
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete 61-90hp, C-uppsats 15 hp. 
Höstterminen 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att organisera och leda personal inom 
ungdomsvård  

 
En studie om gruppchefernas betydelse inom behandlande organisationer utifrån 

personalperspektiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminariedatum:  080115 
Författare:    Jukic Elma 
Handledare: Degner, Jürgen     
Examinator: Karlsson Urban 

 
 
 



Örebro Universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap  
Socionomprogrammet 
Socialt arbete 61-90 hp, C-uppsats 15 hp. 
Höstterminen 2007  
 
 

Att organisera och leda personal inom ungdomsvård 
 

En studie om gruppchefernas betydelse inom behandlande organisationer utifrån 
personalperspektiv 

 
Elma Jukic 

 
Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att ur ett personalperspektiv undersöka hur ledningsstrukturen är 
uppbyggd samt hur ledningsarbetet uppfattas och beskrivs av baspersonalen inom de 
undersökta enheterna. Med utgångspunkt i forskning, litteratur samt organisations- och 
ledarskapsteorier skapades en förståelsegrund för studien. De huvudteorierna som 
förekommer i studien är Max Webers byråkratiska organisationsteori och situationsanpassad 
ledarskapsteori. Valet av metod var strukturerade kvalitativa intervjuer och intervjuguiden 
utformades utifrån syfte samt frågeställningar. Intervjuguiden tematiserades i åtta teman; 
verksamhet, trygghet inom verksamheten, ledningens roll i verksamheten, personalens 
upplevelse av ledningen, kunskaper om teorier och modeller som råder på arbetsplatsen, 
kunskapsinhämtning, ledningsgrupp. Studiens resultat redogörs i fem teman: ledningsgrupp, 
ledning och förmåga att driva en verksamhet, hindrande och främjande faktorer i ledarskapet, 
ledarskapets effekt på verksamhets- och kompetensutveckling, trygghet inom verksamheten. 
Sammanställningen av resultatet visar vikten av en välfungerande ledning inom behandlande 
verksamheter för såväl personalens välmående som behandlingseffekterna. I resultatet 
framkommer vikten av tid avsatt för personal och ledning där diskussioner kan föras om olika 
objekt som berör och är av intresse för såväl personal som verksamhet. Slutsatsen som kunnat 
dras är att personalens upplevelse av ledningen och den roll som de innehar är överlag positiv 
samtidigt som den brister inom vissa områden. En förbättring av dessa områden skulle kunna 
leda till en välmående personalgrupp som utförde sitt arbete på ett mer tillfredsställande sätt. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to, from the personnels point of wiev, examine the structure of 
management and how the managements performance of their work are experienced and 
described by the personnel within the examined therapeutic institutions. Reaserch, litterature,  
organisational-  and leadershiptheories provided the understanding for the study. The main 
theories for the study is the organisational bureaucracytheory of  Max Weber and situational 
leadershiptheory. Structured qualitative interviews was the method used to collect necessary 
data. The questionnaire was constructed regarding to the aim of the study. The questionnaire 
was divided in eight themes: the institution, safety within the institution, the managements 
role within the institution, the personnel’s experience of the management, knowledge about 
theories and models used within the institution, the acquirement of knowledge, management 
group. The results of the are described in five themes: management group, management and 
the ability to run an institution, obstacles and primitive elements within the management, the 
managements effect on institutional- and competence development, safety within the 
institution. The compilation of the results show the importance of a functional management 
within therapeutic institutions when it comes to the wellbeing of the personnel and the effects 
of the treatment. The results conclude the importance of scheduled time for the personnel and 
management where they can discuss issues regarding the institution and the personnel. The 
conclusion is that the personnel’s experience of the management and the meaning of it is 
mainly positive but there are some shortcomings at the same time. An improvement of the 
areas where shortcomings can be found could lead to a healthy personnel who perform their 
job in an effective manner.  
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Inledning 
Socialt arbete har under de senaste två decennierna varit föremål för debatt både hos 
statsmakterna och inom ramen för forskning. Kritik som har framförts har rört att sociala 
insatser genomförts utan tillräckligt forskningsstöd och att de terapeutiska organisationerna 
saknar en uttalad, systematiserad och genomgripande kunskapsutvecklande bas för sin 
verksamhet. Det finns emellertid på senare tid tendenser även inom det sociala arbetets sfär 
vad gäller satsning på kunskapsutveckling (Arnsvik, 2007:40). Varje år förmedlas flera tusen 
insatser till barn och ungdomar med hjälp av Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 1990:52 (LVU). Arbetet med dessa ungdomar ingår i 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg.   
      Det är inte enbart utförandet av praktiskt socialt arbete som behöver utvecklas och 
förnyas, även lednings- och organisationsstrukturen inom människoförändrande 
organisationer bör följa i samma spår. Den utvecklingen bör ske kontinuerligt och i 
samstämmighet med personalen på den angivna verksamheten. Det ligger på ledningens 
ansvar att se till att medarbetarna ska vara förändringsbenägna (Kihlblom, 2005:14). Den 
största faran för utvecklingen i en verksamhet är att personalen fortsätter att arbeta som de 
alltid gjort (a.a., 14). Ledningen får således ikläda sig rollen som den som initierar förändring 
och den som motiverar medarbetarna för att förändringen ska komma till stånd. Alla i en 
organisation måste samverka och arbeta mot givna mål för att organisationen ska vara 
välmående och kunna utvecklas. Kilhblom menar att medarbetare idag vill använda hela sin 
kompetens och ha möjlighet att påverka processer på arbetsplatsen, bud från ledningen som 
gäller ”vi tänker – ni gör” har inte längre plats i dagens organisationer (a.a., 13).  
Forskning kring ledarskap inom vårdområdet har varit sparsam, samtidigt som den expanderat 
inom andra mer industriella områden. Där har man genererat stora kunskaper som varit av 
sådan karaktär att de även kunnat tillämpas på områden inom samhällslivet (a.a., 87). En 
socialpsykologisk studie från 1939 gjord av Lewin, Lippit och White visade hur 
produktiviteten och mentaliteten inom olika experimentgrupper påverkades beroende på 
vilken ledarstil som utövades (Lewin, Lippit och White, 1939 refererade i Fridell 1996:82). 
Tre ledarstilar utkristalliserades utifrån denna studie: flexibel-demokratisk, rigid-auktoritär 
och låt-gå. Den 
ledarskapstil som bidrog till högst kvalitet på arbetet samt gruppmedlemmarnas 
samstämmighet var den flexibel-demokratiska. Senare forskning visar att ovannämnda 
ledarstil främjar lägre frånvaro och självständiga medlemmar. 

Den aktuella studiens problembeskrivning                                                                                                                          
Samhällsförändringarna som skett på senare tid har medfört nya krav på organisationers 
anpassningsförmåga till allt fler skiftande omständigheter. Detta har medfört att många 
organisationer blivit mer komplexa. Verksamheten inom de kommunala organisationerna 
hade förr ett särkilt sätt att organiseras på. Detta sätt var en så kallad linjär logik som med 
tiden kommit att bytas ut för att bereda plats åt en mängd olika uppslag på hur 
organisationernas uppdrag skulle kunna utföras. Resultatet av detta har lett till en förändring 
av den offentliga sektorn. Centraliserade lösningar har bytts ut mot en allt mer omfattande 
decentralisering.  
      Förändringen av organisationerna i den offentliga sektorn har medfört ett ökat 
kompetenskrav på de professionella förvärvsarbetarna inom dessa organisationer (Ekermo, 
2002:64). Morén (1992:73) menar att det är verksamhetschefen som ska se till att 
verksamheten klarar av både det tryck som kommer utifrån och verksamhetens inre ramar. 
Ledarskapet är av särskild betydelse för organisationer då ledarskapet påverkar den kultur och 
det klimat som råder på arbetsplatsen. Arbetstrivsel och hög tillfredsställelse bland personalen 
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möjliggör demokratisk participativ ledning (Fridell, 1996:92). I organisationer som bedriver 
terapeutisk verksamhet är det av största vikt att personalen arbetar mot de angivna mål som 
finns i för platsen aktuella tjänstebeskrivningar. Ansvaret för detta bör ligga på ledningen. I en 
tid då nedskärningar och besparingar sätter sin prägel på det sociala arbetet ställs det allt 
större krav på mellancheferna, vilka måste verkställa politikernas order samtidigt som de 
måste få sina respektive verksamheter att vara så effektiva som möjligt. Detta gäller inte minst 
föreståndarna på behandlingshem vilkas uppgifter sträcker sig från politiska beslut ända ned 
till de enskilda brukarna. En föreståndare ska i sitt arbete förutom att leda verksamheten både 
vad gäller utveckling och förändring förmedla samt utmönstra information uppifrån, delegera 
arbetsuppgifter till de anställda, se till att arbetsklimatet är gott och att arbetsgruppen har de 
kunskaper de behöver (Fridell, 1996:92). Detta är en svår och komplex uppgift som 
återspeglar sig på verksamhetens funktion. En verksamhets välmående och goda resultat är 
beroende av tillfredsställande ledarskap på densamma.                                                                                                                                                                                                             
      Denna argumentation ligger som bakgrund för föreliggande studie som kommer att 
behandla ledarskaps- och organisationsarbetet inom Ungdoms- och Familjeenheten i Örebro.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur ledningsstrukturen inom Ungdoms- och 
familjeenheten är uppbyggd och fortlöper samt hur ledningsarbetet beskrivs och uppfattas av 
baspersonalen inom respektive enhet. Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 
 

a) Hur är ledningsarbetet organiserat från ledningsgruppsnivå ner till gruppledarnivå på 
respektive enheter? 

b) Hur beskrivs ledarskapet generellt (både ledningsgrupp och gruppledare), med 
utgångspunkt i baspersonalens beskrivningar, vad gäller förmågan att driva 
verksamheten utifrån de intentioner som föreskrivs för respektive enhet? 

c) Vilka hindrande eller främjande faktorer framkommer när det gäller att bedriva ett 
funktionellt ledarskap? 

d) Framkommer faktorer eller omständigheter som talar för att ledningen bör eller skulle 
kunna förändra sitt ledarskap för att effektivare bedriva verksamheten framåt? 

Beskrivning av verksamheterna 
Örebro kommun är sedan 2003 indelat i två Socialnämnder, Öster och Väster. Det 
ekonomiska biståndet är organiserat i en gemensam enhet som ger service till alla 
kommuninvånare. Under var och en av de två socialnämnderna finns socialkontor för annan 
myndighetsutövning. Det behandlande sociala arbetet är organiserat i tre 
kommungemensamma enheter för behandlings- och strukturerad öppenvårdsverksamhet. 
Dessa enheter är Barn- och Familjeenheten, Ungdoms- och familjeenheten samt 
Vuxenenheten. Denna uppdelning eller specialisering är den trend som varit starkas inom 
organisationsutveckling sedan 1980 talet. Funktionell specialisering är benämningen för detta 
sätt att organisera socialt arbete (Bergmark och Lundström, 2007:56). Ungdoms och 
familjeenheten är organisatoriskt placerade under Socialnämnd väster.   
      Ungdoms- och Familjeenheten består av fyra enheter som samverkar i en vårdkedja för 
ungdomar. Inom ramen för Ungdoms- och familjeteamet bedrivs öppenvård. Det finns ett 
akut och utredningshem; Suttarboda. Vidare finns behandlingsboendet OT-gruppen. En tredje 
enhet som betecknas Ungdomsboendet ingår också i denna vårdkedja. Det består i sin tur av 
tre stödboenden; Kollektivboendet, Tjejboendet och Multigruppen. Författaren har valt att 
kort beskriva Ungdoms- och familjeenheten och dess verksamheter för att ge läsaren en 
inblick i vilka de olika undersökta verksamheterna är. Ett organisationsschema har framställts 
för att förtydliga hur de olika verksamheterna bildar en enhet med utgångspunkt i 
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socialtjänsten. Författaren har valt bort att ha med OT-gruppen i beskrivningen då 
verksamheten ej berörs i föreliggande studie.  

 
 
Ledningsgruppen  
Arbetet som ledningsgruppen genomför internt i Ungdoms- och familjeenheten är inte 
nedtecknat men följer en på förhand given ordning. Denna dagordning förbereds av Jim 
Holmblad, som är chef över Ungdoms- och familjeenheten. Arbetet med ledningsgruppen 
sker var fjortonde dag då alla föreståndare/gruppchefer samt biträdande 
föreståndare/gruppchefer inom organisationen samlas. På dessa möten fattas beslut gällande 
de olika verksamheterna, information som rör verksamheterna och organisationen delges. En 
annan viktig punkt som tas upp är diskussionen om enhetens arbete med ungdomarna. 
(Holmblad, 2007) 

Ungdoms- och familjeteamet 
Ungdoms- och familjeteamet är benämningen på ett flertal olika verksamheter. 
Öppenvårdsgrupp, Gymnasieverksamhet, Sputnik, Socialt arbete för döva och hörselskadade 
ungdomar, Unga mammor och pappor är några av de verksamheter som finns representerade. 
Ungdoms- och familjeteamets arbete riktar sig främst till unga mellan 13-20 år med 
missbruksproblematik och/eller ett kriminellt beteende. Unga med relationsproblematik har 
också en given plats. Den teoretiska grunden för allt arbete inom Ungdoms och familjeteamet 
är kognitivt och systemteoretiskt. Allt arbete utgår från ett nära samarbete med den unges 
anhöriga. Oberoende av den unges ålder försöker man i så stor utsträckning det är möjligt att 
få med dennes närstående i behandlingsprocessen. Arbetet utgår från den unges positiva och 
välfungerande sidor. De negativa konsekvenserna som uppstått till följd av missbruket är det 
man arbetar med. Missbruk värderas som ett enskilt problem som är behandlingsbart och 
orsakerna till missbruket anses vara individuella. Detta utesluter dock inte möjlighet att få 
hjälp inom andra områden med insatser som sker parallellt. Behandlingsmålet är förändring 
och utveckling i en process där ungdomen medvetandegörs om sina förutsättningar. Detta för 
att ungdomen aktivt ska kunna deltaga i sitt förändringsarbete.  
      Öppenvårdsgruppen erbjuder stödsamtal till ungdomar gällande alkohol- och 
drogproblematik. På Öppenvårdsgruppen arbetar man strukturerat, kognitivt och 
manualbaserat och riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 15-23. Alla samtal är individuella 
och anpassade till den enskilda ungdomens behov. Detta resulterar i att träffar kan ske allt 
ifrån två gånger i veckan till en gång per månad. Öppenvårdsprogram finns även för 
hemvändande ungdomar som varit placerade på behandlingshem, även dessa program 
konstrueras individuellt. Familjeteamet handhar även unga som dömts till vård inom 
socialtjänsten enligt Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
(LUL). Brottets art fastställer huruvida ungdomen ska dömas till mini-, midi- eller 
maxiprogrammet, vilket medför 6, 10 eller 18 träffar. Vidare bedrivs olika verksamheter för 

Socialnämnd 
Väster 

Ungdoms- och 
Familjeenheten 

Kollektiv- 
boendet 

Multigruppen 
 

Suttarboda akut- 
och utredningshem 

Ungdoms- och 
familjeteamet 
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anhöriga till unga med missbruksproblematik och/eller kriminellt beteende. Liknande 
verksamheter där hjälp till barn och unga med föräldrar som har missbruksproblematik finns 
också. Ungdoms- och familjeteamet har ett samarbete med grund- och gymnasieskolorna samt 
polisens narkotikagrupp i Örebro. Samarbetet ska bidra till tidigare upptäckt av unga som 
missbrukar för att snarast möjligt kunna erbjuda hjälp till dessa. Även ett projekt om 
ungdomars spel- och datorproblematik har varit igång där preventivt arbete med elever, lärare 
och föräldrar bedrivits för att öka kunskaperna inom det aktuella området. (Arbetsmaterial, 
2007a)  

Ungdomsboendena Tjejboendet och Kollektivboendet  
Ungdomsboendena består av två kollektivboenden, Tjejboendet och Kollektivboendet. 
Ungdomar i åldrarna 15-20 som utretts och beviljats bistånd från socialtjänsten bor i dessa två 
boenden. Trygghet, struktur och drogfrihet är det som boendena har att erbjuda. Tjejboendet 
är endast till för flickor, medan man i Kollektivboendet tar emot båda könen. Syftet med båda 
dessa är att finnas nära ungdomarna och ge individuellt stöd så att dessa senare ska kunna 
klara sig på egen hand. Ungdomarna som är inskrivna har ofta behov av behandling då de har 
problem med missbruk, självdestruktivitet och kriminalitet. Några av dessa får behandling 
inom någon av de andra verksamheterna inom Ungdoms- och familjeenheten. Daglig 
sysselsättning av varierande drag är ett av de krav som ställs för att den enskilde ungdomen 
ska kunna bo i något av de två boenden. Ett annat krav är drogfrihet, den ungdom som bryter 
mot denna regel stängs av under en veckas tid och får bo hos vårdnadshavare, på institution 
eller på Suttarboda akut- och utredningshem.  
      Tjejboendet präglas av pedagogisk verksamhet med behandlingsinslag och deras arbete 
har sin utgångspunkt i kognitiv beteende terapi (KBT). Kollektivboendet däremot arbetar ur 
psykodynamisk och systemteoretisk grund. Tydliga ramar och strukturer kännetecknar deras 
arbete, dock har personalgruppen fått grundutbildning i KBT. (Arbetsmaterial, 2007b) 

Multigruppen 
Multigruppen är ett behandlingsboende för flickor och pojkar mellan 15-19 år med allvarliga 
beteendeproblem inom flera områden, så kallade multifunktionella problem. De kan 
exempelvis gälla blandproblematik med skola, relationer, familjen, narkotika, alkohol. 
Verksamheten har plats för sex ungdomar och är beläget i stadsdelen Mellringe. 
Multigruppens teoretiska grund vilar på kognitiv beteendeteori och systemteori. Dessa utgör 
grundförståelsen för utvecklingen och vidmakthållandet av beteendeproblem samt för 
förändring av beteendeproblem. Urvalet av ungdomar som placeras i boendet görs genom 
intervjuer som genomförs av personalen. Till detta arbete används SAVRY (Structured 
Assessment of Violence Risk in Youth) som är ett kartläggningsinstrument. Intervjuerna 
syftar till att utröna om den aktuella ungdomen är en så kallad högriskungdom eller 
lågriskungdom. Multigruppen vänder sig till högriskungdomar. Vidare tar de ej emot aktivt 
missbrukande ungdomar, ungdomar som behöver en akutplacering eller unga som begått brott 
av sexuell karaktär. Orsaken till detta är att de metoder som används vid Multigruppens 
boende inte har evidens för resultat för ungdomar med den typen av problematik. Extern 
behandling brukas för de ungdomar som har ett aktivt missbruk. Efter genomförd behandling 
på annat ställe kan ungdomen få återvända och få en plats på Multigruppen. Forskning om 
riksfaktorer ligger till grund för förståelsen av problem inom verksamheten. Beteendeproblem 
förstås som ett resultat av riskfaktorer hos ungdomen och dennas omgivning samt samspelet 
mellan dessa. Insatser riktas därav mot de förhållanden som bidrar till beteendeproblem och 
deras fortsatta upprätthållande. Fokus läggs på den enskilde ungdomen och de miljöer som 
denna vistas i. Förändringsarbetet blir på det viset både individ- och systemorienterat. 
Ungdomen får hjälp med att förändra sin attityd vad gäller det asociala beteendet och lär sig 
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utveckla färdigheter för att kunna fungera i normalsamhället. Samtidigt riktas insatser mot 
familj, skola och relationer med jämnåriga. Multigruppen använder sig av ett flertal 
arbetsmetoder i sitt arbete med de unga. Dessa är bland annat ART (Aggression Replacement 
Training), KOMET (Kommunikationsmetod), CRA (Community Reinforcement Approach). 
(Programbeskrivning) 

