påverkar vilka beteenden som är möjliga och 
framgångsrika (Eklöf, Pousett, Dellve, Skagert & Ahlborg, 2010).  

Enligt handlingsteorin (Hacker, 2003) sker handlandet i en process där planering äger 
rum för att uppnå ett mål och en konkret handling utförs för att uppnå målet. Planeringen och 
utförandet påverkar varandra ömsesidigt då planeringen påverkar utförandet som i sin tur 
påverkar nästa steg i planeringen eftersom tanke och handling har en nära koppling (Hacker, 
2003). Några andra forskare som menar att det kognitiva och beteendemässiga hänger ihop är 
Lazarus & Folkman (1984) och de talar om coping, det vill säga individers förmåga att hantera 
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krav som av individen bedöms vara påfrestande eller överskrida individens tillgångar till 
resurser för att reducera hotet som stress utgör. Definitionen speglar att en individ tillsammans 
med dess omgivning (kontext) formar hur individen ska hantera en viss situation (Folkman, 
Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986). De två främsta grupperna av coping-
strategier är problem- och emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkeman, 1984). Den 
problemfokuserade copingstrategin riktar sig mot att aktivt påverka källan till problemet medan 
den emotionsfokuserade copingen syftar till att förändra en individs egen tolkning och emot-
ioner inför situationen. Några exempel på emotionsfokuserad coping är att acceptera situat-
ionen, söka socialt stöd, distansera sig och ignorera problemet (Lazaraus & Folkeman, 1984). 

Gällande kvinnor och mäns användande av copingstrategier visar forskning på att det 
tycks finnas vissa skillnader. Ett exempel är att kvinnor i en högre grad väljer lojalitet mot 
organisationen som strategi medan män i en större utsträckning använder sig av protest och sorti 
(Holmquist, 1997). Ett annat exempel är att det tycks finnas skillnader i hur kvinnor och män 
resonerar i val av strategier för att hantera olika etiska dilemman (Wolmesjö & Rickard, 2010). 
Men det är svårt att uttala sig om kvinnligt respektive manligt ledarskap och hantering av 
situationer eftersom den sociala kontexten kan vara med och påverka vad som anses vara 
manligt respektive kvinnligt (Wolmesjö, 2005).  

En stor del av tidigare forskning inom coping-området har fokuserat på hantering av en 
individs upplevda stress (Eklöf et al., 2010). Detta är en snävare avgränsning av begreppet 
jämfört med föreliggande studie som ser till hantering av balans mellan upplevda krav och 
strategi som syftar till att bibehålla förtroende uppåt i organisationen och nedåt gentemot 
medarbetarna. Med anledning av att termerna coping enligt forskningstraditionen har använts 
med en mer specifik betydelse än vad som är fallet i denna uppsats kommer begreppen 
handlingsmönster och handlingsstrategier fortsättningsvis att användas i uppsatsen utifrån 
rekommendation av Eklöf et al., (2010). Handlingsstrategier handlar om hur chefer hanterar sin 
arbetssituation både i avseende av att klara av sin vardag och att sikta framåt för att uppnå mål 
(Eklöf et al., 2010) och det finns indikationer för att vissa strategier är mer gynnsamma än andra 
(Skagert et al., 2004). Valet av handlingsstrategier påverkas av hur en individ upplever de 
arbetsvillkor och handlingsutrymme som finns och vilka möjligheter och eventuella hinder som 
de bidrar till (Walderström, Björk & Corin, 2014). Några handlingsstrategier som används av 
chefer är strategier som är riktade mot chefernas egen arbetsbelastning (gränssättande, 
accepterande), strategier för att stärka chefens inflytande och ställning i organisationen 
(informellt och formellt) samt strategier riktade mot medarbetarna (främja delaktighet, 
närvarande chef och avlasta medarbetare) (Eklöf et al., 2010). 

Strategier riktade mot chefernas egen arbetsbelastning 

För att chefer ska klara av sin arbetssituation med ökade krav och belastning kan chefer 
använda sig av strategier som är riktade mot sin egen belastning. Med direktiv och krav från 
flera olika håll hamnar operativa chefer ofta i arbetssituationer utom deras kontroll, vilket kan 
skapa oro och stress. Ett sätt att ta tillbaka kontrollen över sin arbetssituation är att använda sig 
av gränssättande strategi och sätta upp tydliga gränser mot överordnande och kollegor (Skagert 
et al., 2004). Genom att ta bort eller minimera hinder kan en chef öka handlingsutrymmet 
(Berntson & Corin, 2014) vilket indikerar att den gränssättande strategin även syftar till att öka 
en chefs autonomi. I vilken utsträckning som den gränssättande strategin används och hur den 
tas emot av organisationen tycks bero på vilken kultur som råder. I vissa organisationskulturer 
kan det anses vara prestigefullt att ta på sig mycket arbete medan det motsatta att ha tydliga 
gränser är att föredra i andra (Dellve & Wikström, 2006). En annan strategi som chefer kan 
använda för att hantera sin egen arbetsbelastning är att aktivt acceptera den och engagera sig i 
verksamheten (Skagert et al., 2004). Den accepterande strategin är en emotionell strategi som 
inriktar sig på att förändra den egna tolkningen och emotioner för situationen (Lazarus & 
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Folkman, 1984). Genom att chefen aktivt accepterar de förhållanden som anses behövda 
distanserar hen sig från problemet och tillåter sig själv att blicka bortom den problematiska 
situationen (Folkman et al., 1986). 

Strategier för att stärka positionen i organisationen 

För operativa chefers arbete är det viktigt med tillit och förtroende från både medarbetare och 
aktörer högre upp i hierarkin, dels för att medarbetare ska ta till sig beslut på ett bra sätt och dels 
för att cheferna ska få tillgång till de resurser som verksamheten behöver. Ett sätt att öka 
möjligheterna till resurser för chefer är att stärka inflytande och position i organisationen. För 
att öka sin position används både informella och formella strategier inom vård och omsorg 
(Dellve & Wikström, 2006). Den informella strategin handlar om att uppnå inflytande genom 
att följa en organisations spelregler så att man uppfattas som en bra ledare och skapar tillit. 
Tonvikten ligger på att göra det som anses vara ”rätt saker” inom organisationen men på vilket 
sätt de utförs spelar inte lika stor roll. För den formella strategin däremot är det istället viktigt 
att göra saker på rätt sätt och själva beslutsprocessen är central (Dellve & Wikström, 2009). Val 
av strategi för att öka sin position påverkas dels av vilka möjligheter en chef upplever sig ha att 
påverka de förutsättningar som finns för att utföra sitt arbete och dels spelar organisations-
kulturen in. I en organisation med tydliga formella beslutsvägar understödjs en rättvis 
maktfördelning medan det motsatta ger utrymme för informellt maktutövande där chefer kan 
skaffa sig inflytande genom egna nätverk och lobbyverksamhet (Dellve & Wikström, 2009). 
Chefer som dras med i det politiska spelet mot deras vilja kan uppleva stress och chefskollegor 
till chefer som fått fördelar genom deras informella nätverk kan uppleva orättvisa och 
frustration (Dellve & Wikström, 2009).  