Suttarboda akut- och utredningshem 
Suttarboda är ett akut- och utredningshem för flickor och pojkar i åldern 13-19, som av olika 
skäl är tvungna att komma ifrån sin normala miljö. Det är en öppen institution med personal 
som finns på plats dygnet runt. En psykodynamisk och systemteoretisk utgångspunkt ligger 
till grund för det arbete som sker på Suttarboda. Ungdomar i kris erbjuds en trygg och 
strukturerad miljö. Två varianter av vistelser finns på Suttarboda, akutplats och 
utredningsplats. Ett tillfälligt boende på max tre veckor utan att någon utredning görs är 
akutplatsens innebörd. Utredningsplacering innebär åtta veckors vistelse. Under den tiden 
pågår en utredning på uppdrag av socialtjänsten från ungdomens hemkommun. Utredningen 
som genomförs består av tre delar; en pedagogisk och en social del, samt en del där 
bedömning av den unges psykologiska mognad och känslomässiga utveckling berörs. En 
psykodynamisk teori med utvecklingspsykologiskt och systemteoretiskt perspektiv utgör 
basen för utredningen. Socialtjänsten använder sedan utredningen som grund för beslut om 
insatser som kommer ske i ungdomens närmaste framtid. Ett nära samarbete med den unge, 
vårdnadshavare och den som placerat ungdomen är av vikt vid arbetet då vistelsen på 
Suttarboda är ett erbjudande för den unge själv. Detta bidrar till att formuleringen av 
uppdraget på Suttarboda görs på bästa sätt. Anledningarna till att en ungdom placeras på 
Suttarboda är många; det kan gälla kriminalitet, psykosocial problematik, relations- och 
familjeproblem samt missbruksproblematik. Under tiden som ungdomen vistas på Suttarboda 
deltar den i praktiskt arbete i någon av de två arbetsgrupperna, inne- och utegruppen. 
(Arbetsmaterial, 2007c) 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER & TIDIGARE FORSKNING 

Vad är en organisation? 
Ordet organisation har sitt ursprung i grekiskan från ordet organon som betyder redskap eller 
verktyg (Andersson, 1994:11, Maltén, 2000:90). Vidare betydelse av ordet är samordning, 
inrättning eller sammanslutning. En definition av begreppet lyder ”ett antal individer som 
utför olika arbetsuppgifter (arbetsfördelning och specialisering) på ett samordnat sätt 
(samordning, styrning och ledarskap) för att uppnå vissa mål” (Bruzelius och Skärvad 
2004:26). Arbete som utförs kräver organisation och ordning. Då flera individer tillsammans 
arbetar i en organisation, där var och en utför en del av hela organisationens verksamhet krävs 
samordning (Gustafsson, m.fl., 1998:73). Organisationen kan ses i ljuset av ett redskap som 
samordnar en grupp individer för att dessa ska, utifrån ett syfte nå ett givet mål. Dessa två är 
viktiga beståndsdelar i en organisation som syftar till att samla gruppen och föra den mot 
samma riktning.  
      Varje organisation är uppbyggd av en struktur. Exempel på denna struktur kan vara 
organisationens storlek, grupperingar, arbetsfördelning och hjälpmedel för att nå uppsatta mål 
(Andersson, 1994:11). Organisationer skiljer sig åt vad gäller utformning, storlek samt vilken 
nivå de befinner sig på. Vidare skiljer sig organisationer vad gäller privat och offentlig sektor 
(a.a., 11). Inom den offentliga sektorn ingår alla de statliga och kommunala organisationerna. 
Teorier kring organisationer ändras över tid i och med att samhället inte är statiskt utan 
föränderligt. Maktskiften, decentraliseringar och nya trender bidrar alla till den 
påverkansprocess som organisationer utsätts för (Andersson, 1994:12; Maltén, 2000:163). 
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Decentralisering innebär att det inom en organisations förs ut beslut och ansvar så långt ut 
som det är möjligt. Detta leder till att baspersonalen får ökade möjligheter till påverkan och 
beslutsfattande (Nilsson, m.fl., 1999a:44). En decentraliserad organisation fordrar friare mål 
och resultatstyrning som inbegriper målformuleringsarbete. Vidare kräver decentralisering 
uppföljning av ekonomi och effektivitet (Maltén, 2000:137). Individer som ingår i 
organisationer har möjlighet att ställa krav på förändring när klimatet blir alltför hårt och stora 
orättvisor uppstår (Andersson, 1994:12). Den offentliga sektorn har enligt Andersson alltmer 
börjat röra sig mot näringslivet (a.a., 12). Detta i form av bolagiseringar och en övertagning 
av metoder och modeller från näringslivet. Dessa övertagningar har ofta saknat kritisk 
granskning och anpassning vilket är att ses som negativt. Fridell påtalar också riktningen mot 
näringslivet i ljuset av att delar av den offentliga vården under 1990-talet alltmer vänt sig mot 
den administrativa skolan med resursenheter och direktiv om självfinansiering (Fridell, 
1996:45).  
      Organisationer till skillnad från grupper är formella. Oavhängigt detta finns inom 
organisationen informella och formella system. Informella system innefattar de oskrivna 
reglerna som gruppen inom organisationen skapar. Det formella systemet å andra sidan är de 
regler som fattats formellt och som är gällande för hela organisationen (Nilsson, 1999b:152). 
Det är av vikt för organisationen och ledningen att se till att det informella och det formella 
systemet fogas samman. Företagets (verksamhetens) intressen måste smälta samman med de 
normer som gruppen representerar för bästa effekt. Det är under dessa förutsättningar som alla 
drar åt samma håll (a.a., 152). En del i de Western Electric studierna som leddes av Mayo 
under 1920- och 30-talen visade att de ackordslöner som företaget tillämpade inte ledde till 
högre produktion (a.a., 150-152). Produktionen låg på en ungefärlig nivå oberoende vilka 
arbetare som var i tjänst. Oskrivna normer inom gruppen som syftade till att samhörighet var 
viktigare än högre lön antogs vara orsak till beteendet. Nilsson menar att detta tyder på att 
individuella morötter inte fungerar om hela gruppens intressen motverkas (a.a., 152). Istället 
menar han att extra insatser från personalen är mer troliga om hela gruppens intressen främjas 
(a.a., 152). 
      Formaliseringsprocessen tar sig uttryck i skrivna regler, instruktioner, avtal och 
organisationsplaner (Andersson, 1994:12). Mål och syften nås lättare om resurserna samlas 
och samordnas. Samordningen kan gälla sociala, ekonomiska och tekniska samspel. 
Organisationen ska erbjuda struktur för samarbete mellan människor. Olika organisationer 
erbjuder naturligtvis olika typer av strukturer. Detta kan till exempel gälla regelverk för 
informationshantering, hur beslutsfattande sker, hur arbetsledning, makt och inflytande 
fördelas (Maltén, 2000:90). Detta föranleder en tanke om en verksamhetsideologi. Denna 
torde vara viktig då den ger en fingervisning om de mål som medarbetarna har att sträva efter. 
Problemet med mål inom organisationer som bedriver socialt arbete är att dessa kan vara vaga 
och motstridiga (Gustafsson, m.fl., 1998:93). Exempel på detta kan finnas inom kommunens 
socialtjänst som har till uppgift att förse sina invånare med det stöd de behöver. I denna ingår 
även behandling av ungdomar med missbruksproblematik som å ena sida ska vara 
individanpassad, det vill säga att den unge ska få den vård som han/hon behöver samtidigt 
som det måste ske inom ramen för den hjälp som finns att tillgå inom kommunen. Detta 
utifrån ett av de politiska målen som finns uppställda idag som uttrycker att socialtjänsten 
måste minska antalet externa vårdplaceringar. Besparingar inom kommunen är en annan 
faktor som kan påverka valet av behandling. Inom verksamheter som är aktiva inom 
exempelvis behandling finns människor med olika utbildningar och erfarenheter. Detta kan 
leda till att personer inom samma verksamhet arbetar på varierande sätt utifrån egna 
uppfattningar vad gäller resultat och mål. Organisationen måste av den anledningen ha en 
gemensam grund, en ideologi eller en policy att arbeta efter (Gustafsson, m.fl., 1998:94). 
Inom terapeutiska verksamheter såsom behandlingshem arbetar man utifrån teorier och 
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metoder som finns inom verksamheten. Det ligger på ledningens ansvar att formulera den 
ideologi som ska gälla för organisationen. Ofta är detta skriftligt formulerat och ger riktlinjer 
för hur arbetet ska bedrivas (a.a., 94). Hur formuleringen sker, med hjälp av gruppens 
inverkan eller på egen hand bestäms av ledningen. Vilken form som är bättre kan diskuteras 
men vikten av att alla inom en verksamhet känner till och följer de uppsatta riktlinjerna är 
självklar. Detta kan jämföras med begreppet behandlingsintegritet som svarar på frågan 
huruvida en verksamhet gör det den säger sig göra.  

Organisationsideologi på institutioner 
Inom institutionsbehandling är det viktigt att verksamheter har ett ansikte utåt och en 
välfungerande struktur inom organisationen. Varje verksamhet måste förmedla en helhetsbild 
och ha ett avgränsat, tydligt område som särskiljer den från andra verksamheter (Fridell, 
1996:41). Det sociala arbetets specialisering på särskilda enheter så som Ungdoms- och 
Familjeenheten kan ses som exempel på detta. Detta har i sin tur medfört att brukare måste 
genomgå en viss urvalsprocess innan de kan få hjälp (Bergmark och Lundström, 2007:63, 68). 
Specialiseringen kan ses som en reaktion på de krav och det utifrån kommande trycket från 
det omgivande samhället (a.a., 69). Idag är specialiseringen ett institutionaliserat 
tillvägagångssätt som införts för att lösa olika problem – just som en respons på 
omgivningens förväntningar. Denna urvalsprocess kan skapa stigmatisering. I England har det 
sociala arbetet istället haft fokus på ”case management”. Case management är en cirkulär 
process som består av fem huvudsakliga steg. Första steget syftar till att ringa in brukarens 
behov. Det andra steget är planering av ett paket av tjänster (service-package). 
Implementering av tjänstepaketet är således det tredje steget. Övervakning av hur 
integreringen av tjänsterna fungerar samt regelbunden utvärdering av huruvida det resultat 
som följer från tillförseln av paketet överensstämmer med brukarens behov är de sista stegen i 
case management (Payne, 2000:83). Det styrande i case management är brukarens behov. 
Integreringen av case management i det sociala arbetet i England blev dock inte så lyckat som 
det först förväntades. Anledningarna till detta är flera. Makthavarna såg case management 
som ett sätt att minska de ekonomiska utgifterna och implementeringen introducerades utan 
att hänsyn togs till hur arbetet skulle komma att utföras av praktiserande professionella (a.a., 
90). Tjänster från statliga verksamheter, den privata sektorn samt frivillighetsorganisationer 
samlades ihop och kom att ingå i de paket som skapades åt brukarna. Dock fanns det brister i 
detta arbete då paketen inte skräddarsyddes åt brukarna som var den ursprungliga tanken. 
Istället användes de redan existerande verksamheterna och tjänsterna. Case management drivs 
som tidigare nämnts av klientens behov, något som kom att förbises då kostnaderna för 
tjänsterna ökade. Begreppet behov kom då att definieras av bestämmelser ”by the particular 
care agency or authority” (a.a., 86), något som ledde till att professionellas och brukarnas 
delaktighet reducerades. De kriterier som senare uppställdes vad gällde rätten att få hjälp 
innebar att endast personer i störst nöd skulle få tillgång till alla tjänster (a.a., 88). Detta är, 
menar Payne (a.a., 88) bevis på hur användningen av case management fokuserade på urval 
snarare än att adressera hela populationen med behov.  Implementeringen hade, enligt Payne 
kunnat se annorlunda ut om personer involverade i praktiskt socialt arbete varit del av 
processen. Vem som utför arbete och på vilket sätt arbetet utförs är lika viktigt som 
arbetsformen i sig (a.a., 90).    
       Särdrag och tillgångar måste vara väl synliga i en tydlig ideologi som är ett redskap vid 
förmedlingen av verksamhetens helhet. Detta gäller för såväl personal som brukare (Fridell, 
1996:41). Forskning har visat på ett antal faktorer som bidrar till effektivisering av 
institutioner och behandlingsverksamheter. En mycket viktig faktor för en välfungerande 
behandlingsverksamhet är dess tydlighet vad gäller förmedlandet av idéinnehåll, normer och 
förhållningssätt samt tydlighet i strukturen och tydlig fördelning av ansvars och 
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beslutsfunktioner samt hög interaktionsnivå mellan behandlare och brukare. Interaktionen 
mellan behandlingspersonal och brukare gynnar således verksamhetens välfungerande men 
det gynnar även resultatet för behandlingen. En amerikansk studie gjord inom ramen för 
sjukhus anslutna till Veterans Administration, USA från 1985 som studerade 
organisationsförhållanden utkristalliserade fem faktorer som var av vikt vid symtomatisk 
förbättring. Interaktionspåverkan visade sig vara av största vikt för symtomatisk förbättring i 
denna studie. Stabilitet i arbetsgruppen, verksamhetens utformning vad  gäller tid och ram för 
möten mellan personal och brukare samt tillfredsställande arbetsinsatser vad gäller behandling 
lägger grunden för ett positivt verksamhetsklimat (a.a., 43). Klimatet, om positivt stödjer 
personalen och deras bemötande av brukarna främjas (a.a., 43). 
      En institutions verksamhet styrs till viss del av ramfaktorer. Dessa återfinns i två former; 
inre och yttre ramfaktorer. De yttre ramfaktorerna är påverkansfaktorer och processer som 
kommer utifrån verksamheten. De inre ramfaktorerna däremot är de regler och faktorer som 
påverkar och syftar till att utforma verksamheten (Fridell, 1996:43-44). 
Behandlingsverksamhetens ideologi påverkas av de inre faktorerna, något som utmynnar i att 
verksamhetens mål och medel kännetecknas av de ståndpunkter som inryms i ideologin. Detta 
leder till att verksamhetens ledningsform i sig själv blir en typ av medel för att uppnå de mål 
som finns uppsatta inom verksamheten (a.a., 43). Caeti m.fl. (2003) menar i sin studie att 
cheferna inom institutioner har en unik position vad gäller påverkan av mål och syfte inom 
institutionen (a.a., 385). Ledningens inställning kan direkt påverka behandlingens utformning. 
Deras studie gällde ungdomsfängelser i USA där resultatet visade att chefernas inställning 
avgjorde huruvida deras institution hade en bestraffande eller behandlande åskådning vad 
gäller arbete med ungdomarna. De menar vidare att cheferna även kan påverka 
operationaliseringen av verksamheten genom bland annat det slags träning som erbjuds till 
personal, evaluering samt den struktur och hantering av arbetsmodeller på plats. Ur en 
organisationsteoretisk synpunkt blir även de behandlingsstrategier som råder inom 
verksamheten medel för måluppfyllnad (a.a., 43).  
      Till de yttre ramfaktorerna räknas beslut, lagar och regler från regeringen, riksdag och 
myndigheter (a.a., 44). I Sverige är det sociala arbetet ordnat via kommunalstyrning där lokala 
myndigheter har betydande autonomi vad gäller formen av tjänster som erbjuds (Bergmark 
och Lundström, 2007:57).  Detta medför att kommunerna får mer direkta och utökade 
ansvarstaganden. Ovannämnda ramfaktorer är stabila över tid och återfinns i de allra flesta 
organisationer. Opinionen som återfinns bland rådande politiker och även befolkningen styr 
de yttre ramfaktorernas framställning (a.a., 44). Caeti m.fl., (2003) visar i sin studie att 
ledningens attityder vad gäller formen av arbetssätt påverkar institutioner i högre utsträckning 
än de lagstiftande organen och utifrån kommande försök till förändring. Detta kan ställas mot 
det faktum att medlemmarna inom organisationer har mycket små påverkansmöjligheter kring 
de uppställda ramarna som gäller för de yttre ramfaktorerna. Fridell menar att 
forskningsresultat och utvärderingar har en liten påverkan på de yttre ramfaktorernas 
utformning (a.a., 44). Idag har detta dock börjat luckras upp och evidensbaserat arbete 
eftersöks allt mer inom det offentliga – däribland inom ungdomsbehandling. Huxley (1991 
refererad i Payne, 2000:88) menar att speciellt designade och fokuserade insatser är troligtvis 
mer effektiva. Detta har många verksamheter tagit till sig vad gäller organisering av sina 
insatser. Definitionskriterier som används avgränsar inte enbart antalet brukare, de bidrar även 
till att definiera verksamheten så att denna kan använda sina resurser effektivt (a.a., 88). 
Evidensbaserad kunskap nås genom att distinkta interventioner undersöks, något som i sin tur 
än mer stärker kravet på specialisering inom socialt arbete (Bergmark och Lundström, 
2007:69).  
      Bergmark och Lundström (2007) menar att de omorganisationer som skett inom det 
sociala arbetets sfär kan ses som en defensiv anpassning på de krav som samhället ställer. De 
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illustrerar det med ”something has to be done about the high costs for social assistance, so lets 
specialise once again” (a.a., 69). Organisationsteori analyserar resultat som denna utifrån 
termer för löst sammansatta organisationer typiskt förekommande inom starkt 
institutionaliserade fält som till exempel skolväsendet och socialt arbete (a.a., 69). Bergmark 
och Lundström (2003) tar dock även upp ett institutionellt perspektiv där Powell och 
DiMaggio samt Johansson (1991, 2002 refererade i Bergmark och Lundström 2003:69) menar 
att det som på ytan ter sig som stora organisationella förändringar egentligen döljer det 
faktum att vardagsarbetet inom socialt arbete egentligen inte ändras. Detta kan jämföras med 
Fridells tankar om behandlingsinnehållets och normsystemens oförändring under tider av 
förändring. De inre ramfaktorernas utformning ger större möjlighet till inverkan från 
verksamhetens personalgrupp. Verksamhetens utformning styrs av de inre ramfaktorerna vars 
beståndsdelar är resurser av olika slag. Exempel på resurser är de mål och medel som används 
vid organiseringen av vården och möjligheten att kunna påverka vilka brukare som ska 
skrivas in. Resurser inom behandlingsverksamhet är även de ekonomiska medlen som innehas 
samt personalen med sin kompetens (a.a., 44).  
      Fridell skriver om vikten av ideologin som den styrande faktorn vad gäller stabilitet och 
kontinuitet för verksamheten. Detta bidrar till att behandlingsinnehåll och normsystem 
bevaras intakta i tider av förändringar (a.a., 44). Förutsägbarhet inom verksamheten erhålls på 
detta sätt. Personalgruppen och dess sammansättning är viktigt för de inre ramfaktorerna då 
det är personalen som måste ha de kunskaper som är nödvändiga vid bedömning om vilka 
personer som är bäst lämpade att få behandling inom den givna verksamheten. Den 
kompetens som råder inom verksamheten måste balanseras mot urvalet av brukare. En 
verksamhets förmåga att leva upp till sina åligganden blir en viktig fråga om den ses ur 
organisationsnivå (a.a., 48). Trovärdigheten för organisationen raseras om brukare tas in utan 
hänsyn till huruvida den behandling som erbjuds är adekvat för den problematik som brukaren 
uppvisar. Sättet att organisera verksamheten hör också till de inre faktorerna och går under 
benämningen institutionella medel.  I denna ingår bland annat verksamhetens ledning och hur 
denna kännetecknas av den rådande ideologin, samspelet mellan behandlingsverksamhet och 
ideologi (a.a., 48).  

Max Webers byråkratiska organisationsteori 
Begreppet byråkrati har en negativ klang idag och används ofta om offentliga organisationer 
(Busch, m.fl. 1986:105, Clegg, m.fl. 2007:58, Maltén, 2000:100). I en studie gjord av 
Karabanow (2004) framkommer det att unga hemlösa ser formella organisationer av olika 
slag som byråkratiska, formella och förtryckande (Karabanow, 2004:48). Inom 
organisationsforskningen har begreppet byråkrati en mer positiv betydelse (Maltén, 
2000:100). Max Weber, den byråkratiska skolans grundare ansåg att byråkratisering av 
organisationens utveckling är nödvändig för att rationellt utnyttjande av resurser skulle vara 
möjligt (Busch, 1986:105). Formella regler, väldefinierade kommunikationskanaler och 
tydligt avgränsade ansvars- och befogenhetsområden är delar av en byråkratisk organisation. 
Dessa delar tillvaratar de mänskliga resurserna på bästa sätt genom att det finns tydliga roller 
(Maltén, 2000:101). Varje individ i personalgruppen vet vad han/hon är tillsatt att göra, något 
av en specialisering inom det egna arbetsområdet. Det sociala arbetet som tidigare nämnts, 
visar också tecken på specialisering där särskilda verksamheter har hand om särskilda 
grupper. 
      Weber utvecklade femton kännetecken som beskrev den ideala byråkratiska 
organisationen. Det är svårt att identifiera en organisation med en renodlad Weberiansk form 
men genom hans olika dimensioner kan en uppfattning om det utmärkande för en 
byråkratiskorganisation ges (Busch, m.fl. 1986:105).  

1. Makten tillhör ett ämbete och är inte en funktion av ämbetsinnehavaren. 
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2. Maktrelationerna inom organisationskulturen har en tydlig auktoritetsform som 
specificeras genom organisationens regler. 

3. Eftersom makten utövas genom de regler som gäller för ämbetet snarare än genom 
personen är organisationens handlande opersonligt. 

4. Organisationens handlande underbyggs av disciplinära kunskapssystem, antingen 
de är professionellt eller organisatoriskt utformade, och inte av idiosynkratiska 
föreställningar. 

5. Reglerna tenderar att vara formellt kodifierade. 
6. Dessa regler finns i samlingar av skrivna dokument som på basis av tidigare och 

abstrakta regler fungerar som normer för organisationens handlande. 
7. I dessa regler specificeras uppgifter som är specifika och tydliga, och som utförs av 

olika formella personalkategorier som specialiserar sig på dessa uppgifter och inga 
andra. Dessa officiella uppgifter ska organiseras på en fortsatt reglerad grund för att 
säkra ett jämnt arbetsflöde mellan organisationens diskontinuerliga element. Det 
finns således tendens till specialisering. 

8. Det går en skarp legitimitetens gräns linje mellan vad som är byråkratiskt 
handlande och vad som är personalens partikularistiska handlande. 

9. Det funktionella särskiljandet av uppgifter innebär att personalen måste ha 
auktoritet och sanktionsmöjligheter som överrensstämmer med deras skyldigheter. 
Organisationer uppvisar således en auktoritetsstruktur. 

10. Eftersom uppgifterna är funktionellt skilda åt och eftersom den personal som har 
ansvar för respektive funktion har noggrant delegerade maktbefogenheter finns det 
en tendens till hierarki. 

11. Delegeringen av maktbefogenheter uttrycks i termer som skyldighet, rättighet, plikt 
och ansvar. De organisatoriska relationerna vilar följaktligen på en bestämd 
avtalsgrund. 

12. De kvalifikationer som krävs för befattningarna inom organisationen mäts i allt 
högre utsträckning i formella meriter. 

13. Eftersom olika befattningar inom hierarkin av ämbeten kräver olika meriter, finns 
det en karriärstruktur där befordran sker antingen efter tjänsteålder eller meriter i 
tjänsten. 

14. Olika befattningar inom hierarkin avlönas olika och stratifieras också på andra sätt. 
15. Kommunikation, samordning och styrning är centraliserade i organisationen. 

                                                                                                                   (Clegg, m.fl., 2007:64-65) 
Den byråkratiska organisationens kännetecken hittas ofta i offentliga miljöer (Busch, m.fl., 
1986:106, Maltén, 2000:101). Styrningen som finns inom byråkratisk organisationsteori syftar 
till att uppställda mål uppfylls med stöd av en rationell-legal struktur av regler och procedurer 
(Maltén, 2000:101). Dessa regler och procedurer som oftast finns nedtecknade är avsedda att 
skapa förutsättningar för effektivitet, stabilitet och kontroll (Maltén, 2000:101). Stabilitet är 
en av fördelarna med byråkratisk teori. Det är funktionellt med byråkratisk organisering av 
större verksamheter, speciellt under osäkra förhållanden (Clegg, m.fl., 2007:65). En annan 
fördel är det angivna och begränsade handlingsutrymmet som varje individ i arbetsgruppen 
tilldelats (Gustafsson, m.fl., 1998:78).  
      Weber menade att den byråkratiska organisationen medförde med sig en rad fördelar 
genom sin effektivitet. Väldefinierade rutiner skulle bidra till arbetes exakta utförande och 
motverka att spänningar och konflikter uppstod inom förvaltningen (Busch, m.fl., 1986:106; 
Maltén, 2000:102). Den byråkratiska organisationsteorin bygger på en strikt hierarki där varje 
person har en överordnad i nivån ovanför och flera underordnade i nivån nedanför 
(Gustafsson, m.fl., 1998:78). Det största inflytandet över beslut finns högst upp i hierarkin. 
Organisationsformen är som tidigare nämnt bestående av differentierade kunskaper. Dessa är 
ordnade hierarkiskt men de löper även parallellt inom organisationen. Byråkratin vilar på 
rättssäkerhetens grund. Denna är teknisk och innebär att lämpliga åtgärder vidtas utifrån givna 
lagbestämmelser (Clegg, m.fl., 2007:61). Medlemmarna i en verksamhet följer de regler som 
finns inom den som allmänna principer som kan tillämpas på brukare. Dessa allmänna 
principer ska gälla både de som utövar auktoritet och de som måste följa reglerna (a.a., 60). 
Offentlig myndighetsutövning som ofta ingår i byråkratiska sammanhang ska säkerställa 
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objektiv och likvärdig behandling med utgångspunkt i de nedtecknade reglerna och 
instruktionerna som finns inom verksamheten (Maltén, 2000:101). Reglerna syftar till att alla 
oavsett status behandlas på samma sätt (Maltén, 2000:101; Gustafsson, m.fl., 1998:78).  
      Enligt Weber (refererad i Clegg, m.fl., 2007:60) finns tre källor till auktoritet: karismatisk, 
traditionell och rationell-legal auktoritet. Den första bygger på antaganden om att respekt ges 
till auktoriteten utifrån dennes personliga magnetism och attraktionskraft (Clegg, m.fl. 
2007:60). Karismatiska gestalter kan exemplifieras av personer som Nelson Mandela eller 
prinsessan Diana (a.a., 61). Deras unika personligheter och framgångar är det som människor 
ser upp till. Den traditionella auktoriteten gäller respekt som ärvs via släktskap. Den 
medfödda rätten och titeln är det som människor visar vördnad för. Respekt inom den 
rationellt-legala auktoriteten ges åt den uppgift som en person uppfyller. Ämbetet, inte 
ämbetsinnehavaren respekteras, detta utifrån de rationella strukturerna (a.a., 60).  
Den byråkratiska formen har anammats av många organisationer. Clegg (m.fl., 2007) ger flera 
förklaringar till detta (a.a., 65). En förklaring gäller fokus på effektivitet. Den byråkratiska 
formen är funktionell vad gäller sättet att organisera större verksamheter. En annan förklaring 
menar att det kan förhålla sig på det sättet att den byråkratiska formen blivit vedertagen. Detta 
innebär att formen är så allmänt institutionaliserad att det ses om onormalt att inte efterlikna 
den. Tiden har raderat bort skälen till byråkratins institutionalisering och framstår idag som 
nödvändig, neutral och normal. Detta tänkande går under beteckningen  institutionell teori. 
Clegg m.fl., (2007) skriver ”Det som överlevde organisatoriskt behöver inte vara det mest 
effektiva, utan överlever därför att det någon gång i organisationens förflutna tillskrevs ett 
värde” (a.a., 86). Ett värde kan således ges till former och praktiker utan att hänsyn tas till om 
de bidrar till organisationens effektivitet (a.a., 67). Under det att rationalitet alltid har en 
kulturell grund handlar den inte alltid om teknisk effektivitet (a.a., 88). Modeller som visat sig 
vara positiva efterliknas av nya organisationer och försök att inte avvika från de former som 
innehar ett kulturellt värde beaktas. Detta leder till att organisationer liknar varandra, inte på 
grund av rationell effektivitet utan institutionell rationalitet (a.a., 88). Liknande strukturer och 
funktionssätt kan återfinnas i snarlika verksamhetsområden utifrån denna synpunkt. Isomorfi 
är den term som kan användas på denna kopieringsprocess. Organisationers val av struktur 
påverkas av det institutionella trycket och medför att godtagbara dispositioner inom området 
anammas (a.a., 67-68)       

Byråkratins lov och begränsningar 
Webers idealmodell av en byråkratisk organisation är omöjlig att uppnå. Idealet förutsätter att 
människor ska uppföra sig som maskiner utan känslor eller sociala förhållanden (Busch, 
1986:107). Detta föranleder acceptans om att en byråkratisk organisation aldrig kan fungera 
helt enligt intentionerna. Den mänskliga faktorn är omöjlig att frångå. Byråkrati kan vara 
passiverande på arbetsgruppen som osjälvständigt följer ett angivet handlingsmönster och 
fastlåses vid rigorösa regler (Blau,1973 refererad i Maltén, 2000:102; Gustafsson, m.fl. 
1998:78). Vidare kan man se byråkratiska organisationer som strama med komplicerade 
kontaktvägar av hierarkiskt sammanflätade ämbeten (Clegg, m.fl. 2007:81; Gustafsson, m.fl. 
1998:87). Vägen fram till mål kan tyckas lång och besvärlig inom en byråkratisk organisation. 
Maltén (2000) nämner den hierarkiska vägen som en negativ aspekt vad gäller kontakten 
tjänstemän emellan (a.a., 103). En horisontell kontaktväg är obefintlig vilket kan försvåra 
kontakten mellan olika avdelningar. Tröghet i systemet skapas på det viset då tjänstemännen 
måste gå via sina chefer och i värsta fall den högste chefen vid hanteringen av exempelvis ett 
ärende (Maltén, 2000:103).  
      Några av de negativa aspekterna kan dock även ses som positiva. Ett angivet 
handlingsmönster och klar struktur över organisationen erbjuder förutsägbarhet (Clegg, m.fl. 
2007:80). Möjlighet att klättra på karriärsstegen och specialisering för den enskilde 
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medarbetaren kan vara positiv för många personer. Prejudikat som etablerats via regler 
begränsar godtyckliga maktbefogenheter, tvärtom behandlas varje enskild individ likadant 
och utan hänsyn till vem eller vad denna är (Clegg, m.fl. 2007:80-81; Hafford-Letchfield, 
2006:5). Detta kan dock ses som opersonligt och att individer behandlas som siffror men 
återigen så är detta en fråga om rättssäkerhet. Clegg m.fl. (2007) anser att opersonliga regler 
som skapats utan fördomar och utan hänsyn till person är en av de grundläggande principerna 
i ett liberalt samhälle (a.a., 81). Karabanows studie visar på sex huvuddrag för organisationer 
som är icke förtryckande: lokalt förankrad utformning, social utveckling, aktivt deltagande, 
strukturell definition av situationen, medvetande höjande och sociala handlingar (Karabanow, 
2004). Den första syftar till ett botten-upp perspektiv som ska tillgodose de behov som finns 
hos marginaliserade grupper. Social utveckling belyser vikten av mänskliga resurser jämställt 
ekonomiska resurser när det gäller att se den sociala problematiken.  Perspektivet syftar till att 
se hela människan vad gäller sociala, politiska och ekonomiska krafter vid förståelsen av det 
aktuella problemet. Aktivt deltagande precis som den lokala utformningen är delar av ett 
direkt utvecklings- och förändringsarbete på organisationen från brukarnas sida. Den 
strukturella definitionen av sociala problem frigör brukaren från skuld. Medvetandehöjning 
uppnås genom meningsfull interaktion där de unga får möjlighet att i en trygg miljö refleketra 
över sitt förflutna, sin aktuella situation samt hur framtiden ska te sig. Det sista kriteriet, 
sociala handlingar syftar till förändring i form av krav för jämlik behandling och ökade 
resurser för hjälp till samt empowerment av de unga (Karabanow, 2004:53-57).         

Trygghet inom verksamheten 
Det sociala arbetes innehåll kan ha en traumatiserande effekt på dem som arbetar inom 
området oberoende av utbildningsgrad och erfarenhet (Hafford-Letchfield, 2006:108). Inom 
socialt arbete är personen själv ett redskap i arbetet. Personalen använder sig själva och sina 
tillgångar för att förstå och stötta brukarna. McLean och Andrew (2000, refererade i Hafford-
Letchfield, 2006:108) fann i sin studie att graden av stress var högst bland socialarbetare som 
saknade stöd och kände sig underskattade på arbetsplatsen. Detta kan leda till att dessa 
personer slutar bry sig om hur de utför sina tjänster. En definition av begreppet stress är; den 
reaktion som en person uppvisar vid de fordringar som ålägges på denna (a.a., 109). Adekvat 
stöd som hjälper till att avlasta stressade medarbetare är ledningens ansvar att hantera. En 
given roll inom verksamheten samt förståelse av denna underlättar arbete och minskar 
uppkomsten av stressande situationer (a.a., 110). Arbetskulturer som fostrar syndabocks- 
tänkande kan skapa förhållanden där det är möjligt att utföra arbetet på ett felaktigt sätt (a.a., 
110). Försvarsmekanismer som resulterar i ”hålla varandra om ryggen” principer härrör ofta 
ur ett svagt ledarskap och individualistiska attityder vad gäller misstag. Klara 
verksamhetsrutiner och tillgång till adekvat och god professionell handledning reducerar 
spänningar. Inkonsekvens inom dessa områden kan leda till stress inom arbetsgruppen (a.a., 
111).  
      Våld och hot om våld förekommer från brukarnas sida mot personer som jobbar inom det 
sociala arbetets sfär. Detta bidrar till hur senare arbete utförs och är en bidragande faktor till 
arbetsrelaterad stress. Det finns möjlighet att skapa en verksamhet där våld och hot om våld 
kan reduceras och där stöd till arbetsgruppen ger vid händelse av våld (a.a., 113). I England 
håller en förändring på att ske inom det sociala arbetets vad gäller synen på våld inom 
området. Idag vill man inte se våldet som en del av arbetet, det vill säga något som arbetaren 
har att vänta från brukaren (a.a., 112). Orsakerna till våldets förekomst är varierande. Det kan 
gälla att brukaren känner sig maktlös, att han/hon inte förmår göra sin röst hörd eller att 
personal kommer med nyheter av dålig karaktär. Tydliga regler och formulerade gränser 
bidrar till att bemästra våldshändelser på institutioner (Andreassen, 2003:297 och 300). 
Gränserna talar om att våld och hot om våld är oacceptabelt beteende. Department of Health 
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(1995, refererat i Hafford-Letchfield, 2006:113) har angett ett flertal kännetecken för ett gott 
arbetsklimat. Tydlighet kring vad som är våld och hot om våld samt hantering av detta borde 
finnas på varje arbetsplats. Definitionen bör sammanställas av ledning och arbetsgruppen 
gemensamt.  
      Ledningen borde ha en stödjande framförhållning vad gäller rapportering och anmälan av 
våld. Rutiner kring rapportering och uppföljning vid incidenter borde finnas. Dessa bör ta 
hänsyn till offret och dess åsikter, särskilt vad gäller möjliga förbättringar. Särskilt stöd och 
handledning samt avsatt tid för detta borde finnas efter en incident (a.a., 113-114). Problem 
med våld på ungdomsinstitutioner beror till stor del på bristande kontroll från institutionens 
sida (Morgan-Klein,1985 refererad i Andreassen, 2003:300). Forskning visar att förekomsten 
av våld mot personal kan reduceras genom att personalen ges träning kring rutiner vad gäller 
hantering av våldssituationer och genom att vara medvetna om de teorier som är grunden till 
konflikthanteringen på arbetsplatsen (Andreassen, 2003:300). Rutiner som används vid 
våldssituationer måste vara enkla och tydliga för att underlätta användningen av dem. Detta 
eftersom de används vid en stressande tidpunkt. Närvaron eller frånvaron av rutiner kring 
våldshantering kan indikera ledningens syn på arbetsgruppen (Hafford-Letchfield, 2006:114).  
      Ruch (2005, refererad i Hafford-Letchfield, 2006:114) menar att arbetsgrupper inom 
socialt arbete bör återta de byråkratiska handlingarna inom verksamheten. Våld kan reduceras 
genom att arbetsgruppen fastställer de risker de upplever och där det är möjligt arbetar kring 
dem för att kontrollera eller eliminera dessa (Hafford-Letchfield, 2006:114). Konsistent 
hantering av våldssituationer är särskilt viktigt för att undvika förstärkning av våldsamt 
beteende (Drinkwater och Gudjonsson,1989 refererade i Andreassen, 2003:301). Melton 
(1981, refererad i Andreassen, 2003:301) understryker betydelsen av konsekvent uppträdande 
gentemot ungdomar på institution för att undvika splittring av personalgruppen, något som 
ökar risken för ytterligare utagerande beteende. Detta konsekventa handlande kräver ett 
gemensamt tillvägagångssätt som alla i personalgruppen känner till och är medvetna om. 
Frågor som gäller när man ska agera och på vilket sätt det ska göras är viktiga att 
personalgruppen känner till och kan besvara enhetligt. Personalen bör tränas i att känna igen 
situationer som kan leda till våldsamt beteende (Swaffer och Hollin,1997 refererade i 
Andreassen, 2003:298; Hafford-Letchfield, 2006:113-114).  
      Enhetligt och konsistent beteende från personalens sida är grundläggande principer för 
reducering av våldssituationer från ungdomarnas sida (Andreassen, 2003:302). För att nå detta 
mål bör atmosfären på arbetsplatsen präglas av stöd. Detta kan gälla tilliten på kollegor, att 
vetskap om att de reagerar på ett lämpligt och förutsägbart sätt vid situationer där våld finns 
med i bilden (a.a., 301). Bästa sättet att uppnå detta är att ha gemensamma metoder samt att 
ha möjlighet att träna på dem. Stressnivån hos personalen kan öka vid avsaknad eller brist på 
stödjande atmosfär. Stresskällor har visat sig vara bidragande orsak till ökad risk för våldsamt 
utagerande från ungdomarnas sida. Orsaker till dessa kan vara spänningar i verksamheten, 
personalkonflikter och inkonsistent beteende hos personalen (Andreassen, 2003:299). Enighet 
inom personalgruppen om metoder, utbildning och färdigheter kring uppmärksammandet av 
problem samt hanteringen av dessa kännetecknar en institution som kan hantera 
våldssituationer på ett tillfredsställande sätt (a.a., 304).   

Ledarskapets många ansikten 
Det finns en åtskillnad vad gäller begrepp chef och ledare. Att vara chef är inte att betraktas 
som att vara en ledare. Chefskapet är en formell position i organisatorisk hierarki som utses 
av en högre struktur (Ahltorp, 1998:32; Maltén, 2000:13; Nilsson, m.fl. 1999a:121). Det är en 
uppifrån – ned situation. Ledare når resultat genom användning av flera resurser däribland 
personalgruppen som den influerar (Phillips, 2002:81; Hersey, m.fl., 2001:9). Enligt Phillips 
(2000) har en ledare fyra huvudsakliga funktioner, att planera, organisera, motivera och 
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kontrollera (jfr. Nilsson, 1999b:122). Busch m.fl., (1986:36) tar upp tre dimensioner som de 
anser vara centrala i definitionen av begreppet ledning. De definierar ledning som 
målformulerande, problemlösande och kommunikationsutvecklande samspel mellan 
människor (a.a., 36). Vidare menar de att bra ledning sker då följande uppfylls:  

• man arbetar aktivt mot konkreta mål 
• organisationen har god förmåga att lösa de problem som dyker upp 
• man har utvecklat en gemensam begreppsapparat som gör det möjligt att diskutera på 

ett konstruktivt sätt  (Busch, m.fl. 1986:36) 
Den sista punkten är viktig ur flera synpunkter. Ett gemensamt språk underlättar för 
överföring av information inom arbetsgruppen. Stanton och Schwartz (1954) (refererade i 
Andreassen, 2003:307) menar att personalkonflikter som bygger på kommunikationsbrister 
ofta följs av beteendeproblem från ungdomarnas sida. 
       Det finns likheter i Phillips och Buschs syn på ledning och dess funktioner. Ledaren anses 
vara den som har makten och kunskapen att vara en förgrundsgestalt vars uppgift är att leda 
en arbetsgrupp mot de mål som finns uppställda inom verksamheten. Vidare menar Nilsson 
(1999a:133) att ledaren ska ses som en förebild, opinionsbildare och utvecklingsagent.       
Ledarstilen påverkas av organisationens mål, filosofi och kultur (a.a., 31) vilket i sin tur 
kräver ett situationsanpassat ledarskap. I rollen som ledare ingår höjning av egen kompetens 
och samtidigt en funktion som lärare för att motivera och stötta inlärningen hos arbetsgruppen 
(a.a., 133). Det offentliga ledarskapet bjuder på en än mer komplex bild av vad som förväntas 
av en ledare. Mål som fastställs via politiska beslut ska konkretiseras och förverkligas. 
Människor kring ledaren påverkar dess sätt att agera. En nybörjare kräver en 
uppgiftsorienterad ledare medan en person med kompetens och erfarenhet snarare ställer krav 
på att själv få delta i beslut som rör verksamheten (a.a., 132). Medarbetarnas kunskaper bör 
tas till vara för att föra verksamhetsutvecklingen framåt (a.a., 132). Detta är en del av det 
pedagogiska ledarskapet där ledaren är lärande och kontaktskapande, något som ställer krav 
på både kompetens och omsorg om arbetsgruppen (a.a., 132). Inre tillfredsställelse hos 
personalen kan leda till kvalitetsförbättring på det arbete som utförs.  
      Det pedagogiska ledarskapets bakgrundsfaktorer grundar sig på människosyn, 
kunskapssyn, värderingar och rollupplevelse. Inom detta perspektiv ses människan som en 
medveten varelse som tänker och handlar självständigt. Hon påverkas genom insikt och 
förståelse. Samverkan med andra bidrar till hennes utveckling och hon antas vilja skaffa sig 
nya kunskaper. Dessa nyförärvda kunskaper införlivas senare i arbetet (a.a., 132). Den 
pedagogiska ledaren anpassar sina förväntningar efter individens resurser. Personalen ges 
möjlighet att via utbildning införskaffa sig högre kompetens då kraven på arbetsplatsen ökar 
(a.a., 133). Det är trots allt hos personalgruppen ansvaret för utförandet av arbetet ligger. 
Ledarens roll blir att hjälpa arbetsgruppen att fatta beslut, utveckla och höja deras kompetens 
(a.a., 133). Idag efterfrågas hela människan med sin samlade förmåga att lära, utveckla, lösa 
problem, samverka och engagera sig inom flera branscher (Nilsson, 1999b:94). 
Medarbetarnas individuella och samlade kompetens samt ledningens sätt att utveckla och 
vidmakthålla denna är en viktig framgångsfaktor (a.a., 99).  
       Kompetensutveckling står idag för en högre målsättning istället för det äldre begreppet 
kunskapspåfyllning. Målet med kompetenshöjning är att motivera personalen att se båda 
delarna och helheten samt att göra de delaktiga i förändringsarbetet (a.a., 107). Hur man ska 
nå de uppsatta målen inom en verksamhet är hela gruppens ansvar och kräver förståelse för 
kompetensutvecklingens villkor. En medarbetare ska ha kompetens att utföra det som behöver 
göras, något som självfallet påverkas av huruvida förhållandet på arbetsplatsen är gynnsamt. 
Ledningen måste föra en dialog med arbetsgruppen för att fördjupa var och ens förståelse för 
det egna arbetet samt för att ge möjlighet till att vara med och utveckla arbetet (a.a., 107). En 
del i kompetensutvecklingen kan vara att skapa resurser i form av tid där överföring och 
delgivning av kunskaper personalen emellan kan ske. Kostnader i samband med utveckling 
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ska ses som nödvändiga för en framtid avkastning, inte som något för att göra personalen på 
bättre humör (a.a., 108).  
      Då viss litteratur som ingår i studien använder sig av begreppet chef och det även är 
tjänstetiteln på de ”ledare” som uppsatsen behandlar, det vill säga mellanchefer kommer 
författaren att använda sig av båda begrepp i fortsättningen. Dock är författaren medveten om 
skillnaden mellan begreppen ledare och chef.   