Strategier riktade mot medarbetarna 

En tredje grupp av handlingsstrategier är de som är riktade mot medarbetarna. Medarbetare har 
en naturligt nära koppling till operativa chefer som är de i chefshierarkin som arbetar närmast 
den operativa verksamheten. Det är därför naturligt att några av de strategier som operativa 
chefer använder sig av är riktade mot just medarbetare.  
  Att främja delaktighet hos medarbetarna är en strategi som är starkt knuten till sociala 
och organisatoriska strukturer (Eklöf et al., 2010) och användandet av strategin påverkas 
således i stor grad av den specifika verksamheten. En ökad delaktighet hos medarbetare kan 
bidra till en lägre personalomsättning, sjukfrånvaro och högre produktivitet (Eklöf et al., 2010). 
Även arbetstillfredsställelsen kan höjas hos både medarbetare och chefen genom en högre 
delaktighet (Lee & Cummings, 2008). Genom att chefen riktar sin strategi mot medarbetarna 
kan även förtroende och tillit till deras ledarskap stärkas (Skagert et al., 2004). Ett arbete inom 
äldre- och handikappomsorgen innebär ett stort ansvar för äldre och funktionshindrades fysiska 
och sociala liv. Medicineringen som ges ut måste vara rätt och ofta är vårdbiträdets besök den 
enda sociala kontakt som brukaren har med omvärlden. Medarbetares vardagliga arbete är fyllt 
av flera svårhanterliga situationer och en chefs uppbackning och närvaro kan då vara av stor 
betydelse. Genom att vara fysiskt närvarande och tillgänglig för medarbetare kan chefen skapa 
förtroende och tillit till medarbetarna vilket även underlättar utövandet och utvecklingen för den 
egna chefsrollen (Skagert et al., 2004). Chefen lär känna medarbetarna och de normer som finns 
i gruppen och kan på så vis uppträda på ett normativt sätt (Skagert et al., 2004) vilket är 
gynnsamt för deras samarbete och prestation. Strategin att vara en närvarande chef kan 
emellertid medföra en upplevd stress för chefer eftersom hen (utöver sin egen) får bära 
medarbetares stress, klagomål och frustration över arbetet (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 2014). 
Men i och med att chefer inom vården ofta har relativt lite tid med sin egen chef (Arman, 
Dellve, Wikström & Törnström, 2009) och därmed kan uppleva brist på stöd kan strategin även 
ge något tillbaka till chefen. Förutom att chefen ger stöd genom att vara närvarande kan chefen 
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också få stöd från sina medarbetare. Att vända sig till medarbetare med sina problem kan dock 
leda till legitimitetsproblem (Dellve, Jutengren & Ahlborg, 2014).  

En stressor för operativa chefer som arbetar nära verksamheten kan vara att se 
medarbetare som saknar kompetens (Skagert et al., 2008). Detta kan leda till handlingsstrategin 
att avlasta medarbetare. Strategin har, i takt med högre krav på budget och mer slimmade 
organisationer med större tryck på medarbetarna, blivit allt mer förekommande bland chefer 
(Skagert et al., 2004).  
 
Sammanfattningsvis kan en chef använda sig av flera olika typer av handlingsstrategier som kan 
syfta till att hantera sin egen arbetsbelastning, stärka sin position och få tillgång till resurser, 
samt stabilisera personalsituationen. Sociala- och organisatoriska strukturer tillsammans med en 
chefs upplevda möjlighet att påverka de förutsättningar som finns tycks inverka på chefens val 
av strategier. Med tanke på att den operativa chefen möter flera olika utmaningar i sitt arbete är 
det vidare rimligt att anta att en chef använder sig av en kombination av strategier för att möta 
dessa.  

Syfte 

Överlag är ledning och organiseringen inom den offentliga sektorn ett väl utforskat område, 
men väldigt få studier tar hänsyn till det sammanhang som chefer verkar i och har att förhålla 
sig till (Wolmesjö, 2008). Viss forskning har undersökt organisatoriska förutsättningars 
betydelse för chefer (Härenstam & Östebo, 2014; Björk & Härenstam, 2016) i förhållande till 
psykosocialmiljö (Dellve & Wikström, 2009; Kankkunen, Ylander & Höckertin, 2010) och 
hälsa (Theorell, 2007) men ytterst lite har studerats i avseende på chefers handlingsstrategier. 
En organisations struktur påverkar hur en chef handlar och upplever sin arbetssituation 
(Wolmesjö, 2005) och har således betydelse för vilken handlingsstrategi en chef använder sig 
av (Wolmesjö, 2008). Den operativa chefens arbetssituation kan vara mer krävande än någonsin 
med dess höga krav på resultat, strama budgetar och kundfokus (Evetts, 2009). Hur chefer 
hanterar denna situation är därför av största intresse. Dels för att kunna minska den ökande 
trenden av stress, sjukskrivningar, uppsägningar och svårighet att rekrytera chefer (Dellve, 
Andreasson & Jutengren, 2013) och dels för att chefen har betydelse för medarbetarares 
välmående och prestation (Dellve, Skagert & Wilhelmsson, 2007). Chefers hantering av sin 
arbetssituation är komplex och ännu till stora delar outforskad men det finns indikationer för att 
handlingsmönster är kopplade till vissa organisatoriska strukturer och att situationens karaktär i 
hög grad påverkar vilka beteenden som är möjliga och framgångsrika (Eklöf, Pousett, Dellve et 
al., 2010). Syftet med föreliggande studie är följaktligen att undersöka organisatoriska 
förutsättningars samband med operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg.  

Metod 

Undersökningsdeltagare och procedur 

Interventionsprojektet CHEFiOS låg till grund för föreliggande studie. Projektet har utfört ett 
flertal olika datainsamlingar och däribland en enkätundersökning som den presenterade studien 
använt sig av. Utifrån en stratifierad design valde CHEFiOS-projektet ut sju av 
Götalandsregionens 49 kommuner (Stengård et al., 2013). Av dessa sju var det en storstad 
(Göteborg), två medelstora städer (Borås och Uddevalla), två mindre städer (Alingsås och 
Kungälv) samt två förortskommuner (Ale & Mark). Deltagarna för projektet utsågs genom ett 
stratifierat urval av chefer med olika befattningar som ansvarade för budget och personal inom 
äldre- och handikappomsorg, förskola, skola och gymnasium, samt teknisk service (Stengård et 
al., 2013). Deltagarna för föreliggande studie utgjordes emellertid endast av operativa chefer 
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(enhetschefer och arbetsledare) inom äldre- och handikappomsorgen. Med äldre- och 
handikappomsorg avser den presenterade studien, likt Wolmesjö (2005), hemtjänst- och 
hemvårdsinsatser i både särskilt och ordinärt boende för personer i olika åldrar och med skilda 
behov. CHEFiOS- datainsamling utfördes under två tillfällen. Det första mättillfället skedde 
under 2009 (T1) och det andra 2011 (T2) (Stengård et al., 2013). Samtliga sju organisationer 
som var med i första mättillfället var även med i det andra.  

Då syftet med föreliggande studie var att mäta organisatoriska förutsättningars påverkan 
på handlingsstrategier och det tar tid för en organisation och dess medarbetare att anpassa sitt 
handlande till de arbetsvillkor och strukturer som finns användes frågor som avsåg att mäta 
organisatoriska förutsättningar vid T1 och de frågor som avsåg att mäta handlingsstrategier vid 
T2. Detta medförde att operativa chefer inom äldre- och handikappomsorgen som deltog vid 
både T1 och T2 utgjorde urvalet för den presenterade studien. Av det totala urvalet för 
CHEFiOS- projektet tillfrågades 766 chefer om deltagande av enkätens första mättillfälle, varav 
555 (72.5 %) deltog. Av dessa chefer var det 210 operativa chefer inom äldre- och 
handikappomsorgen som valde att delta. Vid det andra mättillfället deltog 108 av de operativa 
cheferna inom äldre- och handikappomsorgen som deltagit vid T1, vilket ger en longitudinell 
svarsfrekvens på 51.4 %. Majoriteten (38.7 %) av studiens deltagare var mellan 45-55 år och 
91.5 % var kvinnor. 

Av de 108 cheferna exkluderades 2 stycken då dessa endast besvarat de demografiska 
frågorna för T1 och alltså inte de frågor som avsåg att mäta organisatoriska förutsättningar. 
Utöver detta bortfall påträffades endast ett slumpmässigt bortfall på cellnivå 0.43 % och ett 
extremvärde för frågan om social densitet (102 st). Andelen fall med fullständig data var 85.22 
%. Eftersom bortfallet ansågs vara väldigt lågt hanterades bortfallet och extremvärdet genom 
Listwise delation.  