Situationsanpassat ledarskap 
Situationer precis som människor förändras från tid till annan beroende på omkringliggande 
förhållanden (Hersey, m.fl., 2001:3; Maltén, 2000:35; Nilsson, m.fl. 1999a:128). Detta ställer 
krav på en ledare som kan anpassa sitt ledarbeteende till den rådande situationens krav 
(Clegg, m.fl. 2007:257; Maltén, 2000:35; Nilsson, m.fl. 1999a:128). Ledningens sätt att arbeta 
på måste vara dynamiskt och ledarna bör vara flexibla. Tannenbaum (1961, refererad i Busch, 
m.fl., 1986:22) menar att arbetsgruppen bör få mer frihet då ett antal kriterier uppfylls. Ett av 
dessa kriterier gäller behovet av oberoende hos arbetsgruppen. Ledaren ska stimulera gruppen 
till självständighet så att den tar mer ansvar och därigenom utvecklas. Detta ska ses som en 
utmaning som ger arbetet mer meningsfullt innehåll utifrån personalens perspektiv (Busch, 
m.fl. 1986:22). Personalens förståelse av organisationens mål och intresse för de problem som 
finns på arbetsplatsen är övriga kriterier som påverkar graden av oberoende arbete, något som 
leder till att ledaren kan vara mersamarbetsorienterad än auktoritär (a.a., 22). Nödvändiga 
kunskaper och erfarenheter för att kunna lösa problem bidrar till möjlighet av delaktighet i 
beslutsprocesserna (a.a., 22). 
      Det är mognaden hos personalgruppen som avgör om en ledare uppträder auktoritärt eller 
samarbetsorienterat. Hersey och Blanchard har i sin teori om effektiv ledning lagt tonvikt på 
just personalens mognad. Enligt Hersey och Blanchard (1982) (refererade i Maltén, 2000:72) 
bör en ledare anpassa sitt ledarskapsbeteende vad gäller uppgifts- och personinriktningen 
utifrån ett antal situationsfaktorer (Bruzelius och Skärvad, 2004:376):  

• Ledaren själv med sin erfarenhet och sitt förhållningssätt till ledaruppgiften, 
• medarbetarnas kompetens- och mognadsnivå, 
• gruppens unika miljö, den företagskultur som råder på arbetsplatsen, 
• uppgiftens art, exempelvis om den är affektiv eller kognitiv, 
• tid till förfogande, något som påverkas av tidsaspekten vad gäller ledningen, mindre 

tid innebär mer styrning. 
Alla dessa faktorer berör ledarens sätt att leda men de påverkar även personalen och den 
uppgift de är satta utföra. Detta är en mellanmänsklig process. Ledarskapsutvecklingen berörs 
alltså av tre dimensioner, ledaren själv, personalens mognad och den särskilda situationen där 
ledning ska genomföras.  
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          Modell 1. (Busch, m.fl. 1986:27). 
 
Maltén (2000:73) menar att ledarstilen är intressant i förhållande till arbetsgruppens mognad. 
Han menar vidare att mognaden är avhängig motivation och kompetens. Motivationen leder 
till mer självständigt ansvarstagande från personalens sida medan kompetens speglar deras 
kunskapsnivåer och erfarenheter (a.a., 73). En omogen grupp kräver som tidigare nämnts 
auktoritär styrning medan hög mognad inbjuder till samarbetsorienterad ledning. Hersey och 
Blanchard har utarbetat en modell som skiljer mellan fyra mognadsnivåer hos en arbetsgrupp 
och ledarens funktion i dessa sammanhang. Denna modell visar de ledarbeteende som uppstår 
då gruppens mognadsnivå skiftar.  

 
                                                Modell 2: Situationsanpassat ledarskap (Clegg, m.fl. 2007:258). 
 
Låg mognad föranleder en starkt uppgiftsorienterad ledning där gruppen ges möjlighet att lära 
sig något och nå vissa framgångar, S1 på bilden (Busch, m.fl., 1986:23). Det 
uppgiftsorienterade handlandet minskar allt eftersom  mognaden hos gruppen ökar, S2 i 
modellen. Detta leder till ökat förhållandeorienterat handlande från ledningens sida, då 
arbetsgruppens personliga sidor är i fokus. Ytterligare ökning av gruppens mognad reducerar 
behovet av uppgiftsorienterade och förhållandeorienterade åtgärder från ledningen, S3 bilden . 
Gruppen har nu utvecklat självsäkerhet och förmågan att arbeta på egen hand. Då gruppen 
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uppnår full mognad reduceras de två tidigare nämnda åtgärderna än mer och ledningen kan 
delegera ut uppgifter och vara säker på att dessa utförs på ett korrekt sätt, S4 i modellen (a.a., 
23). Innan delegering kan ske måste den som överför arbetsuppgifterna försäkra sig om att 
mottagaren har kompetens att utföra uppgifterna (Gustafsson, m.fl. 1998:130). Mottagaren har 
ansvar för att meddela huruvida han/hon besitter nödvändig kompetens för att utföra arbetet.  
Delegering bör alltså inte ske mot någons vilja, möjlighet att säga nej bör finnas. Delegering 
ses dock ej enbart som positivt. Om personalen anser sig vara överbelastade kan delegering 
ses som betungande uppgifter. Det är viktigt att påpeka att organisationer i kris nästan alltid 
kräver förhållandeorienterat, auktoritärt ledarskap (Bruzelius och Skärvad, 2004:376). En 
ledare bör således vara både resultats-, uppgifts- och personinriktad. Ledaren ska kunna styra 
och kontrollera produktionen och se till att denna är av hög kvalitet och samtidigt uppmuntra 
och stimulera arbetsgruppen. I det personinriktade arbetet ingår att även ge medinflytande och 
ställa krav på medansvar (Maltén, 2000:67). Ledarskapet spelar således en ytterst viktig och 
betydande roll för arbetsresultatet och personalens arbetstillfredsställelse (Nilsson, m.fl. 
1999a:141). Ledaren bör främja diskussioner som fastställer vad som gått fel i arbetet istället 
för att peka ut någon som skyldig för detta (Maltén, 2000:67). Inom varje organisation bör 
ledaren tillvara de resurser och de utvecklingsmöjligheter som finns i varje medarbetare 
(Nilsson, m.fl. 1999a:141).  
      Inom Ohio-gruppen använder man sig av begreppen strukturering och konsideration 
istället för resultat och uppgiftsinriktad och personinriktad. Den moderna forskningen kring 
ledarskap kännetecknas av två amerikanska traditioner, Ohio- och Michigangruppen (Fridell, 
1996:82). Fokus inom Ohiogruppen ligger på strukturering och konsideration, där 
strukturering avser ”den grad varmed en ledarskapshandling bidrar till att skapa en god 
struktur i gruppen, i arbetsgruppen eller i arbetsorganisationen” (Lennerlöf, 1985 refererad i 
Fridell, 1996:83) medan konsideration avser ”den grad varmed ledarskapet tar hänsyn till 
gruppens (eller organisationens) medlemmar, till deras kunnande och kapacitet likaväl som 
till deras känslor och personliga mål” (Lennerlöf,1985 refererad i Fridell, 1996:83). Dessa 
båda dimensioner är avhängiga varandra för att man skall kunna uttala sig om effekt på 
produktiviteten (Fridell, 1996:83).  
      Michigangruppens huvudbegrepp är produktionsorientering kontra personalorientering. 
De karakteriserar en effektiv ledare som användare av gruppmetodik vid beslutsfattande, 
samtidigt som han/hon har höga mål vad gäller kvalitet och arbetssätt. En annan utmärkande 
faktor för en effektiv ledare är en stödjande relation till de anställda för att öka deras känsla av 
betydelse (a.a., 83).  Autonomi  bland personalen är ett kännetecken på verksamheter som 
fungerar bra (Sinclair och Gibbs, 1998 refererade i Andreassen, 2003:230). 
Verksamhetschefens upplevelse av huruvida personalen har tydliga roller och förståelse för 
arbetet kring behandlingen som sker är två faktorer som har effekt på verksamhetens ordning 
(Andreassen, 2003:230).     

Ledning på mellannivå 
Ökad decentralisering av organisationer har ökat ansvaret och befogenheterna längre ut i 
organisationen (Nilsson, m.fl., 1999a:141). Mellanchefernas ansvar ökade i samband med 
detta och den redan ansträngda rollen fick ytterligare komplexitet. Ledare på mellanchefsnivå 
måste ha förmågan att balansera behov och intressen som kommer både uppifrån och nedifrån 
(Maltén, 2000:76). Förutom att leda verksamheten både vad gäller utveckling och förändring 
ska en ledare på mellangruppsnivå förmedla samt utmönstra information uppifrån, delegera 
arbetsuppgifter till de anställda, se till arbetsklimatet är gott och att arbetsgruppen har de 
kunskaper de behöver (Fridell, 1996:92). Detta är en uppgift som återspeglar sig på 
verksamhetens funktion. Verksamhetens välmående och resultat är beroende av 
tillfredsställande ledarskap på densamma. Auktoriteten som mellanchefer innehar kommer 
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uppifrån av den överordnade myndighetshierarkin. Förordningar och föreskrifter fastställer 
mellanchefer makt över andra i organisationen (Hagström, 1990:68). Ledning på mellannivå 
slits mellan överordnade och underordnade vid omsättning av mål i praktiken (a.a., 68-69).  
       En mellanchef kan således försättas i många roller och har en komplex uppgift att sköta. 
Denne bör vara en visionär strateg som upptäcker de förändringsbehov som behöver göras i 
verksamheten. Detta kan leda till en dubbelroll där han/hon ska se de faror som kan uppstå 
med förändring samtidigt som han/hon måste inneha en framtidsoptimistisk syn för att stärka 
gruppen. Mellanchefer får ofta rollen som syndabockar och ta mycket kritik. I tider av 
förvirring som är vanligt vid förändringar ska chefen agera som informatör, målklargörare och 
strukturerare (Ahltorp, 1998:92) och samtidigt ikläda sig rollen som den som stöttare och 
vägledare för personalen i en tid då han/hon också kan behöva stöd. Det föreligger alltså 
motstridiga förväntningar på rollen som ledare på mellangruppsnivå. Hur förväntningarna 
uppfylls är beroende av den grad av legitimitet som arbetsgruppen tilldelar ledarskapsrollen i 
sig (Hagström, 1990:81) Människor är i behov av struktur, särskilt under situationer av hot, 
stress och arbetsbelastning. Det ligger på ledaren att skapa en fungerande struktur och kunna 
förutsäga reaktioner från högre överordnade så att personalens tillfredsställelse och 
produktivitet ökar (a.a., 70).   

Behandlingsintegritet 
Utifrån ett evidensbaserat arbetssätt är det viktigt att följa de teoretiska ramarna som finns 
angivna i verksamhetens programbeskrivning. Detta möjliggör utvärdering av och uppföljning 
av arbetet som skett. Behandlingsintegritet syftar till att upprätthålla de teoretiska ramarna för 
arbetet. Ett gott ledarskap och en välfungerande organisation säkerställer att teorierna 
efterföljs. Behandlingsintegritet innebär att planerade behandlingsinterventioner fullföljs 
enligt uppsatt planering (Andreassen, 2003:213, Wilkinson, 2006:426). Frågan som ställs är 
”utför vi det arbete som vi säger oss göra”. Möjligheten att misslyckas med 
behandlingsintervention ökar då den planerade behandlingen uteblir eller inte efterföljs så 
som överenskommet (Andreassen, 2003:211). Detsamma gäller för avvikande från 
arbetsmetoder som man enats om (a.a., 211). Enligt forskning samspelar hög 
behandlingsintegritet med de program som anses vara mest effektiva, exempel på dessa är 
ART, Aggression Replacement Training (a.a., 342; Daleflod, 1996:428). Välutbildad 
personal, gemensamma mål för verksamheten som är tydliga och välförankrade bland 
personalen är exempel på de förutsättningar som krävs för att kunna säkra 
behandlingsintegritet (Andreassen, 2003:217, Daleflod, 1996:429). En institutions resurser 
såsom adekvat utbildning för personalgruppen, handledning för dem och kontinuerlig 
uppföljning är faktorer som bör kontrolleras för att undersöka behandlingens integritet (Levin, 
1998:24). Handledningen spelar en viktig roll vad gäller behandlingsintegritet då den kan 
hjälpa till vid dokumentering och återkoppling (Andreassen, 2003:216). Fridell ser 
handledning, stöd från ledningen och utbildning som nödvändigheter inom behandlingsarbete 
snarare än en form av lyx (Fridell, 1996:60).  
      Hollin (1995, refererad i Andreasson, 2003:217) hänvisar till Repuccis sex principer vad 
gäller utformning av bästa möjliga programintegritet: en klar, vägledande behandlingsfilosofi 
som förstås av alla inblandade i behandlingen bidrar till förbättring av programintegriteten, 
organisationskulturen som inryms i programmet bör underlätta kommunikation och ansvar, 
personalgruppens kompetens ska utnyttjas och de ska vara med i beslut och avgöranden,   
tidsramar ska fastställas för att ha möjlighet att stå emot påverkan om att utföra programmet 
på för kort tid samt att möjliggöra finjusteringar och utveckling av programmet (Andreassen 
2003:217). Systemets sammantagna påverkansmöjligheter är det viktiga vad gäller resultatet 
(Fridell, 1996:60). Behandlingseffekterna gynnas av personalens välbefinnande som grundar 
sig i ett gott arbetsklimat och god anda (a.a., 60). Arbetsplatsens, verksamhetens utformning 
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och struktur hjälper till att motverka den stress som behandlingsarbete kan skapa (a.a., 60). 
Helheten är alltid mer än delarna om hänsyn tas till organisationsnivån (a.a., 62) 
      Behandlingsintegriteten påverkas av personalens samstämmighet gällande teorier och 
metoder som ska tillämpas. Svag samstämmighet leder till motstridiga handlingar från 
personalen gentemot ungdomarna (Andreassen, 2003:215-216). Fridell nämner ideologin som 
en sammanförande kraft, en bärande faktor för personalen som möjliggör en gemensam 
uppslutning kring önskvärda beteenden, normer och regler som syftar till att öka 
behandlingens kvalitet (Fridell, 1996:46). Ideologin kan dock även ha motsatt effekt och 
fastställa felaktiga uppfattningar och hållningar.   

METOD 

Val av metod 
Metod är ett redskap som hjälper forskare lösa problem och generera nya kunskaper. Alla 
enskilda delar som bidrar till att uppnå de mål som en forskare satt upp för att lösa är en del 
av metoden. En metods användbarhet i samhällsvetenskaplig forskning måste uppfylla ett 
antal kriterier. Dessa gäller en överensstämmelse med den verklighet som undersöks, ett 
systematiskt urval av information samt bästa sätt att utnyttja denna. Vidare ska resultat 
presenteras på ett sätt som möjliggör kontroll från andra forskare för att granska hållbarheten. 
Dessutom ska resultaten generera nya kunskaper och leda till fortsatt forskningsarbete för att 
ökad förståelse av samhälleliga förhållanden ska kunna möjliggöras. Kraven som ställs är 
problematiska då den sociala verkligheten ej är statisk utan i ständig förändring (Holme & 
Solvang, 1997:13). 
      Studiens syfte och frågeställningar är avgörande för val av metod. Tillvägagångssättet är 
avgörande för att på ett meningsfullt sätt kunna besvara de formulerade frågeställningarna 
(a.a., 75). Det är således viktigt att avgöra om studiens syfte besvaras bäst av en kvantitativ 
eller kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsstrategin har fokus på ord och analys av 
insamlad data. Vad gäller förhållandet mellan teori och forskning understryks ett induktivt 
synsätt och tonvikt läggs på generering av teorier (Bryman, 2001:35). Vidare lägger man 
fokus på hur individer uppfångar och tolkar den sociala verklighet de är en del av (a.a., 35). 
Syftet med föreliggande studie är som tidigare nämnts att utifrån personalperspektiv belysa 
hur ledarskapet inom terapeutiska organisationer gestaltar sig samt ledningens funktion inom 
desamma. Det är personalens åsikter och personliga upplevelse av ledningen på arbetsplatsen 
som är intressant, och det är nyanserna och djupet av deras upplevelser av ledningen och 
organisationen som studien vill utforska, inte hur många till antalet som har en viss 
förutbestämd åsikt. 
      Verkligheten baseras enligt tolkande forskare på människors uppfattning om den. Det som 
studeras är den subjektiva upplevelsen. Beteenden observeras inte objektivt utan genom 
interaktion mellan forskare och undersökningssubjektet som får en aktiv roll i forskningen. 
Kvalitativ information använder sig av deskriptiva data som analyseras utifrån kategorier 
vilket motiverar användning av få undersökningspersoner då tyngdpunkt läggs på 
informationens djup och bredd. Detta underlättar förståelsen av subjektets upplevelse av det 
fenomen man studerar (Marlow, 2001:9-10).  
      Denna argumentation ligger till grund för en kvalitativ ansats för den aktuella studien. 
Strukturerade intervjuer är den datainsamlings metod som kommer att användas för att på 
bästa sätt få fram det djup och de nyanser som behövs för att besvara studiens syfte. 
Strukturerade intervjuer valdes för att stärka reliabiliteten i studien. Alla respondenter ställs 
inför ett identiskt frågestimuli vilket möjliggör en sammanställning av data i ett senare skede. 
Det förfarandet är beroende av att svar kommer från identiska frågor för att reliabilitet ska 
kunna fastställas. Om utförd på ett korrekt sätt, innebär en standardisering av intervjuer att 
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variationer av insamlad data beror på verkliga skillnader och inte på hur frågorna ställts och 
registrerats (Bryman, 2001:123). 

Litteraturanskaffning och källkritik 
Insamling av litteratur och övrigt material inför denna studie har främst skett vid Örebro 
universitetsbibliotek där olika databaser använts för att få fram relevant information. De 
databaser som använts var exempelvis Voyager, Elin@Örebro, Diva, Sage och Libris. Sökord 
som användes vid sökning i dessa databaser var till exempel socialt arbete, ledarskap, 
ledning, ledningsstil, offentlig sektor, personal, medarbetare och ungdomsvård. Dessa sökord 
kombinerades i sin tur i olika formationer och med trunkeringar för att ett större urval av 
litteratur skulle nås. Sökorden översattes och anpassades till engelska också för att få fram 
internationell material kring ämnet. De ord som användes då var exempelvis social work, 
management, leadership, institutions, public organisations, youth care, residential care även 
här användes kombinationer av orden och trunkeringar.  
      Thyer (2001:404) menar att bibliotek och dess databaser är ett tillvägagångssätt som är att 
föredra vid insamling av information. Böcker, artiklar och uppsatser som visat sig vara av 
intresse för studien gav ytterligare förslag på litteratur via sina hänvisningar och 
källförteckningar. Ejvengård (2003:43) poängterar hur uppföljning av några 
hänvisningskedjor snabbt kan fånga in de verk som förefaller vara väsentliga för den egna 
studien. Primärkällor har använts i så stor utsträckning som varit möjlig genom hela studien. 
Tidsbrist och begränsad tillgång till litteratur har dock lett till att sekundärkällor förekommer 
på en del ställen i studien då primärkällor varit svåra att tillgå. I dessa fall har flera verk av 
olika författare använts för att få en samlad och framför allt så korrekt bild av det ursprungliga 
materialet som möjligt. Flera författare som bearbetat ett ursprungligt material beroende av 
varandra torde minska förvanskning. Primärkällor är att föredra vid inhämtning av 
information så långt det är möjligt för att undvika förvrängning som kan uppkomma vid 
resuméförkortningar och då information tas ur sitt ursprungliga sammanhang (Ejvengård, 
2003:63-64, Holme & Solvang, 1997:136). Vidare föreligger ett färskhetskrav på källor, med 
detta menas material med så sent publiceringsår som möjligt (Ejvengård, 2003:65). Ejvengård 
menar att färskare publiceringar innehåller nyare fakta utan att för den skull glömma bort 
tidigare fakta som är av vikt (a.a., 64). Författaren har försökt att använda sig av litteratur och 
forskning som ligger nära i tiden, avsaknaden av forskning inom området har dock föranlett 
att användning av äldre litteratur varit nödvändig. En del av litteraturen som införskaffats har 
varit på engelska vilket kan ha lett till att språkliga fel och missuppfattningar av texten 
uppkommit. Författaren har dock använt sig av ordböcker för att på ett korrekt sätt kunna 
översätta texterna och således reducera risken för missuppfattningar.  

Intervjuguidens utformande  
Kvale poängterar vikten av utvecklad teoretisk förståelse för det fenomen som ska undersökas 
(1997:92). Enligt Kvale (a.a., 92) ger det författaren möjlighet att få tillräckliga kunskaper om 
ämnet som kommer att undersökas. Litteraturgenomgången var av stor vikt i processen som 
följde då författaren kunde begränsa antalet faktorer som är av betydelse för en välfungerande 
verksamhet utifrån dess ledning. Det var Fridell (1996) och Andreassens böcker (2003) som 
stod för den huvudsakliga teoretiska förståelsen vad gäller ledningens verkan på 
behandlandeorganisationer. Intervjuguidens utformande har även tagit hänsyn till forskning 
och studiens teoretiska ram vid bestämmandet av vilka teman som skulle komma att ingå i 
guiden.  Detta påverkade senare hur data samlades in och vilken intervjuteknik som lämpade 
sig bäst.  
      Studiens syfte tematiserades och utifrån detta utvecklades intervjufrågorna. Detta är ett 
tillvägagångssätt som rekommenderas av Kvale (1997:32). De teman som utformats är 
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verksamhet, trygghet inom verksamheten, ledningens roll i verksamheten, personalens 
upplevelse av ledningen, kunskaper om teorier och modeller som råder på arbetsplatsen, 
kunskapsinhämtning, ledningsgrupp. Syftet med frågorna var att på ett nyanserat sätt få en 
bild av hur respondenterna uppfattar (Holme & Solvang, 1997:110-101) ledningen inom 
respektive verksamhet samt hur de anser att ledningen bör vara. Författaren har valt att 
genomföra strukturerade intervjuer med öppna frågor, vilket bidragit till att kontexten för 
samtliga intervjuer varit densamma (Bryman, 2001:123). En strukturerad intervju innebär att 
ett i förväg fastställt frågeformulär används vid intervjutillfället (a.a., 123). Detta ansågs som 
en lämplig metod då det ger forskaren möjlighet att på ett jämförbart sätt sammanställa 
respondenternas svar, något som är nödvändigt för reliabiliteten, som är avhängig att svaren 
kommer från identiska frågor (a.a., 123). Vid varje intervju användes frågorna i samma 
ordningsföljd som de var nedskrivna i intervjuguiden. 
      En provintervju gjordes innan de övriga för att undersöka om intervjuguiden stämde med 
undersökningens syfte och frågeställningar. Provintervjun resulterade sedan i några ändringar 
i form av att vissa frågor som upprepades togs bort, några omformulerades och kom att bli 
tydligare, ordningsföljden ändrades för några frågor och några frågor togs bort helt så de 
saknade relevans för studien. I en strukturerad intervjuundersökning kan man upptäcka frågor 
som har en opassande formulering eller att ordningsföljden på frågorna inte är 
tillfredsställande (a.a., 171) vilket kan förhindras i och med en provintervju då man får tillfälle 
att ändra de brister som finns från början. Frågorna anpassades så att öppna svarsalternativ 
skulle bli möjliga, något som tillåter respondenterna att använda sig av egna erfarenheter vid 
besvarandet. Detta kan leda till att oväntade perspektiv belyses och ämnet fördjupas (Marlow, 
2001:158).  
      Intervjuguiden innehåller förutom bakgrundsfrågor såsom antal år inom yrket och 
utbildning, sju olika teman som sedan tematiserats ytterligare vid resultatredovisningen. Det 
första temat är relaterat till ledningsgruppen och hur information från deras möten överförs till 
baspersonalen på respektive enhet. Det andra temat handlar om mellanchefernas förmåga att 
organisera och leda verksamheten utifrån ett antal faktorer som enligt forskare är av vikt för 
en behandlande institution. Tema tre handlar om hindrande och främjande faktorer i 
ledningens sätt att leda både personal och verksamhet framåt. Det sista temat, tema fyra 
behandlar frågor som rör kompetensutveckling, både personalens och ledningens.  

Urval av respondenter 
Studien har utförts på uppdrag av Örebro kommuns Ungdoms- och Familjeenhet i samarbete 
med Örebro universitet vilket medfört att urvalet skett inom ramarna för detta samarbete. En 
del kriterier var förutbestämda från författarens sida. Ett av de kriterier som angivits gällande 
de respondenter som skulle komma att ingå i studien var ett visst antal arbetade år inom 
verksamheten. Detta utifrån att en nykomling på arbetsplatsen kanske inte hunnit ta del av all 
information som verksamheten erbjuder. Fastanställnings krav angavs av liknande skäl. Både 
kvinnor och män skulle deltaga samt personer som hade något att framföra om 
verksamheterna. Sedan tillfrågade gruppcheferna på varje enskild verksamhet personal inom 
ramen för dessa kriterier huruvida de var villiga och intresserade att delta i studien. De 
respondenter som slutligen ingick i studien kom från tre av Ungdom- och Familjeenhetens 
fyra verksamheter. Ett begränsat urval av dessa gjordes med hänsyn till studiens tidsaspekt. 
Kvale (1997) menar att ett begränsat antal respondenter kan förbättra en studiens kvalité då 
mer tid ges till varje intervju (a.a., 99). Detta samt tidsaspekten bidrog till att endast sju 
intervjuer genomfördes, varav en av dessa var en provintervju. Statistisk generaliserbarhet och 
representativitet är inte det centrala i kvalitativa metoder men urvalet är ändock en viktig del 
av studien. Fel respondenter kan leda till minskat värde på studien (Holme & Solvang, 
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1997:101). Respondentintervjuer är som tidigare nämnts den valda formen för denna studies 
kvalitativa metod.  

Intervjugenomförande  
Vid intervjutillfället var endast författaren i form av intervjuare och den intervjuade på plats. 
Detta för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten. Intervjuerna var noga förberedda 
med ett utskrivet frågeformulär för att undvika att behöva gå tillbaka till respondenterna. 
Bandspelare har använts för att spela in intervjuerna för att senare kunna transkriberas och 
lättare få tillgång till och använda sig av det material som var av intresse och relevans för 
studien (Kvale, 1997:147). Den negativa aspekten med bandspelare är dess hämmande effekt 
på somliga personer som vid inspelning väljer att göra mer försiktiga uttalanden (Ejvengård, 
2003:50). Författaren märkte dock inga sådana tendenser bland respondenterna. Den 
transkriberade intervjun sändes ut till de respondenter som så önskat för att ge dem 
möjligheten att rätta eventuella fel och på så sätt stärka tillförlitligheten. Respondenterna 
ombads även om möjlighet till uppföljningsintervju för den händelse att någon ny fråga eller 
oklarheter skulle dyka upp under behandlingen av insamlade data. Bandspelarhaveri vid ett 
intervjutillfälle ledde till återkoppling med respondenten. Författaren skrev ner anteckningar 
efter intervjun för att rädda så mycket av materialet som möjligt. Materialet skickades till 
respondenten som reviderade och la till information som fallit i glömska hos författaren.  

Databearbetning och analysförfarande 
Författaren har valt att redovisa studiens resultat och analys i teman som utkristalliserats 
utifrån studiens syfte och frågeställningar; ledningsgrupp, ledning och förmåga att driva en 
verksamhet, hindrande och främjande faktorer i ledarskapet, ledarskapets effekt på 
verksamhets- och kompetensutveckling samt trygghet inom verksamheten. De tre första teman 
följer frågeställningarna som återfinns i syftet. Den fjärde frågeställningen delades upp i två 
teman, ledarskapets påverkan av kompetensutveckling och trygghet inom arbetsplatsen. Detta 
för att förtydliga den viktiga funktionen som ledningen innehar i utvecklingen av dessa 
områden utifrån effektivisering av verksamheten.  
      Sex intervjuer har transkriberats ordagrant. Bandspelarhaveri medförde att en intervju 
sammanfattades av författaren för att sedan fyllas på av respondenten via e-
mailkorrespondens. Transkribering  betyder att materialet från bandinspelningen skrivs ut och 
på så vis fick en ny form (Kvale, 1997:152). Detta resulterade i ett större antal sidor utskrift. 
Materialet blir då lätt svårtillängligt och svårhanterbart. Materialet lästes sedan för att 
författaren skulle få ett sammanfattande intryck av respondenternas utsagor. Trost menar att 
man kan lyssna till intervjun och i förhållande till frågeschemat sammanfatta det för studien 
relevanta materialet (Trost, 1993:55). Meningskoncentrering användes för att strukturera upp 
materialet. Långa uttalanden komprimerades och för studien ej relevanta utsagor togs bort för 
att endast det essentiella skulle komma att tydas. Sedan tematiserades materialet i de olika 
teman som nämndes i början av stycket, där respondenternas svar sorterades in. Detta gjordes 
för att lättare kunna identifiera mönster, skillnader och samstämmigheter i svaren (Marlow, 
2001:208). Även denna process ledde till utgallring av irrelevant material. Det fastställda 
materialet analyserades sedan, under redan nämnda teman utifrån studiens tolkningsramar. 
Respondenterna avidentifierades och tilldelades en slumpmässig bokstav som de presenteras 
med i resultatredovisningen i de fall där citat förekommer.    

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Vid samhällsvetenskaplig forskning finns tre viktiga kriterier att ta hänsyn till, reliabilitet, 
validitet och replikation. Reliabiliteten i en studie säger huruvida de resultat som framkommit 
är möjliga att få fram igenom studien genomförs på nytt. Det finns två typer av reliabilitet, 
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intern och extern. Den interna reliabiliteten omfattar den överenskommelse som ett forskarlag 
genererar genom diskussion om hur den insamlade data ska komma att tolkas (Bryman, 2001: 
257). Hänsyn till detta har ej kunnat tas då det endast funnits en författare till denna studie. 
Extern reliabilitet står för den omfattning i vilken en studie kan replikeras. Detta ökar en 
studies reliabilitet och är något som författaren tagit hänsyn till genom att noggrant redogöra 
för studiens tillvägagångssätt vad gäller val av metod, litteraturanskaffning, urvalsförfarande, 
utformande av intervjumanual, intervjugenomförande, samt analysförfarande. Upprepade 
studier utförda av olika forskare med samma tillvägagångssätt och som uppvisar samma 
resultat tyder på hög reliabilitet (Marlow, 2001:181). Detta försvåras dock i kvalitativa 
undersökningar då en social miljö är omöjlig att bevaras från undersökning till undersökning 
(Bryman, 2001:257), den studerade verkligheten är inte statisk, människor och betingelser de 
skapar omkring sig är i ständig förändring. Replikation innebär möjligheten att reproducera en 
studie och dess resultat. För att detta ska vara möjligt måste en forskare i detalj beskriva 
studiens tillvägagångssätt (a.a., 257) något som författaren tagit fasta på. Vid 
litteraturinsamlingen användes i största mån primärkällor för att ytterligare stärka 
reliabiliteten. 
      Validitet bedömer huruvida slutsatserna i en studie är sammankopplade, dess giltighet 
samt om den mäter det den avser att mäta (a.a., 257). Detta underlättas och är beroende av en 
utkristalliserad och klar frågeställning som följer en tydlig tråd (Holme & Solvang 1997: 
163). Informationen som framkommer måste vara tillförlitlig, något som underlättas av 
kvalitativt förfarande då närhet till det studerade är stort (a.a., 94). Validiteten kan påverkas 
av förförståelsen som forskaren har kring det som studeras vilket föranleder en kritisk 
granskning av och hållning till denna förståelse. Problem med detta har ej uppstått då studien 
och de kunskaper som finns inom undersökningsområdet var nya för författaren. Däremot har 
mycket lagts på att gå igenom och kritiskt granska den litteratur som varit knuten till studien. 
Även respondentvalidering har använts i den mån som varit möjlig. Respondentvalidering 
innebär att de resultat som framkommit i en studie förmedlas till de personer som deltagit i 
undersökningen för att få bekräftelse på att den förmedlade beskrivningen är sann (Bryman, 
2001:259). 
      Inom den naturvetenskapliga skolan har man som mål att skapa allmänna lagar för 
mänskligt beteende, så kallad universell generaliserbarhet (Kvale, 1997:209). Den 
samhällsvetenskapliga, humanistiska synen ser varje fenomen och situation som unik (a.a. 
209). Stake (1994 refererad i Kvale, 1997:210) lyfter fram tre former av generaliserbarhet: 
naturalistisk, statistisk och analytisk generalisering. Den naturalistiska generaliseringen 
bygger på personlig erfarenhet och utvecklas som en funktion av denna (Kvale, 1997:210). 
Statisk generalisering vilar på slumpmässigt urval och är formell. Sannolikhetskoefficienter 
anger hur stark generaliserbarhet en undersökning har. Analytisk generalisering tar fasta på 
huruvida resultat i en studie kan ge en bild av vad som kan hända i en annan situation (a.a., 
210). Det är likheter och skillnader som analyseras mellan olika situationen. Generaliseringen 
bygger på en påståendelogik, det gäller till exempel en generalisering som bygger på en teori 
(a.a., 210-211). Genom att forskaren framlägger och klarlägger argument ges läsaren 
möjlighet att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket (a.a., 211). Denna studie kommer 
vila på den analytiska generaliseringens grunder. Generaliseringens validitet är avhängig 
relevansen av de jämförda egenskaperna och hur omfattande beskrivningen av fallet är. 
Ansvaret för generalisering ligger hos mottagaren. Denne ska noggrant bedöma huruvida 
informationen är tillräcklig för tillämpning på en ny situation. Det finns tre 
generaliseringsmål: a) fastställa det allmänna, b) undersöka det som kan komma att finnas och 
c) studera ideala situationer och se vad som sker där (a.a., 212). Utmaningen blir att generera 
nya teorier som omkullkastar konventionellt tänkande och på så vis möjliggör utvecklingen av 
önskvärda alternativ för tanke och handling. Denna studie jämför ett teoretiskt ideal och de 
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strukturer samt företeelser som förekommer där med det verkliga livet och dess praktiska 
yttre.                 

Metoddiskussion och etiska överväganden 
Användning av människor som studieobjekt i forskning medför alltid etiska problem (Holme 
& Solvang, 1997:32). Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav som måste följas inom 
samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007:6).  
     Informationskravet innebär att forskaren ska informera de individer eller grupper som är 
berörda om syftet för den aktuella forskningen. Detta har författaren tagit hänsyn till och 
således vid varje enskilt intervjusamtal kort beskrivit studiens syfte och mål. Särskild vikt 
lades vid att informera om eventuella obehagliga situationer som kan uppkomma, något som 
rekommenderas starkt från Vetenskapsrådets sida (a.a., 7). Studiens syfte är något känslig och 
författaren har gjorts medveten om att frågor gällande ledning kan vara besvärliga att besvara. 
Detta medförde att diskussion om frivilligt deltagande och att inlämnade uppgifter skulle 
hanteras varsamt och enbart i forskningssyfte fick en betydande plats inför varje intervju.       
Nyttjandekravet beskriver den del av forskningsprocessen som ställer krav på att uppgifter 
som samlats in för forskningsändamål inte får användas för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 
2007:14). Frivilligt deltagande från undersökningspersonernas sida är ett av de viktigaste 
etiska kraven som forskare bör beakta. Då denna studie är initierad av Ungdoms och 
familjeenheten och deras ledning kan det frivilliga deltagandet ha begränsats. Krav som gäller 
informerat samtycke, att undersökningspersonerna är informerade om syfte, risker och 
fördelar med undersökningen (Kvale, 1997:107) är något som även Ungdoms och 
Familjeenhetens ledning har stått för (hur detta har sett ut kan författaren inte uttala sig om). 
Respondenterna informerades om samtyckeskravet som ger dem möjlighet att själva 
bestämma huruvida de vill medverka i undersökningen eller inte. Vidare informerades de om 
möjligheten att när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan att för den skull drabbas av 
negativa påföljder (Vetenskapsrådet, 2007:10). Samtyckeskravet är särskilt viktigt att beakta i 
de fall då deltagarna aktivt bidrar till en studie (a.a.,9), i detta fall en intervjuundersökning. I 
informerat samtycke ingår frågan om frivilligt deltagande och möjligheten att dra sig ur 
projektet när man så önskar (Kvale, 1997:107) något som kan ha försvårats då 
intervjurespondenterna valdes ut av föreståndarna på de verksamheter som var aktuella för 
studien. 
      Den samhällsvetenskapliga forskningens mål är att generera kunskaper som förbättrar 
situationen för de människor som deltar i undersökningarna och ska tjäna deras intressen 
(Kvale, 1997:104). Den aktuella studiens intention har sin grund i denna övertygelse. 
Respondenternas åsikter och uppfattningar var av intresse vilket kan ha bidragit till, trots 
urvalsförfarandet att respondenternas samtycke till intervjuerna var tillräckligt högt för att 
studiens validitet ej inskränktes. Forskning måste beskrivas realistiskt och det finns en fara 
med att bygga upp förväntningar hos respondenterna om studieresultatens nytta bortsett från 
kunskapen om att vetenskaplig forskning bedrivs utifrån samhällsnytta (Ejvengård, 2003:51). 
Vidare har en försäkran om att konfidentialitet ska råda lämnats till respondenterna för att 
försäkra dem om att information som kan röja deras identitet ska skyddas i så stor 
utsträckning som möjligt. Flera respondenter, samt avståndstagande från utlämning av fakta 
som kan röja identiteten som ålder, kön och verksamhetstillhörighet (Ejvengård, 2003:51) 
förstärkte kravet på konfidentiell behandling i denna studie.  Undersökningspersonerna ska 
ges en möjlighet att godkänna publiceringen av utlämnad information om det finns skäl att tro 
att någon kan identifiera källan till ett särskilt uttalande (Kvale, 1997:109). Författaren har 
således gett respondenterna möjlighet att godkänna den information som används i studien 
som de själva bidragit med innan det slutligen skrivits ned i resultatet. Konfidentialitetskravet 
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innebär dessutom att uppgifter om identifierbara personer ska avrapporteras på ett sådant sätt 
att utomstående inte har möjlighet att identifiera den berörda parten (Vetenskapsrådet, 
2007:12-13). Detta har medfört att insamlad data komprimerats och slagits samman för att 
undvika att någon enskild person utpekades eller utsattes för risken att kunna identifieras.    

RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat och analys kommer att presenteras i fem teman: ledningsgrupp, ledning och 
förmågan att driva en verksamhet, hindrande och främjande faktorer i ledarskapet, 
ledarskapets effekt på verksamhets- och kompetensutveckling samt trygghet inom 
verksamheten med tillhörande underrubriker. 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen inom Ungdoms- och Familjeenheten består av alla gruppcheferna samt 
biträdande gruppcheferna för varje verksamhet som ingår i den vårdkedja som är samlad 
under enheten. Ledningsgruppen har möten varannan vecka där man följer en på förhand 
given ordning. Arbetet består av bland annat information delgivning, diskussioner och beslut 
kring frågor som rör enheten och de enskilda verksamheterna och det behandlingsarbete som 
sker där. Arbetsplatsträffarna är en del av strukturen inom varje enskild verksamhet inom 
Ungdoms- och Familjeenheten. Det är också den vanligaste arenan för återgivning av det som 
tagits upp på ledningsgruppen. En respondent anger att gruppchefen på arbetsplatsträffarna 
inom den egna verksamheten särskilt tar upp information som rör deras verksamhet. 
Information uppifrån sipprar på så vis ned till baspersonalen. Detta är dock ingen given rutin 
och några av respondenterna uttrycker att endast det som rör den egna verksamheten är av 
intresse för personalgruppen.  

…vi i verksamheten är introverta… har fullt upp med vårt eget och då blir lednings -
gruppen lite, de beslut som rör oss det tar vi in och det andra kan jag sortera bort. 

 Huruvida det finns ett intresse för ledningsgruppens arbete och vad som sker där är svårt att 
utröna utifrån respondenternas berättelser. De flesta respondenterna har kännedom om vilka 
personer som ingår i ledningsgruppen och att deras möten sker varannan vecka. 
Respondenterna anger också att de vet hur de skulle agera om de hade frågor som de anser är 
av vikt för ledningsgruppen att begrunda. Vägen dit går via gruppchefen som tar ställning till 
om frågorna är av den art att de ska behandlas på ledningsgruppens möten eller om en annan 
instans är mer lämpad – så som arbetsplatsträff (APT). En av respondenterna menar att inte 
alla i personalgruppen skulle ta det via gruppchefen utan istället ta upp det på ett 
personalmöte eller andra sätt. Respondenten menar att tillvägagångssättet är beroende av yttre 
och inre omständigheter.  

Vi skulle nog hitta en väg var och en på sitt sätt så att, men det är också en bild av hur 
det är. Var och en kör på sina kontakter eller sin position i gruppen mer än en stadig 
rutin.  

Rutiner kring förhållningssätt till ledningsgruppen kan sannolikt underlätta den här typen av 
frågor. Varje anställd bör rent teoretiskt ha samma möjlighet att framföra sina åsikter och 
frågor till ledningsgruppen på ett likvärdigt sätt. Den byråkratiska teorin är en del av offentlig 
myndighetsutövning och syftar till att säkerställa likvärdig behandling av brukarna (Maltén, 
2000:101; Gustafsson, m.fl. 1998:78). Detta synsätt bör även genomsyra personalgruppen där 
alla ska vara jämställda oavsett vilka i personalen som har en närmare relation till gruppchefen 
eller någon annan högre upp i hierarkin.   
      Avsaknaden av rutiner vad gäller baspersonalens kontakt med ledningsgruppen föranleder 
antaganden om att endast personal som har ett gediget intresse eller inte är rädda för att höras 
som kommer till tals. En större kunskap om ledningsgruppens arbete skulle kunna underlätta 
vid fastställandet huruvida de funderingar personalen har är lämpade till ledningsgruppens nivå 
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eller om det rör sig om andra nivåer inom myndigheten. Delaktighet och intresse från 
baspersonalen vad gäller det egna arbetet bör ha en arena så att information även sipprar uppåt 
till ledningsgruppen på ett bra sätt. En tvåvägskommunikation bör vara av intresse för båda 
parter. Kunskap om vad som sker på de olika nivåerna skulle sannolikt underlätta arbetet åt 
båda håll då man kan anta att fantasier om vad som sker på de olika nivåerna kan skapa en skev 
bild. I värsta fall kan detta leda till missnöje, både från ledningsgruppens och baspersonalens 
sida. Chefen för ledningsgruppen bör ha insyn i vad baspersonalen har för åsikter och behov 
för att kunna föra deras talan högre upp i hierarkin. En av förutsättningarna inom den 
byråkratiska organisationsteorin är just de väldefinierade kommunikationskanalerna som ska 
underlätta informationsöverföringen mellan över- och underordnad (Maltén, 2000:101).  

Ledning och verksamhetsstruktur 

Utveckling, implementering samt involvering av pers onal kring 
verksamhetsplanen samt de effekter detta kan medför a  
Organisationen inom en verksamhet ska erbjuda en klar struktur som ska underlätta 
samarbetet mellan personalen, ha tydliga rutiner och en klar arbetsmetod för att 
personalgruppen ska kunna sträva mot samma mål (Fridell, 1996:42-43; Maltén, 2000:101). 
Dessa faktorer är exempel på förutsättningar som krävs för att säkra behandlingsintegritet 
(Andreassen, 2003:217, Daleflod, 1996:429). Det ligger på ledningens ansvar att formulera en 
struktur där ideologi och riktlinjer ingår, med hjälp av gruppen eller på egen hand. Alla 
respondenter uppger att det inom verksamheten finns en verksamhetsplan som är välförankrad 
bland personalen. Vidare uppger de flesta att planen utarbetats gemensamt av gruppen och 
ledarna. Inom en av verksamheterna har verksamhetsplanen utarbetats av ledningsgruppen 
och gruppledarna. Detta kan antas bero på att verksamheten är nystartad. Dock finns det en 
tanke om att senare verksamhetsplan ska bearbetas av arbetsgruppen och ledarna gemensamt 
enligt en respondent. Det framkommer även att den plan som finns är i ständig förändring. 
Respondenten illustrerar detta på följande vis: 

Vi är en del i det nu på plats (utvecklingen av verksamheten [författarens anmärkning] 
och i en del får vi tänka om, för det är en sak att göra en skiss på ett papper innan 
verksamheten finns, det är ett ständigt jobb. 

Respondenten uttrycker en viktig tanke i sitt resonemang vad gäller implementering av en 
teoretisk verksamhetsplan i praktiskt utförande. Det är svårt att förutse alla de skeenden som 
kan komma att inträffa innan ett praktiskt arbete påbörjas. Paynes (2000) studie av 
implementering av case management i England utan att ha involverat baspersonalen i arbetet 
kring densamma pekar på negativa effekter (a.a., 90). Samtidigt kan man se 
planeringsprocessen där personal lämnas utanför i inledningsskedet som en del av 
situationsanpassat ledarskap. Då gruppens autonomi ökar ges de möjlighet till delaktighet i 
utarbetandet av verksamhetsplanen.  
     Det är viktigt att personal känner sig involverad i olika processer på arbetsplatsen, både 
vad gäller beslutsfattande kring och utveckling av verksamheten, då forskning visar att 
arbetstillfredsställelse motverkar stress, gynnar behandlingseffekterna och 
programintegriteten (Andreassen, 2003:217; Fridell, 1996:60). Det finns en tydlighet från 
respondenternas sida om viljan att framföra sina åsikter och synpunkter kring verksamhetens 
olika delar samt att det finns lyhördhet från ledningen. Personalens delaktighet i 
verksamhetsutveckling och beslutsfattande kan ses som en drivkraft för personligt ansvar vad 
gäller viljan att följa de arbetssätt och de regler som sätts upp för arbetet. Forskning i ämnet 
visar vikten av kompetensnyttjandet där personalgruppen får komma till tals och delta i 
beslut för att uppnå bästa möjliga programintegritet (Hollin, 1995 refererad i Andreassen, 
2003:217). Samtliga respondenter uttrycker att ledningen har en strävan efter att alla ska vara 
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involverade i arbetet kring verksamheten och dess utveckling och förändring. Det ges 
tillfällen till diskussion och reflektion kring det som komma skall. Det är dock inte enbart 
ledningen som har ansvar för att personalgruppen ska medverka i beslutsfattandet, personalen 
måste själv vilja delta i detta arbete. En respondent uttrycker det på följande sätt:  

Ja man blir ju så delaktig som man gör sig, men självklart, det är ändå ens jobb och ens 
intresse så det är klart att man vill att det ska bli så bra som möjligt. 

Ledningen på de olika verksamheterna verkar ha ett öppet klimat vad gäller att föra 
diskussioner kring förändringsarbetet och beslutsdeltagandet med personalgruppen. 
Respondenterna anger att man har möjlighet att framföra sina åsikter och peka på vad som 
fungerar bra, mindre bra och vilka förbättringar som behöver göras. Trots ett öppet klimat 
inom verksamheterna är det svårt att utröna huruvida ledningen gör något särskilt för att 
stimulera varje enskild person inom gruppen till delaktighet. Detta vore utan tvivel 
tidskrävande men skulle samtidigt säkra att även de mer tillbakadragna i arbetsgruppen fick 
komma till tals och använda sin kompetens.  

…det är inte att de stimulerar en till att vara delaktig i diskussionen om man är tyst…så är 
det vissa som inte pratar så där jättemycket…jag kan undra vad de tycker men 
arbetsledningen frågar ju aldrig. 

Beslutsprocesser inom verksamheten och dess inverka n på ledning och 
personal  
De senaste årens decentralisering har medfört ökade möjligheter till baspersonalen vad gäller 
beslutsfattande inom den egna verksamheten (Nilsson, m.fl., 1999a:44) något som märks i 
denna undersökning. På mellanchefsnivå kan de finnas hindrande faktorer vid beslutsfattande 
då ledningen måste balansera både uppåt och nedåt i organisationen. Detta kan leda till att 
vissa beslut tas över huvudet på personalen. Respondent Y uttrycker: 

…sen är det väl en prioriteringsfråga vad vi ska vara med och bestämma i och 
inte…ibland blir det beslut ovanifrån som vi aldrig skulle ha tagit och som vi borde ha 
kunnat göra. 

Personalen som deltagit i studien anser sig vara delaktig i både beslutsprocesser och 
verksamhetsplanernas utveckling och ser det som viktigt. Delaktighet ökar känslan av 
betydelse vilket i sin tur reducerar stress som kan uppkomma då personal känner sig 
underskattade (McLean och Andrew, 2000 refererade i Hafford-Letchfield, 2006:108). 
Kihlblom menar att personal inom olika verksamheter idag har en vilja att påverka 
arbetsplatsprocesser och inte enbart lyda order (Kihlblom, 2005:13). Inom två av de 
undersökta verksamheterna ingår personalen i särskilda arbetslag som tillsammans har ett 
angivet område som de ska se till att utveckla. Respondenterna som ingår i dessa 
arbetsgrupper menar att där inryms mycket utrymme för självständigt arbete. En av 
respondenterna menar dock att det vore önskvärt om dessa arbetslag inte var fasta utan att det 
fanns möjlighet att gå in och ut i varandras arbete så att alla fick ta del av de kunskaper som 
insamlats. Användning av personalens resurser anger även ledarens effektivitet (a.a., 83). 
Delaktighetsgraden anger dessutom riktlinjer kring huruvida ledningen är pedagogisk och kan 
anpassa sina förväntningar efter de individuella förutsättningarna som varje medarbetare har 
(Nilsson, m.fl., 1999a:133).  

Jag tror att grundtanken är att vi ska med och utveckla verksamheten, det tycker jag 
märks…man använder min tidigare erfarenhet av liknande jobb… 

Kritik som framförts vad gäller beslutsfattande rör de situationer där frågor tagits upp till 
diskussion trots att arbetsgruppen egentligen inte hade dem befogenheter som krävdes för att 
fatta beslut. Vidare gäller kritiken den långa tiden som det ibland tar att fatta ett beslut. En 
respondent menar att det ibland går så långt att det inte fattas något beslut utan resulterar i en 
utdragen diskussion som inte leder någonvart. Respondenten menar att det i vissa fall är bättre 
att ta ett beslut utan hela gruppens inverkan och utvärdera utfallet vid ett senare tillfälle. Detta 
kan tolkas som att ledningen inte alltid förstår var personalgruppen befinner sig och vilken 
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roll han/hon bör ha som ledare. En ny personalgrupp är i större behov av att bli styrd, något 
som uppnås av en uppgiftsorienterad ledare om man antar ett situationsanpassat 
ledarskapsperspektiv. Erfarna personalgrupper å sin sida kräver bestämmanderätt gällande 
verksamhetsutvecklingen (Nilsson, m.fl., 1999a:133).  Återigen ställs krav på ledningens 
kunnande och analysförmåga för att avgöra vilken ledarstil som bäst lämpar sig på den egna 
personalen.  

Vikten av handledning samt tid avsatt för strukture rade personalmöten  
Det ska finnas fastställda tidsramar för utvecklingsarbete. Ledningen bör strukturera 
organisationen på ett sätt som tillåter att tid avsätts för frågor av den här typen. Det ska inte gå 
ut över tiden som baspersonalen tillbringar med brukarna. Hög interaktionsnivå mellan 
personal och brukare är en utmärkande faktor för fungerande behandlingsverksamheter och 
bör inte störas (Fridell, 1996:42).  En verksamhet med en tydlig struktur vid sina möten kan 
minska stress och främja mer tid mellan personal och brukare. Respondenterna anger en 
ständig stress och tidsbrist trots flera mötestillfällen. De menar att struktur i dessa fattas vilket 
medför att mycket blir ogjort och osagt. Det ligger på ledningen att strukturera de 
mötesformer som finns på ett sådant sätt att tiden används så effektivt som möjligt. Några av 
respondenterna menar att tydlig tidsstruktur, bättre överblick och fokus på det som ska 
diskuteras både från lednings- och personalsidan samt samordning skulle medverka till att 
tiden på de olika mötesformerna utnyttjades mer effektivt. Vidare menar en respondent att 
ledningen borde ha en mer tydlig roll vid möten och vara den som ser till att tidsstrukturen 
hålls.  
      Utifrån respondenternas berättelser kan man se att handledning, extern som kollegial, ses 
som nödvändig och som en förutsättning för behandlande arbete av både personalgrupp och 
ledning. Kollegialhandledning innebär att diskussioner förs om de fall som personalen har 
inom verksamhetens ramar med ledare och/eller övrig personal. Formen för detta skiljer sig 
något på de olika verksamheterna men det finns avsatt tid till det. Antal handledningstillfällen 
skiljer sig åt alltifrån varannan till var fjärde vecka på de olika verksamheterna. En del av 
respondenterna anser det vara tillräckligt medan andra menar att mer handledning vore att 
föredra. Skillnaden i huruvida respondenterna är nöjda över det antal tillfällen som finns för 
handledning kan bero på att verksamheterna har funnits olika länge. Inom en nystartad 
verksamhet där gruppen inte är samstämmig kan det antas att mer handledning främjar 
gruppens utveckling i en positiv riktning genom användning av ett gemensamt språk vid 
förståelse och återkoppling (Andreassen, 2003:216).  

Betydelsen av gemensam begreppsapparat samt manuale r inom 
behandlingsarbete 
En gemensam begreppsapparat underlättar samspelet mellan arbetsgruppen och deras 
utförande av arbetsuppgifter då de har en genuin förståelse för de metoder och teorier som 
råder inom verksamheten. En respondent illustrerar syftet med gemensam begreppsapparat: 

Vi behöver ett gemensamt språk för att kunna föra processen framåt…Vi menar liksom 
samma sak och är inte medvetna om det och ibland tror vi att vi är på samma men så 
pratar vi om helt olika saker. 

Busch m.fl. (1986) menar att en gemensam begreppsapparat möjliggör konstruktiva 
diskussioner (a.a., 36). Kommunikationsbrister bland personal kan leda till konflikter som kan 
medföra beteendeproblem från ungdomarnas sida (Stanton och Schwartz, 1954 refererade i 
Andreassen, 2003:307).  
      Särskilda manualer utarbetade på arbetsplatsen för arbete som utförs inom verksamheten 
saknas på de undersökta enheterna. Däremot är grunden för några av verksamheterna byggd 
på olika metoder som använder sig av manualer. Arbetet som utförs är då integrerat med de 
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metoder som används vid enheten. Några av respondenterna menar att manualer dock skulle 
underlätta arbetet för att kunna se var varje enskild ungdom befinner sig i 
behandlingsprocessen. Andra menar att det skulle öka samstämmigheten och förtydliga 
arbetet samt möjliggöra insyn i det egna arbetet från kollegornas sida. En respondent menar 
att en manual som alla hade att följa behövs: 

…för att vi inte är samjobbade så vi gör olika saker. Vi spretar och vi har ingen 
samordning, även om vi pratar om det så ser dagarna olika ut beroende på vilken 
personal som jobbar. 

Diskussioner kring behandlingsintegritet utgår främst från manualbaserad behandling där det är 
möjligt att utröna huruvida personal utför det arbete de säger sig göra. Manualer synliggör 
arbetet på ett sätt som arbete med exempelvis psykodynamisk inriktning inte kan göra. De 
processer som sker i ett samtal är svåra att överföra till en manual som senare ska kunna följas 
av en hel personalgrupp. Detta är viktigt att ha i åtanke vad gäller diskussionen kring 
behandlingsintegritet. Inom verksamheter utan manualer kan man anta att hög samstämmighet 
blanda personalen samt gemensam begreppsapparat ökar integriteten av behandlingen. 

Hindrande och främjande faktorer i ledarskapet 

Arbetsplatsens klimat och dess övergripande betydel se  
Det är ledningens roll att se till att klimatet på arbetsplatsen är tillfredsställande (Fridell, 
1996:92). Ansvaret för en välfungerande struktur som ökar personalens tillfredställelse ligger 
på ledningens ansvar (Hagström, 1990:70). Fyra av sju respondenter anger att klimatet 
gentemot ledningen och från ledningens sida gentemot personalen är positivt och öppet. Dessa 
respondenter anger även att ledningen på deras arbetsplats utför ett bra ledningsarbete som 
kännetecknas av demokrati och lyhördhet. Lyhördhet och demokrati anges dock av alla 
respondenter som en del av ledarstilen som finns på respektive arbetsplats.  
      Personaltillfredsställelsen som är avhängig klimatet bidrar till främjande av 
behandlingseffekterna (Fridell, 1996:60). De respondenter som anger att klimatet inte är 
positivt anger olika skäl till detta. Ett av skälen som anges är ojämnhet i ledningens sätt att 
bemöta personalgruppen där vissa får mer utrymme medan andra förringas. En respondent 
menar att på grund av flera chefsbyten inom en relativt kort period har personalen en något 
”frostig” inställning till den aktuella ledaren och vice versa. Detta kan ses i ljuset av 
situationsanpassad teori där ledningen måste träda fram och anpassa sin ledarstil så att den 
blir adekvat för den verksamhet som ledaren är satt att styra. Detta skulle innebära att ledaren 
måste analysera sitt ledarskapsbeteende utifrån faktorer som gäller den egna erfarenheten, 
medarbetarnas mognadsnivå, den kultur som råder på arbetsplatsen och hur mycket tid som 
finns till förfogande för uppgiften (Maltén, 2000:72). En respondent menar att det är positivt 
att ha två ledare på arbetsplatsen (gruppchef och biträdande gruppchef) så att dessa kan 
komplettera varandra.  

Strukturens betydelse för arbetsklimatet  
Arbetsbelastning och stress skapar behov av struktur som är ledarens roll att åstadkomma 
(Hagström, 1990:81). Några av respondenterna uppger att ledningen inte är på plats inom 
verksamheten tillräckligt. Detta kan ha inverkan på huruvida personalen kan framföra sina 
åsikter och tas på allvar. Om ledaren är frånvarande från arbetsplatsen i hög utsträckning kan 
detta innebära att han/hon saknar den samlade bilden av vad som sker på arbetsplatsen, hur 
personalen mår och hur det egentliga klimatet är något som kan utgöra press för personalen.          
      Det bör finnas stödjande funktioner från ledningens sida gentemot personalen vid 
stressande situationer såsom arbetsbelastning. Fridell (1996) menar att stöd från ledningen är 
en nödvändighet för personal inom behandlingsarbete (a.a., 60). Diskussioner om vad som 
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inte fungerar bör främjas av ledarna som en del av uppmuntran och stimulering av 
arbetsgruppen. Detta främjar förändring i positiv riktning och kan bidra till att skapa ett bra 
arbetsklimat. Arbetsresultatet och arbetstillfredsställelsen är nära kopplade till varandra. Båda 
faktorerna är även avhängiga ledarskapets roll inom en verksamhet (Nilsson, m.fl., 
1999a:141). Ledaren ska ha möjlighet att kunna ställa krav på medinflytande och medansvar 
från arbetsgruppen (Maltén, 2000:67). Det missnöje som framkommit mot ledningen kan ha 
sin orsak i att varken ledning eller arbetsgrupp framställer problemet på ett konkret sätt. En 
respondent uttrycker det som: 

…just nu tas det inte i det överhuvudtaget, det grumsas bara i personalgruppen men vi 
säger ingenting uppåt, utan det lever sitt eget liv.  