Instrument 

Enkätinsamlingen utfördes vid två tillfällen i samband med CHEFiOS-projektet. Enkäten som 
skickades ut var i stort sätt den samma vid de två tillfällena med avvikelser för vissa 
förbättringar som utfördes till det andra tillfället. Det övergripande syftet med enkäten var att 
beskriva chefers arbetsvillkor ur chefens eget perspektiv (Stengård, et al., 2013). Frågeområden 
som enkäten innehöll var bland annat olika arbetsvillkor (ex. resurser, stöd i arbetet, krav, och 
belastningar) handlingsstrategier för att hantera sin roll som chef, balans mellan arbete och 
fritid, anställningsbarhet och hälsa. Frågorna var formulerade som påståenden som chefen fick 
ta ställning till och de områden som ingick i den presenterade studien var arbetsvillkor samt 
handlingsstrategier. Utöver dessa frågeområden ingick fem demografiska variabler (kön, ålder, 
arbetad tid i organisationen, arbetad tid som chef i organisationen, arbetad tid som chef totalt). 
Kön var dikotomiserad (kvinna, man), ålder mättes med hjälp av fyra kategorier (under 35, 35-
44, 45-54 och 55+) och arbetad tid i organisationen, arbetad tid som chef i organisationen samt 
arbetad tid som chef totalt mättes med kontinuerliga variabler. 

Organisatoriska förutsättningar 

För att mäta organisatoriska förutsättningar utgick studien från Björk och Härenstams (2016) 
gruppering av påståenden som likt denna studie har använt sig av enkätmaterialet från 
CHEFiOS- projektet. Björk och Härenstam (2016) har i sin tur utfört sin indelning av items 
utifrån Johns (2006) uppgifts- respektive social kontext, samt underkategorier (autonomi, 
ansvarsskyldighet, osäkerhet och resurser respektive social densitet och social struktur). Den 
presenterade studien använde samma indelning av items som Björk och Härenstam (2016) med 
vissa anpassningar. Bland annat exkluderades några items som inte var lämpliga för 
regressionsanalys och frågan ”Att du har svårt att få en tydlig bild av vad du som chef har 
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ansvar för” (från CHEFiOS enkätinsamling) lades till med anledning av att reliabiliteten för 
ansvarsskyldighet höjdes från .78 till .82. 
 
Indelning av organisatorisk kontext 

Johns (2006) kategorier för diskret kontext  Mätning i den presenterade studien med 
utgångspunkt från Björk & Härenstam (2016) 

Uppgiftskontext   
 Autonomi  Svårighet att arbeta enligt egen bedömning  

Svårighet att realisera egna idéer 
 Ansvarsskyldighet Tydlighet i arbetsuppgifter 

Tydlighet i auktoritet 
Tydlighet i ansvar 

 Osäkerhet Organisatoriska konflikter och slitningar 
 Resurser Organisatorisk kapacitet att prestera 
Social kontext   
 Social densitet Antal underställda 
 Social struktur Deltagande i ledningsmöte 

 

Uppgiftskontext 

Autonomi mättes med tre påståenden som syftade till att mäta chefers handlingsutrymme och 
möjlighet att arbeta enligt egna bedömningar och idéer. Svarsalternativen gick från 
”Aldrig/Nästan aldrig” till ”Alltid/Nästan” alltid på en femgradig likertskala. Exempel på frågor 
var ”Att du pga beslut från överordnade politiker eller myndigheter inte kan arbeta enligt egna 
bedömningar” och ”Att du har små möjligheter att förverkliga dina egna idéer om den 
verksamhet du leder”. Samtliga frågor reverserades så att ett högt värde motsvarade en hög 
grad av autonomi. Cronbachs alpha för skalan var .81. Ansvarsskyldighet syftade till att med 
hjälp av tre påståenden mäta tydlighet i arbetsuppgifter, auktoritet och ansvar. Det var en 
femgradig likertskala med svarsalternativ mellan ”Stämmer mycket dåligt” till ”Stämmer 
mycket bra”. Exempel på frågor var ”Mitt ansvarsområde och uppdrag som chef är tydligt och 
avgränsat” och ”Mina befogenheter i mitt chefskap är klara och tydliga”. En tredje fråga ”Att 
du har svårt att få en tydlig bild av vad du som chef ansvarar för” reverserades så att ett högt 
värde motsvarade en hög grad av tydlig ansvarsskyldighet. Cronbachs alpha för skalan var .82. 
Osäkerhet mättes med fem påståenden som syftade till att mäta organisatoriska konflikter och 
slitningar som en chef kan mötas av. Svarsalternativen gick från ”Aldrig/Nästan aldrig” till 
”Alltid/Nästan alltid” på en femgradig likertskala. Exempel på frågor var ”Att det uppstår 
slitningar mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med 
medarbetarna” och ”Att du måste ägna för stor del av tiden till administration”. Cronbachs 
alpha för skalan var .86. Resurser avsåg att mäta vilka möjligheter som ges i arbetet, det vill 
säga organisatorisk kapacitet, att prestera genom 8 påståenden med svarsalternativen från ”I 
mycket hög grad” till ”Inte alls” på en fyrgradig likertskala. Frågorna var bland annat ”Som 
helhet, är du nöjd med dina möjligheter att på ett säkert och tillfredsställande sätt uppfylla dina 
åtaganden inom följande områden: administrativt arbete (a), budgetarbete (b) och den löpande 
verksamheten (c)”. Samtliga frågor reverserades så att ett högt värde motsvarade en hög grad av 
resurser. Cronbachs alpha för skalan var .89. 

Social kontext 

Social densitet mättes med en kontinuerlig variabel antalet underställda som en chef hade 
personal- och budget ansvar för och mättes genom frågan ”Hur många personer (ungefär) är 
direkt underställda dig” men korrigerades sedan utifrån registerdata (Stengård et al., 2013). 
Ledningsgruppsmöten är en del av den sociala struktur och möjlighet till kommunikation som 
en chef möts av i sitt arbete. Således mättes social struktur genom frågan ”Finns regelbundna 
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ledningsgruppsmöten som du deltar i?”. Frågan var kategoriserad i de 6 svarsalternativen ”Ja 
veckovis”, ”Ja, varannan vecka”, ”Ja, månadsvis”, ”Ja, vid behov”, ”Ja, men mer sällan, 
”Nej, inte alls” och reverserades så att ett högt värde motsvarade en hög frekvens av deltagande 
i ledningsgruppsmöten.  

Handlingsstrategier 

Som grund för att mäta handlingsstrategier låg skalor utvecklade av Eklöf et al., (2010) som 
syftade till att mäta chefers hantering av sin arbetssituation i benämning av att klara av sin 
vardagliga arbetssituation och även för att sikta framåt och uppnå sina mål. Stengård använde 
skalorna i sin masteruppsats (2012) och valde ut frågor för sin analys med hjälp av explorativ 
faktoranalys. Samtliga items som Stengård (2012) använde sig av i sin faktoranalys testades 
genom en ny faktoranalys med den presenterade studiens urval. Studiens faktoranalys föll ut i 
sju dimensioner likt Stengård, men med undantaget att 5 items togs bort för att få så tydlig 
struktur i laddningarna och okej reliabilitet inom variablerna om möjligt. Samtliga frågor var 
ställda som påståenden och besvarades med hjälp av en femgradig likertskala med 
svarsalternativ från ”stämmer mycket dåligt” till ”stämmer mycket bra”.  
 
Indelning av handlingsstrategier 

Eklöf et al. Skalor  
för handlingsstrategier (2010) 

 Mätning i den presenterade studien med utgångspunkt från 
Stengårds masteruppsats (2012) 

Strategier att hantera chefens 
egen arbetssituation 

  

 Gränssättande Tydliga gränsdragningar mot en själv och andra 
 Accepterande Aktivt accepterande av arbetssituation 
  Bygga upp personligt engagemang för verksamheten 
Strategier att stärka chefens 
position och inflytande 

  

 Informell Egna informella vägar för att stärka position och inflytande 
 Formell Framhåller öppet och offensivt goda bedrifter för att stärka 

position och inflytande 
Strategier inriktade  
mot medarbetarna 

  

 Främja delaktighet Låta medarbetarna vara med och bestämma 
Visa tillit till medarbetarnas förmåga att ta ansvar 

 Närvarande chef Vara en förebild genom att vara närvarande i verksamheten 
 Avlasta medarbetare Utföra medarbetares arbetsuppgifter i brist på kompetens eller 

tid 
  

Strategier riktade mot den egna arbetsbelastningen 

Gränssättande strategi mättes med fyra frågor vilka syftade till att mäta problemfokuserad 
strategi genom gränssättning. Exempel på frågor var ”Jag säger tydligt ifrån till överordnade 
att jag inte kan ta ansvar för problem som jag inte har mandat att åtgärda” och ”Jag 
kommunicerar till andra på min arbetsplats vilka avgränsningar som min arbetsbelastning för 
tillfället kräver”. Cronbachs alpha för skalan var .74. Accepterande strategi syftade till att mäta 
emotionsfokuserad strategi i form av aktivt accepterande och uppbyggnad av personligt 
engagemang för verksamheten och bestod av fem påståenden. Exempel på frågor var ”Jag 
försöker acceptera chefsrollen med de villkor som ingår” och ”Jag försöker ha ett stort 
personligt engagemang för verksamheten”. Cronbachs alpha för skalan var .76. 

Strategier riktade mot att öka inflytande och position 

Informell strategi mättes med hjälp av tre påståenden om användandet av egna informella 
kanaler för att stärka sin position och inflytande i organisationen. Exempel på frågor var ”Jag 
använder egna informella vägar för att få särskilda förmåner för min verksamhet” och ”Jag 
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använder egna informella kanaler i organisationen för att få inflytande”. Cronbachs alpha för 
skalan var .70. Formell strategi syftade till att mäta en proaktiv strategi för att stärka sin position 
och inflytande i organisationen och utgjordes av 3 påståenden. Exempel på frågor var ”Jag 
visar att jag lyckats utveckla verksamheten” och ”Jag visar att min verksamhet håller hög 
kvalitet”. Cronbachs alpha för skalan var .74. 

Strategier riktade mot medarbetarna 

Främja delaktighet är en proaktiv handlingsstrategi med syfte att främja en stabil personal 
situation med låg rörlighet och frånvaro som mättes med fem frågor. Exempel på frågor var 
”Jag låter personalen vara med och bestämma” och ”Jag visar medarbetare att jag litar på 
deras förmåga att ta ansvar”. Cronbachs alpha för skalan var .76. Närvarande chef mättes med 
två påståenden som avsåg att se till hur chefen verkade som förebild mot sina medarbetare i 
form av närvaro och tillgänglighet. Påståendena som mättes var ”Jag är närvarande i 
verksamheten för att vara en förebild” och ”Jag är närvarande i verksamheten för att få en 
känsla för hur den fungerar”. Cronbachs alpha för skalan var .78. Avlasta medarbetare avsåg 
att mäta huruvida chefen utförde medarbetares arbetsuppgifter i brist på kompetens hos 
medarbetare eller för att minska deras arbetsbelastning. Strategin mättes med följande 
påståenden ”Jag göra själv arbete som mina medarbetare borde göra men inte har kompetens 
för” och ”Jag gör själv arbete som medarbetare borde göra men inte hinner”. Cronbachs alpha 
för skalan var .72. 

Databearbetning 

Som ett första förberedande steg för att utse de items som skulle ingå i de statistiska analyserna 
utfördes Principal Axis Factoring med oblik rotation på items som avsåg att mäta 
organisatoriska förutsättningar respektive handlingsstrategier (Se Appendix A). Riktlinjer för de 
items som valdes ut var att faktorladdningarna överskred .40, att skalornas reliabilitet var 
acceptabel (minst .70) och att skilda dimensioner visades upp. För att besvara studiens 
frågeställning och predicera olika handlingsstrategier utifrån demografiska variabler samt 
organisatoriska förutsättningar på basis av indexvariabler användes multipel linjär 
regressionsanalys. Multikollinearitet kontrollerades för genom VIF (Variance Inflation Factor). 
Totalt utfördes sju analyser där de sju handlingsstrategierna var beroende variabler och de 
organisatoriska förutsättningarna samt demografiska variabler utgjorde oberoende variablerna. 
Eftersom ett flertal analyser undersöktes aktualiserades massignifikansproblemet vilket 
justerades med hjälp av Bonferroni där alpha delas med antalet analyser (.05/7= .007).  

Resultat 

Resultatet presenteras med utgångspunkt från enkätens demografiska variabler och resultat 
rörande organisatoriska förutsättningars (autonomi, ansvarsskyldighet, osäkerhet, resurser, 
social densitet och social struktur) samband med operativa chefers handlingsstrategier 
(gränssättande, accepterande, informell, formell, främja delaktighet, närvarande chef och 
avlasta medarbetare) inom äldre- och handikappomsorgen. 
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Tabell 1. Korrelation, medelvärden, standardavvikelse och reliabilitet (Cronbach’s alpha) för alla studerade variabler 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed) 
* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed) 
Listwise N=101 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M SD Alp-
ha 

1. Ålder 1                  - - - 
2. Kön -.10 1                 - - - 
3 Tid i nuvarande organisation .38** -.09 1                12.7 9.98 - 
4. Tid som chef i nuvarande organisation .16 -.08 .33** 1               6.42 7.03 - 
5. Tid som chef totalt .36** -.11 .25* .53** 1              11.32 8.34 - 
6. Autonomi -.10 -.12 -.04 .13 .04 1             3.37 .74 .81 
7. Ansvarsskyldighet .19 -.14 .24* .24* .21* .48** 1            3.53 .89 .82 
8. Osäkerhet -.06 .13 -.15 .01 .-20* -.29** -.36** 1           2.09 .62 .86 
9. Resurser .08 -.10 .35** .25** .18 .35** .38** -.42** 1          2.36 .53 .89 
10. Social densitet .07 -.13 .19 .10 .20* .00 .02 -.03 -.03 1         29.69 10.32 - 
11. Social struktur/Kommunikation -.18 .04 -.03 -.04 .06 .10 -.12 -.12 -.08 .06 1        -  - - 
12. Gränssättande .03 -.01 .08 -.06 .04 .18 .12 -.21* .19 .03 .26* 1       3.28 .80 .74 
13. Accepterande .06 -.15 .04 .08 .04 .30** .36** -.14 .33** -.01 -.09 .44** 1      4.18 .56 .76 
14. Informell .01 .16 .01 .15 -.06 -.08 -.10 .14 .14 .02 -.12 -.08 -.08 1     2.08 .69 .70 
15. Formell -.13 -.02 -.00 .18 .04 .31** .14 -.02 .33** .07 .02 .37** .52** .26* 1    3.74 .66 .74 
16. Främja delaktighet -.13 -.20* -.03 .24* .09 .25** .25** .06 .26** -.03 .06 .15 .44** .10 .59** 1   4.20 .49 .76 
17. Närvarande chef .10 -.19 -.18 .14 .06 -.00 .21* -.24* .14 -.04 -.11 .13 .24* .03 .18 .14 1  3.55 .86 .78 
18. Avlasta medarbetare -25* -.10 -.09 -.21* -.14 -.25* -.17 .16 -.21* .14 .04 -.17 -.05 .18 -.02 -.01 .05 1 2.07 .77 .72 
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Tabell 2. Effekten av organisatoriska förutsättningar (standardiserad regressions koefficient) på handlingsstrategier 

* p<.05, ** p<.01, ° uppfyller Bonferronikravet < .007 
N=102 

Strategier riktade mot den egna arbetsbelastningen 

Som Tabell 2 visar är Social struktur positivt associerat med gränssättande strategi (ß= .26, p < 
.05). Däremot är modellen för gränssättande strategi (Adj R2 = .04, p >.05) inte signifikant. 
Ansvarsskyldighet (ß= .25, p < .05) har en positiv association till accepterande strategi och så 
även resurser (ß= -.26, p < .05). Modellen är signifikant vid p < .05 (Adj R2 = .12). Resultaten 
indikerar på att en högre grad av ansvarsskyldighet och resurser bidrar till att accepterande 
strategi används.  