Detta trots att respondenten angivit att det finns möjlighet att framföra de egna åsikterna. Vad 
detta beror på är svårt att utröna. Det kan ses som en försvarsmekanism där tystnad och en 
attityd som resulterat i ”hålla varandra om ryggen” principer för att verksamheten inte ska bli 
lidande. Hafford-Letchfield (2006) menar att sådant beteende ofta härrör ur ett svagt 
ledarskap där man tillämpar individualistiska attityder vad gäller misstag, något som 
ytterligare kan öka stress inom arbetsgruppen (a.a. ,110-111). Missnöje och tystnad kan ses 
som indikatorer på förestående kris inom verksamheten något som motiverar användning av 
ett tydligt och fast ledarskap. Bruzelius och Skärvad (2004) påpekar vikten av 
förhållandeorienterat, auktoritärt ledarskap när det gäller organisationer i kris. Återigen ställs 
ett krav på ledarskapets analysförmåga att kunna fastställa var gruppen och övriga 
verksamheten befinner sig i för att kunna anpassa sitt ledarbeteende till situationen. Det är en 
oerhört komplex roll som finns på mellancheferna (Fridell, 1996:92).  

Den rationella strukturen och jämlikhetens roller i nom verksamheter  
Kritik som framkommit gällande ojämlikt behandlande av personalen verkar ha lett till 
allmänt missnöje mot ledningen inom verksamheten. Offentlig myndighetsutövning ingår i 
byråkratiska sammanhang som förespråkar objektivitet och likvärdig behandling utifrån 
instruktioner som finns inom respektive enhet (Maltén, 2000:101). Detta syftar till att alla ska 
behandlas på samma sätt. Dessa regler borde inte enbart gälla relationen mellan 
personal/brukare utan även ledning/personal. Detta är dock en begränsning med den 
byråkratiska teorin eftersom den mänskliga faktorn alltid spelar en roll bland grupper. 
Självfallet är det naturligt att starkare relationer skapas mellan vissa medarbetare och ledning 
men detta bör inte märkas på arbetsplatsen, något som illustreras väl av en respondent. 

Det är professionellt som arbetsledare att försöka ha ett speciellt förhållningssätt 
gentemot alla sina anställda så, sen blir man närmare vissa men det ska aldrig påverka 
om man sitter i ett personalmöte eller man sitter i behandlingskonferens eller vad man nu 
gör. 

Detta uttalande kan ses i ljuset av den byråkratiska teorin som förespråkar en rationell struktur 
där ämbeten hyllas, inte personer. Oavsett tillhörighet och relation bör alla behandlas likadant. 
Det är en del av den rättssäkerhet som byråkratin förespråkar.  

Den teoretiska förståelsegrundens inverkan på verks amheten 
De flesta respondenterna anger att kunskap kring de teorier och metoder som finns inom de 
egna verksamheterna är välförankrade men att kompetens för ledningen alltid är av godo både 
för ledningen och personalgruppen. Detta kan ses i ljuset av ledarrollen där 
kompetensutveckling för egen del (och för personalgruppens del) ingår (Nilsson, m.fl., 
1999a:133). Olikheter vad gäller teoretisk förståelsegrund är en annan bristande faktor som 
framkommer. Organisationens filosofi påverkar den ledarstil som en ledare antar inom en 
verksamhet (Nilsson, m.fl., 1999a:31). Detta visar på det samspel som finns mellan ledning 
och organisation, utan organisation – ingen ledning och omvänt. Om ledaren har en 
förankring som inte överrensstämmer med den som finns inom enheten kan det försvåra 
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informationsöverföringen. Bra ledning ställer krav på gemensam begreppsapparat (Busch, 
m.fl., 1986:36). Respondenten menar dock att ledningen, trots skillnad vad gäller perspektiv 
har en god förankring i de teorier som gäller inom verksamheten och undviker att styra 
personalen med sina privata värderingar.  

Ledningens utformning av delegeringsförfarandet och  dess effekter 
Delegering av arbetsuppgifter är en annan roll som ledaren har. Hur delegeringen sker vad 
gäller hänsyn till medarbetarnas kompetens och arbetsbelastning visar ledarens förmåga att 
anpassa sitt ledarbeteende i förhållande till gruppens mognad (Gustafsson, m.fl., 1998:130). 
Delegering ses som positivt från de flesta respondenterna som menar att den är anpassad till 
deras övriga uppgifter på arbetsplatsen. Alla respondenter medger att det har möjlighet att 
säga ifrån vid delegering som de inte har kompetens att utföra. En av respondenterna uppger 
att personalgruppen inom verksamheten efterfrågar mer delegering vid tidpunkter då de har få 
uppgifter att utföra, något som besvaras positivt från ledningens sida. Detta kan ses i ljuset av 
situationsanpassat ledarskap där ledningen känner tillit till medarbetarna och kan lämna över 
fler uppgifter till personalgruppen (Busch, m.fl., 1986:23). En av respondenterna menar att, 
trots möjligheten till att säga nej till vissa uppgifter finns så gör personalen inte alltid det, 
utifrån att verksamheten kan bli lidande. Vidare menar respondenten att det ibland rör sig om 
små saker men att dessa påverkar tidsutrymmet med ungdomarna. Detta kan leda till att 
delegering ses som något negativt och inte rättighet eller tecken på ansvarsutveckling (Clegg, 
m.fl., 2007:65). En respondent uttrycker det på följande sätt: 

Jag har nog med ungarnas tryck, jag har ingen lust att lyfta min chefs arbetsbelastning 
också. 

Ledarskapets påverkan av kompetensutveckling 
Inom terapeutiska verksamheter såsom behandlingshem arbetar man som regel utifrån 
existerande teorier och metoder. Tillfredsställande arbetsinsatser vad gäller behandlingen 
utifrån angivna teorier bidrar till ett positivt klimat inom verksamheten (Fridell, 1996:43). 
Alla respondenter uppger att det inom ramen för de egna verksamheterna finns relevanta 
utbildningar i teorier och metoder som många i personalen fått genomgå. Det finns även en 
vilja att förkovra sig än mer teoretiskt i de teorier och arbetsmetoder som används trots att alla 
respondenter uppger att den kunskap de redan besitter är tillräcklig för att sköta ålagda 
arbetsuppgifter på ett adekvat och tillfredsställande sätt. Detta kan ses i ljuset av det 
pedagogiska ledarskapet som förutsätter att människan ständigt vill lära sig mer (Nilsson, 
1999b:132).  

Kunskap som resurs  
Vad gäller ledningens kunskaper kring teorier och metoder för att utföra sitt arbete på ett 
korrekt sätt uppger de flesta respondenterna att även denna är tillräcklig. Dock framkommer i 
några av berättelserna att ledningen bör, för att klara av sitt uppdrag inom verksamheten 
bättre, gå en ledarutbildning för att få kännedom om den egna processen och de förväntningar 
som finns på den rollen man har inom verksamheten. Personalgruppen och ledning är båda 
delar av de inre ramarna inom en verksamhet och har makten att påverka vilka ungdomar som 
kan tas in för att få behandling (Fridell, 1996:48). En organisations trovärdighet raseras om 
brukare tas in utan hänsyn till huruvida den kompetens och behandling som verksamheten 
inrymmer är adekvat för brukarens problematik a.a., 48. Det är av den anledningen viktigt att 
ha en personalgrupp som har den kunskap som behövs för att bedriva behandlingsarbete inom 
ramen för institutionen.  

Ja allt från…jag gick ju en Savry utbildning då, intervjumaterial, för att kunna mäta och se 
vilka ungdomar som vi ska ta in. 
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Välutbildad personal är en resurs för verksamheten och bidrar till att säkra 
behandlingsintegriteten (Andreassen, 2003:217; Daleflod, 1996:429). Vidare är 
samstämmighet bland personalen av vikt för en stark behandlingsintegritet. Ur respondent 
berättelserna framkommer att det vore önskvärt med en mindre utbildning eller kurs som 
syftar till att lyfta hela personalen som grupp. Vidare framkommer nödvändigheten av 
gemensamt språk och förståelse för de teorier och metoder man använder sig av på 
arbetsplatsen för att komma vidare i arbetet. Höjande av den egna kompetensen samt 
motivation och stöd för medarbetarnas inlärning är en av ledarskapets roller (Nilsson, m.fl., 
1999a:133). Detta är något som ledningen inom de undersökta verksamheterna verkar ha tagit 
fasta på utifrån de berättelser som respondenterna lämnat. Alla respondenter menar att 
ledningen på ett bra sätt ombesörjer kunskapsutvecklingen av personalgrupper men det finns 
mer att önska. Det som framkommer som en motverkande faktor är det ekonomiska läget 
inom verksamheterna och tidsbrist. Ekonomin styr hur många som kan få möjlighet att få 
kompetenshöjning via utbildning. Vidare styr ekonomin möjligheten att ordna ersättare för 
den personal som försvinner på utbildningar, särskilt längre sådana. En respondent skissar på 
den ideala formen för kompetensutveckling vad gäller verksamhetens och personalens behov: 

I den bästa av världar så tänker jag att var och en av oss har utvecklingssamtal. Där går 
man igenom utbildnings, kunskapsbehov som sen går tillbaks och man får pengar för 
visst mycket. Sen för man tillbaka det till gruppen i helhet utifrån varje enskild person och 
så tittar man på ”vad behöver verksamheten”, ”vem är bäst satt att göra det” och ”hur 
fördelar vi pengarna” så att i slutänden vet alla att ”det här är min del – den fyller jag” och 
”den och den får det där” och då kan jag släppa det, behöver inte oroa mig för vem som 
ska göra det jobbet, utan det blir möjligt för oss att se vart hela gruppen är på väg och 
vad och vars en del är.  

Nilsson (1999b) framför en liknande tanke och menar att kompetensutveckling idag står för en 
högre målsättning, vilket torde gynna höjningen av densamma inom personalgruppen (a.a., 99). 
Han menar att ledningen ska genom dialog involvera personalgruppen vid fastställande av vad 
som behöver förändras inom verksamheten för att denna ska kunna utvecklas framåt. 
Kostnaderna för kompetenshöjningen ska ses som nödvändiga för framtida avkastning (a.a., 
108). Dessa tankar är hämtade från företagsvärlden men kan appliceras på behandlande 
verksamheter utifrån att kompetenshöjning av personal inom dessa stärker verksamheten samt 
behandlingsintegriteten.   

Ledningens roll vid kunskapsinhämtning 
Införskaffning av nya kunskaper stöds av ledningen som erbjuder utbildningar och kurser till 
medarbetarna som de anser är av vikt för verksamheten. Även personal ges möjlighet att 
framföra önskningar om utbildningar och kurser som är av intresse inte bara för verksamheten, 
utan även för dem själva. Flera respondenter uppger att ledningen följer upp dessa önskemål 
genom att gå igenom ekonomi, tid för den planerade utbildningen, möjlighet att skaffa ersättare 
för personal som kommer att utbildas, verksamhetens behov av den nya kunskapen och dylikt. 
Sedan bestämmer man huruvida personalen får ett godkännande för denna vidareutbildning 
eller ej. Det finns således en process vid hantering av frågor som gäller kompetensutveckling 
och hur denna hanteras. Kritik som framkommer vad gäller kunskapsinhämtning rör 
ledarskapet som är högre upp i hierarkin. De respondenter som framfört kritiken menar att man 
i det övre skiktet inte alltid inser vilket komplicerat arbete som sker inom verksamheterna. 
Arbetet som utförs är krävande och ställer anspråk på kompetensutveckling i form av högre 
utbildningar för att arbetet med behandlingen inte ska bli lidande. Här kan man anta att 
gruppcheferna bör ha en aktiv roll i framförandet av de kunskaper som behövs inom den egna 
verksamheten och föra arbetsgruppens talan tydligt i ledningsgruppen. De 
kommunikationskanaler som finns inom den byråkratiska organisationen erbjuder 
mellancheferna möjlighet att via sina chefer hantera de ärenden som är för handen (Maltén, 
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2000:103). I det här fallet gäller det möjligheten att medvetandegöra ledningen högre upp i 
hierarkin om de behov som förekommer på den egna enheten bland baspersonalen. Tydligt 
avgränsade ansvarsområden och tydliga roller inom organisationen är delar av den byråkratiska 
läran som syftar till att tillvarata de mänskliga resurserna på bästa möjliga sätt (Maltén, 
2000:101). Tendenser till detta kan detekteras i berättelser som flera av respondenter lämnat. 
Tre av de fyra undersökta verksamheterna har inom organisationen delat upp arbetsgruppen 
och givit de antingen ansvarsområden för utveckling, möjlighet till spetskompetens eller 
arbetslag som har ansvar för utbildning och utveckling av ett särskilt område. De flesta av 
respondenterna inom dessa verksamheter såg specialiseringen som något positivt då det 
skapade förutsägbarhet i arbetet. En av respondenterna ansåg dock att den arbetsformen var allt 
för fast och inte gav utrymme för utveckling av de kunskaper som intresserade en som person.  

Uppföljning och implementering av nya kunskaper 
Utvecklingssamtal togs upp som en viktig del av flera respondenter vad gällde att utröna och 
planera de kunskapsbehov som saknades. Några av respondenterna uppger där att det vore 
önskvärt med utvecklingssamtal för alla i personalen samt uppföljning av dessa för att se hur 
processen fortskred och vad som var att vänta. Ett annat önskemål som framfördes av flera 
respondenter var uppföljning och bättre integrering av redan inhämtade kunskaper.  

…vi har alldeles för lite tid att följa upp allt vi går. Alltså att det blir levande i 
verksamheten, att det finns utrymme för att diskutera vad vi läst, vad vi gjort. Vi är väldigt 
dåliga på att iscensätta det vi har utbildat oss i…det har jag faktiskt sagt till [ledningen] att 
[chefen] ska, vad ska man säga, ha det som en stående punkt, att det verkligen blir av att 
man pratar ”vad är det vi har”…”är det här något vi kan använda”   

Detta uttalande visar exempel på en vilja från flera respondenters sida till mer konkret 
förankring av de kunskaper som införskaffats. Flera respondenter uppger dock att integreringen 
av teoretiska kunskaper sker i det vardagliga arbetet som en ständig process, både medveten 
och omedveten. Resurser i form av tid för möten där personal och ledning delar med sig av 
erfarenheter och kunskaper som de har och har införskaffat nyligen är något som några 
respondenter anger skulle bidra till kompetenshöjning. Detta samspel med andra, enligt det 
pedagogiska ledarskapet, bidrar till ytterligare utveckling.  

Trygghet inom arbetsplatsen 

Våldets bagatellisering  
Inom det sociala arbetets sfär förekommer situationer där brukare använder våld mot personal. 
I England har man börjat röra sig ifrån den något vedertagna bilden att våld hör till det sociala 
arbetet (Hafford-Letchfield, 2006:112). Utifrån respondenternas berättelser kan man tydligt se 
en bagatellisering av våldet som kan förekomma inom respektive enhet trots att de själva eller 
kollegor upplevt våld- och/eller hot om våld. Flera respondenter uttrycker det som att våld är 
att vänta från de riksfyllda ungdomarna de arbetar med och att det inte är något som ledningen 
kan påverka.  

Vi jobbar med ungdomar som har det jobbigt och det är väl i första hand inget som 
ledningen kan göra åt att våra ungdomar mår utan man får strama åt reglerna 

Respondentens uttalande motsägs av forskning som tyder på att ledningens sätt att strukturera 
arbetsplatsen så att stresskällor reduceras (att personal har tydliga roller, att särskilda rutiner 
som är välkända av hela personalgruppen vad gäller våldssituationer finns, att träning i 
hantering av våldssituationer bereds samt att ledningen intar en stödjande funktion vid 
händelser av våld) bidrar till minskning av situationer som utlöser våld från ungdomar. En av 
respondenterna uppger att personal inom den egna verksamheten genomgått en kurs i 
”skonsam skyddsteknik” som handlar om hur man ska undvika att hamna i våldssituationer 
samt en konflikthanterings kurs.  
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Våldsincidenter som stresskälla och ledarens roll v id trygghetsskapande 
En tydlig gräns och definition av våld samt hur detta hanteras av personalgruppen bör finnas 
på varje arbetsplats. Enligt Hafford-Letchfield bör definitionen sammanställas av ledning och 
arbetsgrupp gemensamt. En av respondenterna illustrerar denna tanke: 

…det första skulle ju vara att ledningen frågar ”hur tycker vi att det ser ut nu, finns det 
otrygga situationer?” och sen fråga hur skulle vi kunna göra på ett annat sätt. 

Genom att fastställa de risker som personalen upplever kan ett arbete utföras för att minska 
eller helt eliminera dessa risker (a.a., 114). Stöd och handledning bör finnas i anslutning till en 
incident (a.a., 113-114). Två av respondenterna uppger att det finns utomstående handledning 
att få efter en incident. Övriga uppger att samtal sköts med ledningen och de som är berörda 
av incidenten. Endast en respondent uppger att en uppföljning sker efter att en viss tid 
förflutit. De flesta respondenterna menar att det företas aktioner vid våldsincidenter direkt 
efter att de hänt, dock menar en respondent att det ibland skett att arbetskollegor inte fått hjälp 
direkt utan att det gått några dagar innan något hänt.  
      En våldsincident är stressande för den utsatta personalen och kan medföra ytterligare 
ökning av arbetsrelaterad stress om inget görs åt den rådande situationen något som kan leda 
till spänningar i verksamheten. Forskning har visat att stresskällor av ovanstående slag ökar 
risken för våldsamt utagerande från ungdomarnas sida. Detta föranleder en tanke om att direkt 
aktion med konsistent och konsekvent hantering av våld från personalens sida är ytterst viktig 
för att undvika förstärkning av våldsamt beteende samt splittring inom personalgruppen. 
Splittring kan uppkomma i situationer då personal agerar olika vid olika våldssituationer 
(Melton 1981, refererad i Andreassen, 2003:301).  
      Respondenterna ger en förenad bild av att ledningen alltid är del av hanteringen vid 
våldsincidenter och flera menar att ledningen agerat på ett tillfredsställande sätt vad gäller 
hanteringen. Alla uppger att de skulle vända sig till ledningen vid våldshändelser och tror att 
ledningen skulle bemöta dem på ett förstående sätt. Trygghet inom personalgruppen och tron 
till stöd från kollegor vid hot situationer är något som alla tar upp och menar är viktigt för 
tryggheten för den egna personen och verksamheten. Detta stöds av forskning som tyder på att 
tillit till kollegor bidrar till stödjande atmosfär på arbetsplatsen (Andreassen, 2003:301) En 
respondents definition av trygghet lyder:   

att den struktur som vi bestämmer oss för att ha följs av alla och att det är förutsägbart för 
mig när jag kommer till jobbet…vilka förväntningar som ställs på mig vid en 
våldssituation…att ha kollegor som har kompetens för att man ska vara trygg i det 
sammanhanget 

Tydlig arbetsroll, rutiner, enighet inom arbetsgruppen vad gäller teorier och metoder man 
arbetar utefter är tecken på en institution som kan hantera våldssituationer på ett betryggande 
sätt (a.a., 304). Alla respondenterna medger att det finns en hot- och våldsplan på 
arbetsplatsen. Några av respondenterna uppger att det rör sig om den hot- och våldsplan som 
finns inom kommunen medan några är osäkra var planen på deras arbetsplats kommer ifrån. 
En av respondenterna uppger att kommunens plan justerats för att tillgodose deras verksamhet 
bättre. Vidare uppger en respondent att det finns mer precisa regler vad gäller våldsincidenter, 
hur man beskriver händelser och vilka blanketter som ska fyllas i. Frågan om trygghet i 
intervjuguiden var öppen och författaren förklarade inte vad som menades med trygghet vilket 
resulterade i att flera av respondenterna angav möjligheten att uttrycka sina åsikter som en 
viktig trygghetskälla. Möjligheten att uttrycka sina åsikter fritt tyder på ett positivt och lyhört 
arbetsklimat från ledningens sida (Fridell, 1996:92). Detta kan ses i ljuset av att ett öppet 
klimat på arbetsplatsen som tyder på hög arbetstrivsel bland personalen möjliggör participativ 
ledning (a.a., 92).  
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Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ledningsstrukturen inom Ungdoms- och 
familjeenheten är uppbyggd samt hur ledningsarbetet beskrivs och uppfattas av baspersonalen 
inom respektive enhet. Detta belyses ur gruppchefernas betydelse för utformning och 
utveckling av verksamheten utifrån ett personalperspektiv. Syftet inrymmer även en ansats att 
utkristallisera vilka faktorer inom verksamhetens ramar, utifrån ledningens roll, som verkar 
främjande och hindrande för det behandlandearbetets effekter.  
      Sammanfattningsvis visar studiens resultat att baspersonalens kunskaper om 
ledningsgruppen och det arbete de utför är något begränsat. Detta kan antas bero på den 
hierarkiska uppbyggnaden av organisationens struktur där intresse främst riktas mot den egna 
ledningen. Ledarna i de undersökta verksamheterna, i överensstämmelse med forskning inom 
området (Andreassen, 2003; Fridell, 1996; Kihlblom, 2005; Nilsson, 1999a; Nilsson 1999b) 
har delvis de förutsättningar som krävs för att leda och upprätthålla verksamheterna på en god 
nivå. Resultatet visar att verksamheterna har utarbetade verksamhetsplaner och att delaktighet 
från personalens sida främjas av ledningen vid utarbetningen av dessa. På det viset skapas en 
känsla av betydelse bland arbetsgruppens medlemmar (Fridell, 1996:83). Det ledarskap som 
verkar inom enheten erbjuder utgångspunkter för kompetensutveckling, medansvar och 
beslutsfattande till medarbetarna. Kompetenshöjning menar respondenterna är en självklar del 
inom verksamheterna men det sätt som det operationaliseras på kan förbättras. Det finns dock 
smärre brister inom alla dessa områden. Vidare framgår i resultatet att trygghet inom 
verksamheten i hög grad inte anses vara något som ledningen kan förändra. Synen på våld och 
hot om våld är bland den personal som ingått i studien något bagatelliserad och verkar ses 
som en naturlig del av arbetet med unga i kris. En viktig del av ledarens arbete är således 
utveckling av den egna rollen inom verksamheten för att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som 
ligger inom dennes enklav.  