Strategier riktade mot att öka inflytande och position 

En högre grad av resurser är associerat med så väl informell (ß= -.29, p < .05) och formell 
strategi (ß= -.36, p < .007). Dock är resurser endast signifikant vid .007 (Bonferronikravet) för 
formell strategi. Vidare är modellen för informell strategi inte signifikant (Adj R2 = .05, p > .05) 
och modellen för formell strategi (Adj R2 = .13) signifikant vid p < .05. Resultatet insinuerar att 
en större grad av resurser inverkar på att använda informell och formell som 
handlingsstrategier. 

Strategier riktade mot medarbetarna 

Resurser har även en positiv association med främja delaktighet (ß= -.29, p < .05). Osäkerhet är 
positivt associerat med främja delaktighet (ß= -.29, p < .01) och negativt associerat med 
strategin närvarande chef (ß= .25, p < .05). Så väl autonomi (ß= -.27, p < .05) och 
demografiska variabeln ålder är negativt associerade med strategin avlasta medarbetare (ß= -
.30, p < .01) och modellen är signifikant vid .05- nivån (Adj R2 = .13). Modellen för 
närvarande chef är inte signifikant (Adj R2 = .05, p > .05) och modellen för främja delaktighet 
är signifikant vid p < .007 (Adj R2 = .18) och uppfyller Bonferronikravet. Resultatet indikerar 
att en högre grad av osäkerhet bidrar till främja delaktighet och att en lägre grad av osäkerhet 
medför att närvarande chef används som strategi. En högre grad av resurser insinuerar att 
främja delaktighet används som strategi och yngre ålder och en lägre grad av autonomi tycks 
medföra att handlingsstrategin avlasta medarbetare används.  
 
Sammantaget har organisatoriska förutsättningar vissa indikationer för att inverka på 
användandet av handlingsstrategier hos operativa chefer inom vård och omsorg, där resurser 
insinueras ha den största effekten på handlingsstrategier. Vidare tycks de förekommande 
organisatoriska förutsättningarna ha starkast samband med främja delaktighet. Dock bör 

Prediktorer Gräns- 
sättande 

Accept- 
erande 

Infor-
mell 

Formell Främja 
delaktighet 

Närvarande 
chef 

Avlasta  
medarbetare 

Bakgrundsvariabler 
    Ålder 

 
.06 

 
.06 

 
.07 

 
-.10 

 
-.15 

 
.01 

 
-.30** 

    Kön .02 -10 .16 .02 -.19 -.16 -.15 
    Tid nuvarande org. .04 -.11 -.11 -.11 -.15 .10 .05 
    Tid chef i nuvarande org. -.13 -.04 .23 .11 .16 .17 -.20 
    Total tid chef .01 -.03 -.17 -.02 .03 -.12 .04 
Uppgiftskontext        
    Autonomi .08 .12 -.09 .21 .04 -.13 -.27* 
    Ansvarsskyldighet .04 .25* -.12 -.02 .23 .12 .08 
    Osäkerhet -.07 .10 -.12 .16 .29** -.25* .11 
    Resurser .16 .27* .29* .36**° .29* .-05 -.06 
Social kontext        
    Social densitet .03 .00 .09 .11 -.03 -.09 .15 
    Social struktur/Kommunikation .26* -.02 -.07 .02 .13 -.08 .01 
R^2 (adjusted) .04 .12* .05 .13* .18**° .05 .13* 
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massignifikansproblemet och Bonferronikravet (.05/7=.007) tas i beaktande och resultatet ses 
på med försiktighet.  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisatoriska förutsättningars samband med 
operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg vilket undersöktes genom en 
longitudinell design. Resultatet pekar på att organisatoriska förutsättningar har viss effekt för 
användandet av handlingsstrategier. Resurser insinueras vara den förutsättning som påverkar 
handlingsstrategier i störst utsträckning och studiens förekommande organisatoriska förut-
sättningar tycks ha starkast samband med handlingsstrategin främja delaktighet. 
 
Studien har utgått från två typer av organisatoriska förutsättningar; uppgifts- och social kontext, 
samt tre olika typer av handlingsstrategier; riktad mot den egna arbetsbelastningen, riktad mot 
att öka inflytande och position, samt riktad mot medarbetarna. Huvudresultaten i föreliggande 
studie visade bland annat på att det främst är de organisatoriska förutsättningarna från 
uppgiftskontexten som tenderar påverka handlingsstrategier och att de tycks ha samband med 
alla tre typer av handlingsstrategier.  

Strategier riktade mot den egna arbetsbelastningen 

Ett mer frekvent deltagande i ledningsmöten tycks bidra till att en gränssättande strategi 
används. En möjlig förklaring till detta är att en chef som har tillträde till att kommunicera på 
ledningsmöten därmed får större möjlighet att göra sin röst hörd, framföra de begränsningar 
som finns i arbetet och sätta upp gränser för vad som upplevs som möjligt och inte. En viktig 
del i en chefs arbete är att kommunicera och skapa förståelse och acceptans hos högre instanser 
för chefens arbetssituation och de resursbehov som finns i verksamheten (Wikström, Arman & 
Dellve, 2013). Ledningsmöten är en social struktur som fungerar som en kommunikativ 
mötesarena (Kankkunen, 2009) och ger chefen möjlighet att kommunicera verksamhetens 
behov (Kankkunen, Björk, Ylander & Härenstam, 2014) och vilka avgränsningar som 
arbetssituationen för tillfället kräver. Att den gränssättande strategin används i koppling till den 
sociala strukturen kan även bero på organisationskulturen. I vissa organisationskulturer anses 
det vara prestigefullt att ta på sig mycket arbete medan andra kulturer uppmuntrar ett tydlig 
gränssättande (Dellve & Wikström, 2006). Klimatet under ledningsmötena för studiens 
verksamheter kan tänkas uppmuntra det sistnämnda i och med att ett mer frekvent deltagande av 
dessa möten indikerar på ett användande av gränssättande strategi.   

En möjlig förklaring till att en accepterande handlingsstrategi används vid större 
tillgång av resurser är att chefen är nöjd med de resurser som finns och att ett accepterande av 
situationen då faller sig naturligt. Strategin är av emotionell karaktär (Lazarus & Folkman, 
1984) och upplevs möjligheten att utföra sitt arbete på ett bra sätt med de medel som finns är 
det lättare att aktivt acceptera situationen och engagera sig i verksamheten. Strategin handlar 
emellertid om att även vid lägre grad av resurser acceptera situationen och blicka bortom 
problemen (Folkman et al., 1986) men det tyder inte föreliggande studie på.  

Ytterligare en faktor som visade sig relevant för chefers handlingsstrategier var 
ansvarsskyldighet. En tydlig ansvarsskyldighet handlar om att befogenheter i chefsuppdraget är 
klara och ansvarsområdet och uppdraget som chef är tydligt avgränsade. En möjlig förklaring 
till att en högre grad av tydlig ansvarsskyldighet tenderar att medverka till att en accepterande 
strategi används är att det är lättare att förstå och acceptera sådant som det getts tydlig 
information om (Simonson, 2012). Genom att verksamheten ger en klar bild om vad chefskapet 
innebär kan chefen få ett tydligare budskap om verksamhetens situation och så även acceptera 
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den i en större grad eftersom chefen kan skapa en större förståelse utifrån informationen som 
getts.  