Bristen av engagemang för ledningsgruppens arbete s amt möjliga 
effekter av detta 
Resultatet visar vidare att kunskaper om ledningsgruppen och det arbete de utför inte väcker 
någon större uppmärksamhet bland respondenterna. Detta kan ses med utgångspunkt i den 
strukturen som finns inom organisationen där hierarkin löper i flera led. Chefer i flera led är 
vanligt inom den byråkratiska organisationen och syftar till rationellt utnyttjande av 
resurserna (Busch, 1986:105; Maltén, 2000:101). Personalgruppen blir på det viset mest 
involverad i den egna ledningen och har inget större intresse för övriga delar av hierarkin. 
Detta är en negativ aspekt av den byråkratiska organisationen verkar passiverande på 
personalgruppen (Blau, 1973 refererad i Maltén, 2000:102; Gustafsson, m.fl. 1998:78). 
Vidare är de byråkratiska organisationernas kontaktvägar långa och  bestående av hierarkiskt 
sammanflätade ämbeten (Clegg, m.fl., 2007:81; Gustafsson, m.fl., 1998:87). Baspersonalens 
mellanchefer som ingår i ledningsgruppen bör framföra personalens åsikter och tankar till 
ledningsgruppens chef för att denne ska få en bild av de behov som finns inom 
verksamheterna och kunna i sin tur vända sig till sina chefer med frågor kring möjliga 
förändringar, bistånd och liknande. Om ledningsgruppschefen inte har kunskap om det som 
sker på verksamheterna har han/hon små möjligheter att bidra till förändring. Det borde finnas 
ett större intresse för uppfattningar som råder hos baspersonal och ledningsgruppens chef. 
Dessa bör ha mer kunskap om varandras roller. Detta skulle sannolikt underlätta arbetet åt 
båda håll och leda till bättre fördelning av de resurser som finns inom den samlade 
organisationen.  



 38 
 

Struktur och avsatt tid för personalen för frigöran de av resurser inom 
verksamheten 
Det ledarskap som opererar inom de undersökta enheterna erbjuder som nämnts 
förutsättningar för kompetensutveckling, medansvar och beslutsfattande till medarbetarna. 
Det bristerna som finns inom alla dessa områden utgör emellertid inga större påfrestningar för 
arbetet som utförs dagligen. Dock skulle förändringar av bristerna kunna leda till ytterligare 
effektivisering av verksamheterna och möjliggöra högre av grad av behandlingsintegritet. En 
av ledarskapets roller är att skapa en fungerande strukturer inom verksamheten (Hagström, 
1990:70). I detta ingår skapande utrymme för möten som gynnar både personal- och 
verksamhetsutveckling. Tidsbrist och avsaknad av struktur inom särskilda områden är den 
faktor som respondenterna anger vara den mest hindrande aspekten för utveckling. Speciellt 
avsatt tid för möten där personal och ledning tillsammans får ventilera åsikter, utbyta 
kunskaper och idéer är att önska enligt respondenternas redogörelser. Vidare framkommer 
önskemål om en mer närvarande ledning inom den egna verksamheten så att denna lättare ska 
kunna få en överblick över klimatet, personalgruppens process och de enskilda personernas 
behov.  Tänkbara konsekvenser av den tidsbristen som personal inom de undersökta 
verksamheterna upplever kan leda till problem för verksamhetens utförande av 
behandlingsarbete. Då personal och ledning inte får tillfälle att skapa en samstämmighet kring 
rutiner i arbetet, gemensam begreppsapparat, tydlig rollfördelning och forum för diskussioner 
som kan föra verksamhetens utveckling framåt genom bättre tillvaratagande av de existerande 
resurserna kan missnöje, missförstånd och försvagad effektivitet skapas. Dessa faktorer kan 
ses som delar av behandlingsintegriteten som besvarar frågan ”utför vi det arbete som vi säger 
oss göra”. Det är viktigt för institutioner att inneha de resurser som krävs för att säkerställa 
möjligheten till uträttningen av det arbete som institutionen säger sig göra (Levin, 1998:241). 
Tidsaspekten är således en viktig del för möjliggörande av dessa resurser. 

Ledarens roll vid kunskapsutveckling och vikten av involvering av 
personal i denna process 
Det ledarskap som verkar inom enheten erbjuder goda förutsättningar för 
kompetensutveckling. Respondenterna anger att kompetenshöjning är en självklar del inom 
verksamheterna men det sätt som det operationaliseras på lämnar utrymme till förändring. Det 
framkommer ur respondenternas berättelser att utvecklingssamtal som äger rum med den egna 
chefen samt ledningsgruppschefen används som arena för diskussioner kring den enskilda 
personalens behov.  Det finns även erbjudanden som kommer från chefen vad gäller 
utbildningar och kurser som finns och som personalen kan anmäla sig till men den kritik som 
framförts gäller just utvecklingssamtalen. Det som kan förbättras enligt personalen är att 
ledningen behöver bli mer lyhörd för vad var och en i personalgruppen behöver. Att de tar 
reda på vad den enskilda personalen är intresserad av att förbättra och förnya vad gäller den 
egna kompetensen. Detta är inte en omöjlighet enligt Nilsson (1999b) som menar att 
ledningen bör involvera arbetsgruppen vid fastställande av vad som behövs för verksamhetens 
fortsatta utveckling (a.a., 99). Ledningen inom den egna verksamheten bör ta sig tid och med 
hjälp av personalgruppen fastställa vilka behov som finns vad gäller kompetenshöjning. 
Personalgruppens involvering kring verksamhetens förändring och utveckling leder till känsla 
av betydelse (Fridell, 1996:83). Nästa steg i det arbetet skulle kunna vara att se vilka inom 
personalgruppen som är intresserade av fördjupning inom de områden som brister. Det 
följande steget innebär anskaffande av ekonomiska medel till de utbildningar, kurser och 
övrigt som ska bidra till kompetenshöjningen. Det sista steget, om ekonomiskt bistånd 
beviljats, är fördelning av utvecklingsobjekten till den personal som är intresserad av och bäst 
lämpad till att få dessa. Kompetenshöjningen är som framgått en ekonomisk fråga. Ansvaret 
för de ekonomiska medlens fördelning ligger hos ledningsgruppens chef vilket föranleder en 
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tanke om att baspersonalen och deras verksamhet bör rikta mer uppmärksamhet på det arbete 
som utförs där för att på bästa sätt kunna påverka utslaget vad gäller ekonomiska hjälpmedel 
till bland annat kompetenshöjning.   

Vikten av att belysa våldsincidenternas inverkan på  arbetet och 
verksamheten 
Resultatet gällande trygghet inom verksamheten gav en tydlig bild av förringandet av det våld 
och hot om våld som kan förekomma inom det behandlande arbetet med unga är särskilt 
viktigt att belysa. Så länge det rådande betraktelsesättet av det våldsamma beteendet som kan 
uppstå på institutioner som handhar unga i kris är av förringande slag förblir 
förändringsarbetet inom området statisk. Ledningen borde ta del av den utveckling som sker 
inom institutionsbehandling vad gäller våld och hot om våld. Ett gott exempel är England där 
förändrad syn på våldet inom behandlande arbete lett till framställaning av kännetecken för ett 
arbetsklimat som motverkar uppkomsten av våldsincidenter (Hafford-Letchfiels, 2006:112-
113). Våld som förekommer på arbetsplatsen kan leda till ökad upplevelse av stress bland 
enstaka personal samt hela personalgruppen. Detta kan sedan påverka hur behandlingsarbete 
utförs och skada behandlingsintegriteten på arbetsplatsen. En viktig del av ledarens arbete är 
utveckling av den egna rollen inom verksamheten för att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som 
ligger inom dennes enklav. I ledningsfunktionen ingår bland annat problemlösning, 
målformulering, planering och organisering (Busch, m.fl., 1986:36; Phillips, 2000:81). 
Ledaren bör således inta en tydlig roll och tillsammans med gruppen utarbeta definition kring 
vad som anses vara våldsamt agerande samt hur hanteringen av våldsincidenter ska hanteras 
(Hafford-Letchfield, 2006:113). Tydliga gränser och regler bidrar till bemästrandet av 
våldshändelser samtidigt som ett konsekvent och konsistent handlande från personalens sida 
leder till att förstärkning av det negativa beteende hos ungdomarna undviks (Andreassen, 
2003:297, 300-301). En markering från ledningens sida vad gäller ansvar för utarbetandet av 
en handlingsplan kring våld och hot om våld kan vara ett steg i rätt riktning vad gäller 
förändringen av den allmänna åsikten att våld från brukarnas sida är att vänta. Det skulle i sin 
tur kunna reducera en stresskälla inom det sociala arbetet och främja personalens 
välbefinnande och kontakt med brukarna. Verksamhetens utformning vad gäller reducering av 
stresskällor gynnar å sin sida behandlingseffekterna (Fridell, 1996:60). Resultatet indikerar ett 
starkt samband mellan ledningens funktioner och organisation, personal och deras 
välbefinnande samt hur det behandlande arbetet utförs. Ledningen har således stor betydelse 
för verksamhetens utformning, förankring, personalgrupp och användning av de teorier och 
metoder som råder på arbetsplatsen. Då ledningen är en del av de resurser som är viktiga för 
verksamhetens måluppfyllnad påverkar denna således huruvida behandlingsintegriteten höjs 
eller reduceras. Detta ger en anvisning om vikten av erfarenhet, kunskaper och förståelse av 
den egna rollens betydelse för presumtivt gott ledarskap som påverkar verksamheten och 
personalgruppen i en positiv riktning.  
      Resultatet indikerar på att en välfungerande ledning med positiva egenskaper och tydlig 
roll skapar förutsättningar för en behandlande organisation ska uppnå hög 
behandlingsintegritet. Involvering av baspersonalen i arbetet kring utformning av 
verksamhetens alla delar ökar förståelsen för de uppsatta målen och ökar känslan av 
betydelse. Ledningens roll är komplex och av högsta vikt vad gäller god funktion för 
behandlande verksamheter då den påverkar i så många led. Detta föranleder en tanke om att 
ledningen bör ständigt sträva efter förbättringar av den egna funktionen inom verksamheten. 

Studiens begränsning 
Begränsningarna med studien är det begränsade antalet respondenter från varje enhet. Fler 
respondenter från varje enhet hade möjliggjort en generalisering. Vidare borde alla 
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verksamheter som ingår i Ungdoms- och familjeenheten varit en del i undersökningen för att 
ytterligare nyanser materialet. Få respondenter leder dock till mer fördjupade berättelser där 
författaren kan upptäcka likheter och skillnader i materialet. Dessa kan senare sammanfattas 
och stå till grund för praktisk implikation. Trots att avidentifiering gällt både verksamheter 
och respondenter borde berörd ledning kunna ta till sig de resultat som framkommit gällande 
gott ledarskap och förändra och förbättra inte bara sin roll i verksamheten och samtidigt 
verksamheten i sig.   

Förslag på vidare forskning 
Det sociala arbetet har sedan dess uppkomst främst varit en så kallad kvinnlig arena. De 
senaste åren har dock fler män anslutit sig till det sociala arbetet och de arbeten som förr 
ansetts vara kvinnodominerande. Liknande utvecklig kan ses på landets högskolor och 
universitet som erbjuder utbildningar inom dessa områden. Allt fler lärare, föreläsare och 
professorer är män. Det kan tyckas förvånande att det både inom arbetslivet samt 
högskolevärlden finns fler män än kvinnor vad gäller de högre tjänsterna och titlarna. I ett 
kvinnodominerat yrke och utbildningsområde torde det finnas fler kvinnor på de högre 
tjänsterna rent teoretiskt sätt. I det jämställda samhället som råder idag borde fördelningen 
åtminstone vara jämlik. Ledarskapet bör studeras ur en genusaspekt. Gruppchefer och 
ledningschefer inom det över skiktet, skiljer de sig åt vad gäller könsfördelning och i så fall 
varför. De patriarkala strukturerna som tycks styra samhället än idag, med sin bild av den 
affektiva kvinnan och den effektive mannen gör det intressant att studera huruvida anställda 
anser att det föreligger skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Vidare är det 
intressant att se hur åsikter uttrycks språkligt vad gäller ledarna beroende av deras kön. Vilka 
adjektiv och beskrivningar föreskrivs den manliga respektive den kvinnliga chefen och hur 
kan vi medverka till en förändring av dessa invanda mönster.  
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                                                     Bilaga 1 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 
transkriberat material, studiens resultat.                                                                              
 
Bakgrundsfakta 
 Kön? 
Ålder? 
Antal år som du arbetat inom enheten/verksamheten? 
Har du någon utbildning som är inriktad mot ditt arbete eller någon annan typ av utbildning? 
Vilken befattning har du? 
 
Verksamheten 
1.Finns det en verksamhetsplan för rutiner som genomförs i verksamheten? 
2. Hur har man gått till väga vid utarbetningen av verksamhetsplanen? 
3. Hur välkända är verksamhetens mål och ramar för personalen? 
4. Har ni manualer som bistår er i behandlingsarbetet? 
5. Om ja, - vad innehåller denna manual? 
6. Om nej, - anser du att en sådan behövs? Varför? 
7. Finns det beskrivna (behandlings) mål som du har att arbeta emot? Var kommer dessa ifrån? 
8. Har ni extern handledning på din arbetsplats? Hur ofta?  
9. Vad anser du om den? Behöver något förändras? 
10. Har ni intern handledning på din arbetsplats? (t.ex. APT) Hur ofta?  
11. Vem ger den interna handledningen? 
12. Vad anser du om den? 
13. Finns det något ledningen skulle kunna göra för att förändra externa/interna handledningar? 
14. Hur ser man på handledning från ledningens sida/din sida? 
15. Har ni andra mötesformer på din arbetsplats? Om ja, - hur ser dessa andra mötesformer ut?  
16. Anser du att får delta i beslut som gäller verksamheten, hur? 
17. Känner sig du dig som personal delaktig i verksamhetens utveckling och förändring? Hur då? 
18. Hur ser man på eget ansvar vad gäller verksamhetens utveckling från ledningens sida i förhållande 
till personalen? 
19. Är du som personal delaktig i utvecklingsarbetet? Om ja – hur? 
20. Ställer du krav på att vara med i utvecklingsarbetet? Om ja, - hur gör du det rent praktiskt? 
Om nej, - varför inte? 
21. Vad görs från ledningens sida för att du som personal ska bli delaktig i verksamhetens utveckling? 
22. Känner du dig som personal delaktig kring beslut som rör verksamheten? Hur då? 
 
Trygghet inom verksamheten 
23. Vad innebär trygghet på arbetsplatsen för dig? 
24. Finns det någon plan vid händelse av våld på arbetsplatsen exempelvis, osv.? 
25. Har du upplevt någon situation där du inte känt dig trygg? 
26. Finns det något ledningen skulle göra något åt de otrygga situationerna? 
27. Känner du att du kan vända dig till ledningen om du känner dig utsatt, rädd eller otrygg på din 
arbetsplats? Om ja, hur hanterar ledningen de situationerna? 
28. Har du någon gång vänt dig till ledningen då du känt dig rädd eller otrygg? Vad gjorde ledningen i 
den situationen? 
 
Ledningens roll i verksamheten 
29. Hur är klimatet gentemot ledningen på din arbetsplats? 
30. Hur är klimatet gentemot personalen från ledningens sida? 
31. Vad anser du om ledningens förmåga att leda personalen? 
32. Finns det brister i ledningens sätt arbeta? 
33. Hur skulle du vilja att ledningen agerade i de avseenden där du anser att den brister?  
34. Beskriv din bild av ledningens roll/agerande vid stressande situationer i arbetet så som hot om 
våld, personalbris etc. Hur skulle du vilja att de agerade i dessa situationer? 
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35. Vad har personalen för behov, enligt dig vad gäller stresshanteringen på arbetsplatsen? 
36. Förekommer det trakasserier på din arbetsplats? Hur hanterar ledningen detta? 
37. Hur ser ledningen på din arbetsplats på delegering av arbetet till er i baspersonalen? 
38. Hur upplever du ledningens sätt att delegera arbetsuppgifter till personalen? 
39. Kan du säga nej till vissa av de uppgifter som delegeras till dig? 
 
Personalens upplevelse av ledningen 
40. Hur upplevs ledningen från din sida? Demokratisk? Förstående? Osv. 
41. Vad anser du om kunskaperna som ledningen besitter i fråga om teorier och arbetsmetoder som 
man arbetar utifrån på arbetsplatsen?  
42. Anser du att ledningen besitter tillräckliga kunskaper för att sköta sitt arbete på ett 
tillfredsställande sätt och enligt de uppsatta målen för er verksamhet vad gäller teorier och metoder? 
Är kompetensutveckling nödvändig? 
 
Kunskaper om teorier och modeller som råder på arbetsplatsen 
43. Har du/personalen genomgått någon utbildning som är karakteristisk för verksamheten? Vilken, 
vilka? 
44. Vad anser du om den kunskap du själv besitter i fråga om teorier och arbetsmetoder som ni på din 
arbetsplats arbetar utifrån?  
45. Är de kunskaperna tillräckliga för att sköta arbetet på ett tillfredsställande sätt? 
46. Hur införskaffar du dig de kunskaper och den kompetens som behövs för att fungera väl på 
arbetsplatsen? Hur ser ledningens roll ut i detta? Vad skulle du vilja att ledningens roll var i detta?  
47. Vad behöver förbättras för din del?  
48. Vad behöver förbättras för personalens del? 
49. Vad behöver förbättras för ledningens del? 
 
Kunskapsinhämtning  
50. Driver ledningen kompetenshöjningen hos personalen? Om ja, - på vilket sätt? Anser du det vara 
tillräckligt? 
51. Hur skulle du vilja att ledningen agerade i frågor kring kunskapsinhämtning? 
52. Upplever du att du är delaktig, eller har möjlighet i de processer som finns vad gäller 
kunskapsinhämtning på din arbetsplats? 
53. Ställer du krav på ökad kunskapsinhämtning hos ledningen för deras räkning? 
54. Hur använder du kunskapsinhämtningen som sker senare i ditt vardagliga arbete? 
55. Skulle ökad kunskapsinhämtning utveckla och öka kompetensen i organisationen? 
56. Skulle ledning och verksamhet kunna bli bättre av nya kunskaper inom ert arbetsområde? 
57. Ställer du (samt övrig personal) krav på ny kunskapsinhämtning? Om ja, - hur går du (ni) tillväga? 
58. Hur följer ledningen upp detta? Hur skulle en önskvärd uppföljning från ledningens sida vara? 
 
Ledningsgrupp  
59. Vad vet du om ledningsgruppen som din gruppchef är med i? 
60. Finns det rutiner kring informationsöverföring från gruppchefen till personalen om vad som tas 
upp i ledningsgruppen? 
61. Har du möjlighet att framföra frågor som kan tas upp av ledningsgruppen?  
 
 
 
 