Strategier riktade mot att öka inflytande och position 

En möjlig förklaring till att strategier som är riktade mot att stärka sin position och inflytande 
har ett samband med en högre grad av resurser är att de syftar till att värna om och öka 
möjligheten till tillgången av resurser. Informell och formell strategi är problemfokuserade i 
sina karaktärer och försöker proaktivt hantera resurstillgången genom att bibehålla och förbättra 
sina möjligheter till dem. Den informella strategin skapar fortsatta möjligheter till resurser 
genom att använda sitt egna nätverk och att skapa förtroende och uppfattningen om att vara en 
bra ledare vilket kan belönas med att chefen anförtros en större förståelse för de resursbehov 
som finns och även tillträdet till dem. Den formella strategin har en synlig karaktär i form av att 
chefen visar upp de framsteg som hen lyckats frambringa för verksamheten i form av 
utveckling och kvalité (Dellve & Wikström, 2009). Chefen blir därmed även själv mer synlig 
och bidrar till uppfattningen om att chefen är framgångsrik och värd att fortsatt satsa resurser 
på. Det kan även vara möjligt att strategierna som är riktade att stärka position och inflytande 
påverkar graden av resurser och att ett högre användande av strategierna bidrar till större 
möjligheter till resurser. Vidare spelar organisationskulturen in i användandet av informell och 
formell strategi (Dellve & Wikström, 2009) och det kan tänkas att verksamheter inom äldre- 
och handikappomsorgen uppmuntrar till att resursförsörjningen till viss del sker genom chefers 
förstärkning av inflytande och position. Det är emellertid något motsägande att 
organisationskulturen enligt tidigare forskning (Dellve & Wikström, 2009) uppmuntrar till att 
antingen formell eller informell strategi används snarare än att båda strategierna som är riktade 
mot att stärka position och inflytande brukas. 

Strategier riktade mot medarbetarna 

En möjlig förklaring till att en större grad av resurser har ett samband med främja delaktighet är 
att strategin likt informell och formell strategi proaktivt försöker hantera resurstillgången genom 
att behålla och stärka den. Medarbetare är en viktig resurs och genom att öka medarbetarnas 
delaktighet och engagemang kan deras prestation och så även tillgång som resurser öka (Eklöf 
et al., 2010). Vidare kan det även i detta fall tänkas finnas en ömsesidig effekt mellan 
handlingsstrategi och organisatorisk förutsättning där strategin att främja delaktighet kan 
medföra en större möjlighet till resurser.  

Det är inte överraskande att en mindre osäker arbetssituation där det finns få slitningar 
mellan arbetsuppgifter, verksamhetsutveckling och medarbetarkontakt och att chefen upplever 
sig ha tid att utföra sitt arbete medför goda förutsättningar för handlingsstrategin närvarande 
chef. Chefen har själv ordning på sin arbetssituation och kan följaktligen ägna tid åt att vara 
närvarande och stötta upp medarbetarna i deras arbete. Att osäkerhet har det motsatta 
sambandet med handlingsstrategin främja delaktighet är däremot lite förvånande då både främja 
delaktighet och närvarande chef är av social karaktär och riktade mot medarbetarna (Eklöf et 
al., 2010). En möjlig förklaring är emellertid att främja delaktighet jämfört med närvarande 
chef snarare ställer krav på medarbetarna än chefen. Den närvarande chefen kräver att chefen 
ger mycket av sin tid för att vara tillgänglig för sina medarbetare, medan strategin om att främja 
delaktighet snarare bidrar till mer självständiga medarbetare som kräver mindre tid av sin chef. 
Chefen visar tillit till medarbetarnas kompetens och uppmuntrar medarbetarna till att ta ansvar 
och vara med och bestämma vilket frigör energi och tid för chefen att ägna sig åt andra 
arbetsuppgifter (Skagert et al., 2004). En högre grad av delaktighet bidrar även till att 
medarbetare har ett större engagemang som i sin tur gör att medarbetare lyfter problem i tid och 
att chefen slipper lägga onödig tid på att ”städa upp” efter problem som skulle kunna stoppats 
tidigare (Glendon, Clarke & McKenna, 2006). 
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En yngre ålder och en lägre grad av autonomi hos chefer tyder enligt resultatet på att de 
avlastar sina medarbetare mer. En möjlig förklaring till att en lägre ålder indikerar på ett större 
användande av handlingsstrategin avlasta medarbetare är att ålder tycks påverka chefers 
utgångspunkt i sitt arbete. Tidigare argument från forskning är att yngre föredrar ledarskap före 
chefskap. Ledarskap är något som stimulerar och engagerar medarbetare till att följa ledarens 
intentioner medan chefskap, som äldre chefer applicerar, handlar om att ge direktiv genom en 
envägskommunikation (Wikström & Eriksson, 2002). Synen på hur de ska utföra sin chefsroll 
medför även att yngre chefer utgår från medarbetaren som person medan äldre utgår från 
verksamheten (Wiström & Eriksson, 2002). En vanlig förekommande problematik för chefer är 
att de ofta behöver släcka bränder istället för att arbeta långsiktigt. De yngre cheferna hanterar 
situationen genom att ”kavla upp ärmarna” och hoppar exempelvis in och arbetar övertid vid 
underbemanning medan de äldre cheferna inte gör det (Wikström & Eriksson, 2002). Att yngre 
chefer enligt den presenterade studiens resultat tycks avlasta sina medarbetare mer än de äldre 
kan tänkas härledas av att de i en större utsträckning har medarbetaren i fokus och vill 
underlätta deras arbete samtidigt som de är beredda att ”ta i” i en större grad än vad äldre chefer 
gör. En annan möjlig förklaring till att yngre chefer i en större utsträckning avlastar sina 
medarbetare är att de ännu inte har lärt sig att sätta gränser.   

Anledningen till att en lägre grad av autonomi tycks höra ihop med strategin att avlasta 
medarbetare kan tänkas vara på grund av ett samband mellan ålder och autonomi men studiens 
resultat tyder inte på att något sådant samband förekommer. En möjlig förklaring till att 
autonomi indikeras bidra till att avlasta medarbetare skulle istället kunna ses som ett sätt att 
uppnå de mål som finns. En låg grad av autonomi innebär att handlingsutrymmet är begränsat 
och att det finns små möjligheter att påverka de beslut och mål som finns för verksamheten 
(Wolmesjö, 2008). Ett sätt att se till att de krav och mål som finns uppnås kan då vara att utföra 
det som medarbetare inte anses ha kompetens eller tid för.   
 
Något förvånade visade social densitet i motsatt till tidigare forskning (Dellve Andreasson & 
Jutenberg, 2013; Wallin, Pousette, Dellve, 2014) inte någon som helst tendens till effekt på hur 
chefer hanterar sin arbetssituation. Den sociala densiteten skulle exempelvis i enlighet med 
Wolmesjö (2005) kunna tänkas ha en negativ effekt på strategin närvarande chef då det ger 
större utmaningar att vara tillgänglig för ett högre antal underställda. Anledningen till att den 
presenterade studien skiljer sig från tidigare forskning kan vara att forskning inom området ofta 
jämfört olika verksamheter medan denna studie utgått från äldre- och handikappomsorgen 
vilket medför att variationen i antal underställda inte blir lika stor. 

Begränsningar och styrkor  

Det finns som i alla studier ett antal begränsningar i den här undersökningen som behöver lyftas 
fram och som kan ha haft en viss påverkan på resultaten i studien. En begränsning med denna 
studie är problemet med massignifikans i och med att flera regressionsanalyser har utförts. 
Detta medför att studien riskerar att få fler signifikanta värden än vad som i själva verket 
existerar (Borg & Westerlund, 2012). Justering för massignifikans gjordes med hjälp av 
Bonferroni där alpha delats med antalet analyser (.05/7= .007). Den enda organisatoriska 
förutsättningen och handlingsstrategi som klarade .007- nivån var resurser i relation till formell 
strategi och modellen för främja delaktighet. Dock har resultat med p < .05 valts att redovisas 
men dessa bör således ses på med försiktighet. Ett annat potentiellt problem med föreliggande 
studie är att den bygger på självskattade data med undersökningsdeltagarna som 
informationskälla vilket kan medföra att sambanden påverkas av biaser. Exempel på biaser är 
social önskvärdhet då svarande förvränger sina svar med avsikt att framstå i god dager (se t.ex. 
Ganster, Hennessey & Luthans, 1983) och negativ/positiv affektivitet som handlar om en 
tendens att upplevda känslor färgar svarsresultatet (Watson & Clark, 1984). Studiens frågor och 
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skalor har emellertid utformats för att i största möjliga mån minska risken för social 
önskvärdhet (Eklöf et al., 2010) och undersökningsdeltagarna har blivit tydligt informerade om 
svarens konfidentialitet. Att mättillfällena skett vid två olika tidpunkter minskar även risken för 
att affektivitet har påverkat de uppmätta sambanden. Värt att nämna är att tidigare forskning 
menar att social önskvärdhets inverkan på en studies resultat är väldigt liten (se t.ex Moorman 
& Podsakoff, 1992; Ones, Viewesvaran & Reiss, 1996) och forskning har ännu inte fastställt 
huruvida affektivitet faktiskt är ett problem eller inte (se t.ex. Chan, 2001). 

Generellt finns det dock goda skäl att lita på självrapporterade data. Exempelvis bedöms 
självskattade data som rör hälsotillstånd vara bättre prediktorer för dödlighet än mer objektiva 
mått såsom diagnoser, blodvärden och läkarutlåtanden (Ganna & Ingelsson, 2015). Att mäta 
handlingsstrategier genom självskattande data och få del av chefernas egen upplevelse av hur de 
faktiskt handlar anses fördelaktigt. Detta med anledning av att handlingsstrategier till stor del är 
av subjektiv karaktär och består av kognitiva processer och emotioner som är svåra att mäta för 
någon utomstående individ genom exempelvis beteendeobservationer (Spector, 1994). Vad 
gäller de organisatoriska förutsättningarna som kan vara av mer objektivt slag skulle ett sätt att 
öka studiens validitet vara att använda mer objektiva data (såsom antal möten med ledningen 
eller mängden tillgång av en viss resurs) och sedan kombinera det med självskattande data för 
handlingsstrategier. Detta skulle även minska risken för gemensam metodvarians (GMV) som 
är en annan begränsning i studien eftersom samma instrument (enkät) använts för att mäta 
organisatoriska förutsättningar respektive handlingsstrategier. En följd av GMV är att de 
undersökta sambanden riskerar att över- eller underskattas jämfört med det sanna värdet vilket 
kan resultera i felaktiga resultat (Spector, 1994; 2006). Dock menar Spector (2006) att GMV är 
en myt inom fältet och att det egentligen inte finns forskning som bevisar någon inverkan på 
resultatet. Att svarsalternativen och svarsskalorna i viss mån har varierat minskar emellertid 
risken för eventuell gemensam metodvarians. Exempelvis användes dels frågor som krävde svar 
i grad av instämmande genom olika skalor och svarsalternativ och dels användes frågor med 
frekvenssvar vid bland annat mätning av social densitet. Att mättillfällena för organisatoriska 
förutsättningar respektive handlingsstrategier var separerade minskar även risken för GMV då 
exempelvis en viss tidpunkt med en viss sinnesstämning hos undersökningsdeltagarna inte 
bidrog till en över- eller underskattning av sambanden (Podsakoff, MacKenzie, Lee & 
Podsakoff, 2003). 

Studiens longitudinella design är vidare en styrka för undersökning av 
orsakverkansamband där de antagna orsaksfaktorerna (organisatoriska förutsättningar och 
demografiska variabler) mättes vid ett tillfälle som föregick de antagna konsekvenserna 
(handlingsstrategierna) med två år. Ett spann på två år anses vidare lämpligt då det tar minst två 
år innan handlingsmodeller som syftar till att underlätta arbetet har utformats (Arman, 
Wikström, Tengelin & Dellve, 2012). Designen är dock inte automatiskt en bekräftelse på ett 
orsakverkansamband men tillsammans med redovisad teori antas sambandet vara troligt. En 
svårighet med longitudinella studier är attrition som handlar om bortfall av undersöknings-
deltagare. Som en konsekvens av bortfall av deltagare kan attrition orsaka förlust i power och 
medföra en försvagad intern och extern validitet för resultatet (Young, Powers & Bell, 2006). 
Ett systematiskt bortfall är ett större hot för studiens styrka än ett slumpmässigt bortfall men 
huruvida bortfallet är det ena eller andra är tyvärr svårt att veta. Attritionen för den presenterade 
studien är förhållandevis låg för att vara en longitudinell studie, men det bidrar ändå till en viss 
osäkerhet i förhållande till populationen då resultatets skattning riskerar att inte överensstämma 
med verkligheten. 

En avslutande styrka med studien är att föreliggande skalor för organisatoriska 
förutsättningar och handlingsstrategier är utformade speciellt mot chefer inom offentlig sektor 
vilket är fördelaktigt då dessa är starkt sammankopplade med miljö och situation (Folkman & 
Moskowitz, 2004). 
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Vidare forskning 

En chefs arbetssituation är komplex och så tycks även organisatoriska förutsättningars 
förhållande till handlingsstrategier vara och området behöver således undersökas ytterligare. 
Studiens resultat indikerar att organisatoriska förutsättningar har en viss effekt för användandet 
av handlingsstrategier och resurser insinueras vara den förutsättning som påverkar 
handlingsstrategier i störst utsträckning. Denna effekt är inte helt överraskande då resurser 
tidigare lyfts som ett viktigt arbetsvillkor för chefer (Härenstam & Moa Group, 2005; Johns, 
2006; Wolmesjö, 2005) men att det snarare tycks vara en högre grad av resurser som bidrar till 
att de nämnda handlingsstrategierna används än en lägre grad är något förvånande. Chefer inom 
offentliga sektorn identifierar själva brist på resurser som ett problem i deras arbete (Berntson, 
Wallin & Härenstam, 2012; Wolmesjö, 2005) och det skulle således vara troligt att chefer riktar 
sina handlingsstrategier mot resursbristen. En anledning till att den presenterade studiens 
resultat tyder på att en högre grad av resurser uppmuntrar till att handlingsstrategier används 
kan ha att göra med typen av resurser. Resurser är ett vitt begrepp och i detta fall har 
upplevelsen av att på ett säkert och tillfredsställande sätt ha möjligheten att uppfylla åtaganden 
inom en rad olika områden inom chefskapet undersökts. Skulle andra områden undersökas eller 
frågorna vara ställda med en mer specifik karaktär kanske resultatet skulle bli annorlunda. Mer 
forskning efterfrågas således för att undersöka olika resursers påverkan på handlingsstrategier.  

Även andra organisatoriska förutsättningar och möjliga strategier än de som förekommit 
i den presenterade studien borde undersökas för att bredda förståelsen inom området. Likaså 
vore det intressant att undersöka andra befattningar och yrkesprofessioner än operativa chefer 
inom vård och omsorg som denna studie har riktat in sig på. Detta med tanke på att 
yrkesprofession har en effekt på det organisatoriska beteendet och sätter en kontext som formar 
mening till en studies resultat (Johns, 2006). Vidare kan handlingsstrategier, utöver 
organisatoriska förutsättningar, även tänkas påverkas av mer personliga egenskaper såsom 
självkänsla (Ekholm, 2012) och individuella ledarskapsstilar och det behövs mer forskning för 
att bidra till en klarare bild av vad som påverkar chefers val av strategier.  

Slutligen behövs ytterligare studier för att fastslå förhållandet mellan organisatoriska 
förutsättningar och handlingsstrategier. Det är logiskt sett troligt att organisatoriska 
förutsättningar sker före handlingsstrategier men det är inte helt bekräftat. Kan det finnas en 
ömsesidig påverkan av organisatoriska förutsättningar och handlingsstrategier och har i så fall 
någon av dem en större inverkan än den andra? Även tidsomfånget över vilken tid det tar för en 
effekt att ske behöver undersökas närmare. Kan exempelvis olika organisatoriska 
förutsättningar ge olika snabb effekt på handlingsstrategier eller tvärtom?  

Sammanfattade slutsatser 

Resurser har likt tidigare forskning framkommit vara ett viktigt arbetsvillkor för chefers 
arbetssituation (Härenstam & Moa Group, 2005; Wolmesjö, 2005). Studien tyder på att en lägre 
grad av resurser bidrar till att formell strategi används främst, men även accepterande, 
informell och främja delaktighet. Resursers förhållande till handlingsstrategier behöver dock 
undersökas vidare dels då begreppet är brett och dels för att resultatet antyder på att 
handlingsstrategier även kan ha en effekt på resurser. Studiens förekommande organisatoriska 
förutsättningar tycks vidare ha starkast samband med handlingsstrategin främja delaktighet. På 
grund av massignifikansproblemet behöver studiens resultat ses på med försiktighet och vidare 
forskning behövs för att fastslå organisatoriska förutsättningars samband med 
handlingsstrategier. Även om det är mycket kvar att upptäcka inom området har denna studie 
bidragit till att lyfta fram organisatoriska förutsättningars betydelse i förhållande till chefers 
handlingsstrategier. Ett område som kan vara av stor betydelse och intresse för organisationer 
som vill verka för att få sin verksamhet i en viss riktning.   
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Appendix 

Appendix A 
 
 
 
 
Tabell 1. Faktoranalys för frågorna som avser att mäta de organisatoriska förutsättningarna Autonomi, Ansvarsskyldighet, Osäkerhet, Resurser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principal axis factor med oblik rotation med Kaiser Normalization 
Rotationen konvergerade i 8 rotationer 
(R)= reverserat item som blivit omvänt 

 
 
 

Fråga Faktor 
1 

Faktor 
2 

 Faktor 3 Faktor 
4 

h^2 

Att du pga beslut från överordnade, politiker eller myndigheter inte kan arbeta enligt egna bedömningar (R) -.03 -.04 .82 -.04 .55 
Att du har små möjligheter att förverkliga dina egna idéer om den verksamhet du leder (R) .04 .02 .69 .10 .50 
Att beslut som tas längre upp i organisationen är mycket svåra eller omöjliga att genomföra i din verksamhet (R) .04 -.05 .71 .12 .58 
Att du har svårt att få en tydlig bild av vad du som chef ansvarar för (R) .03 -.15 .17 .61 .56 
Mitt ansvarsområde och uppdrag som chef är tydligt och avgränsat -.00 -.10 -.01 .82 .58 
Mina befogenheter i mitt chefsuppdrag är klara och tydliga .05 .10 .09 .74 .55 
Att det uppstår situationer då du känner att du måste göra flera olika saker samtidigt  .09 .70 .00 .00 .49 
Att det uppstår slitningar mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetarna  .01 .76 .01 -.15 .64 
Att du inte kan ägna tillräcklig tid till verksamhetsutveckling  -.12 .74 -.08 .11 .60 
Att du måste ägna för stor del av tiden till administration  -.03 .86 .02 .05 .66 
Att du har svårt att hinna träffa dina medarbetare för att diskutera frågor som uppstår i det dagliga arbetet  -.07 .58 -.04 -.09 .49 
Som helhet, är du nöjd med dina möjligheter att på ett säkert och tillfredsställande sätt uppfylla dina åtaganden i (R) .53 -.14 -.03 .25 .51 
Budgetarbete (R) .57 .01 .24 -.06 .45 
Den löpande operativa verksamheten (R) .64 .05 .10 .14 .52 
Långsiktig planering och utveckling av verksamheten (R) .88 .10 .00 -.03 .65 
Arbetsmiljöarbete (R) .69 .01 .05 -.06 .45 
Arbete med medarbetares sjukskrivningar och rehabilitering (R) .63 -.00 -.13 .10 .40 
Kvalitetsarbete (R) .78 -.13 -.03 -.11 .60 
Medarbetares kompetensutveckling (R) .68 -.14 -.01 .03 .54 

Egenvärde 5.10 4.12 3.21 3.39  
  % av varians 33.99 9.67 8.97 4.39  

                                                                           Faktor korrelation 2 .39    
 3 .34 .26   
 4 -.34 -.33 -.43  
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Tabell 2. Faktoranalys för frågorna som avser att mäta handlingsstrategierna Gränssättande, Accepterande, Informell, Formell, Främja delaktighet, Närvarande chef, Avlasta medarbetare. 

Principal axis factor med oblik rotation med Kaiser Normalization 
Rotationen konvergerade i 8 rotationer 
(R)= reverserat item som blivit omvänt 
 

Fråga Faktor 
1 

Faktor 
2 

 Faktor 3 Faktor 
4 

Faktor 
5 

Faktor 
6 

Faktor 
7 

h^2 

Jag säger tydligt ifrån till överordnade att jag inte kan ta ansvar för problem som jag inte har mandat att åtgärda .20 .01 .54 .14 .14 -.02 -.15 .53 
Jag kommunicerar till andra på min arbetsplats vilka avgränsningar som min arbetsbelastning för tillfället kräver -.13 -.05 .67 -.06 -.04 .09 -.10 .40 
Jag tar inte på mig mer arbete än vad jag tror och orkar med .06 -.06 .81 .04 .01 .08 .36 .54 
Jag gör klart för mig själv hur mycket krav och problem som jag är beredd att acceptera innan jag avsäger mig chefskapet .17 .08 .58 -.13 .06 -.22 -.22 .52 
Jag försöker acceptera chefsrollen med de villkor som ingår .47 -.11 .14 -.14 .08 .02 .06 .45 
Jag försöker utveckla min förståelse för verksamheten .56 -.13 .19 .01 -.12 .11 -.13 .65 
Jag försöker ha ett stort personligt engagemang för verksamheten .57 -.09 -.14 -.07 -.03 .08 -.08 .40 
Jag försöker acceptera de villkor som verksamheten har .55 .02 .06 -.04 -.09 .06 .11 .40 
Jag accepterar att chefskapet är ett redskap för att följa demokratiskt fattade beslut även när de innebär problem för .70 .11 -.04 .08 .06 .02 -.08 .53 
Jag ser till att min verksamhet får status och anseende i omgivningens ögon .09 .02 .12 -.13 .02 .28 -.43 .49 
Jag visar att jag lyckats utveckla verksamheten .06 .11 .16 .07 -.15 .19 -.51 .52 
Jag visar att min verksamhet håller hög kvalitet .27 .12 .05 .03 -.01 .22 -.54 .62 
Jag använder personliga nätverk och kontakter eftersom de gör större nytta än formella argument .04 .55 -.03 -.01 .07 .07 -.18 .38 
Jag använder egna informella vägar för att få särskilda förmåner för min verksamhet -.11 .71 -.05 -.09 .00 -.04 .06 .49 
Jag använder informella kanaler i organisationen för att få inflytande .02 .76 .04 .04 -.14 .05 .08 .51 
Jag låter personalen få vara med och bestämma -.01 .11 -.01 -.02 .04 .70 .05 .52 
Jag betonar för medarbetarna att de har ansvar för att säga ifrån när belastningen blir för hög .12 -.03 .03 -.03 -.01 .54 .06 .44 
Jag ber medarbetare om deras synpunkter och idéer .08 .10 .05 .06 -.06 .57 .03 .44 
Jag ger medarbetare möjlighet att påverka verksamhetens utformning och framtid .05 -.13 -.15 -.13 -.03 .54 -.26 .51 
Jag visar medarbetare att jag litar på deras förmåga att ta ansvar -.04 -.08 .05 .02 .10 .64 -.23 .50 
Jag är närvarande i verksamheten för att vara en bra förebild .18 .06 .08 -.77 .01 -.12 -.15 .63 
Jag är närvarande i verksamheten för att få en känsla för hur den fungerar -.09 .02 -.04 -.87 -.03 .10 .14 .59 
Jag gör själv arbete som mina medarbetare borde göra men inte har kompetens för -.03 -.00 -.01 .08 -.96 -.07 -.01 .54 
Jag gör själv arbete som medarbetare borde göra men inte hinner .05 .02 -.01 -.07 -.59 -.00 -.05 .45 

        Egenvärde 3.60 1.67 2.58 1.70 1.49 3.30 2.45  
 % av varians 21.02 9.07 6.20 5.98 5.02 3.15 2.49  

                                                                                   Faktor korrelation 2 -.05        
 3 .36 -.06       
 4 -.21 .02 -.06      
 5 -.04 -.16 .09 .03     
 6 .40 -.08 .11 -.10 -.06    
 7 -.32 -.12 -.15 .07 -.03 -.34   


