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Sammanfattning

Denna kartläggning syftar till att belysa ledarskapet inom vård och omsorg i Kronobergs län
under covid-19 (2020). Studien riktar fokus mot första linjens ledare inom olika verksamheter
och hur de ser på beslutsfattande, arbetsvillkor och uppdraget att ge bästa möjliga service och
kvalitet till varje omsorgstagare under en tuff tid.
Kartläggningen rymmer totalt 63 första linjens ledare som har lämnat sina tankar och reflektioner via intervjuer och digital enkät. Ledarens profil har, under pandemin, betonat tydlighet
och beslutsförhet med ett faktabaserat budskap i alla led. Ledaren har lyssnat uppåt och agerat
nedåt för att ge stöd och skapa trygghet. Ledaren har verkat både proaktivt och reaktivt i
kombination. Det har varit centralt att vinna personalgruppens förtroende genom att vara
synlig, tillgänglig och lyhörd i såväl fysisk som digital mening. Det praktiska agerandet har varit
hands-on och lösningsfokuserat, medan mycket av det strategiska arbetet har fått läggas åt
sidan.
Samtliga ledare definierar arbetsförhållandena under pandemin som tuffare än normalt.
Ledarna har aktivt medverkat till att ställa om och införa nya säkerhetsåtgärder såsom till
exempel nya vårdhygienrutiner, skyddsutrustning, testning, smittspårning, utökad jourtid, nya
personalrutiner, minskad personalrotation, nedstängning av daglig verksamhet samt nya
former för anhörigkontakter. Trots förekommande smittspridning framhåller samtliga ledare
(100 %) att de överlag är nöjda med sin insats som chef under pandemin. Nästan lika många
(97,9 %) ser att de förändringar som gjorts har fungerat bra eller relativt bra.
Studiens ledare har verkat som viktiga kuggar i de större krisorganisationer som snabbt
monterades upp under våren. Nio av tio ledare är nöjda med hur informationsflödet har
fungerat, där chefens roll främst har handlat om att ta emot, sålla, anpassa och föra vidare.
Flera har blandade känslor inför det stöd de fick (eller borde fått) från sin arbetsgivare under
den tuffa tiden. Det stöd som förmedlades från centralt håll syns främst ha varit av mer
praktisk art, medan den psykosociala stöttningen verkar ha uteblivit mer eller mindre helt. Vid
behov av stöd, bollning eller råd inför beslut har kontakterna med främst chefskollegor på
samma nivå samt MAS varit de två viktigaste. Flera ledare känner idag en viss besvikelse över
den tysthet som finns och har funnits från centralt håll hos arbetsgivaren, där de emellanåt inte
blivit sedda för de viktiga insatser som gjorts.
En tydlig majoritet av kartläggningens ledare (77,8 %) pekar på att de har utvecklats positivt
som chef efter att ha fått leda och agera under covid-19. De allra flesta menar att det idag
finns en bättre beredskap för att kunna hantera en framtida kris, där verksamheterna i större
skala tycks vara professionellt, materiellt och mentalt redo.
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Introduktion till kartläggningen

Denna kartläggningsrapport har beställts av projektet ’Framtid vård och omsorg Kronoberg’
som genomförs vid Vård- och omsorgscollege Kronoberg (Region Kronoberg). Projektet
bedrivs under tre år (2019-2021) via medel från Europeiska Socialfonden (ESF) och syftar
övergripande till att fortbilda vård- och omsorgspersonal för att kunna möta framtida behov
och förutsättningar. Projektets kvantitativa målsättning handlar om att fortbilda 800
yrkesverksamma samt, därtill, ta fram ny kunskap på området såsom exempelvis denna
rapport.
Kartläggningsrapporten har ställts samman av Daniel Folkesson vid Institutet för lokal och
regional demokrati (ID), Växjö, i dialog och samverkan med projektledningen.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna kartläggningsrapport1 handlar om att utvärdera vad som
är viktigt för ett ledarskap i kristider (covid-19). Själva uppdraget tar sin grund i ledarskapets
förändrade villkor inom vård- och omsorgssektorn i Kronobergs län under 2020.
Det nämnda syftet konkretiseras genom tre frågeställningar som anger fokus för uppdraget
och söker kunskap om:
1.

En utformad ledarskapsstandard för vilka delar av det förändrade ledarskap som vi nu
bedriver som är värda att behålla. Vad gör vi annorlunda nu jämfört med innan covid19-utbrottet?

2.

Hur har verksamheterna påverkats på olika sätt av pandemin? Finns det skillnader
gällande pandemins påverkan mellan de olika verksamhetsområdena inom vård och
omsorg?

3.

Har ledarskapet ändrats under rådande pandemi och i sådana fall hur? Vad tar vi med
oss framåt och vad kan vi lämna bakom oss?

För att nå kunskap och förståelse om dessa frågeställningar har ID:s utredare ställt intervjuoch enkätfrågor till första linjens chefer/ledare inom vård- och omsorgssektorn (äldreomsorg,
LSS, psykiatri, hälso-/sjukvård) i Kronobergs län. Studien rymmer även kompletterande samtal
med rektorer vid befintlig vård- och omsorgsutbildning i länet2.

1

Kartläggningens syfte och frågeställningar återges från ursprungligt upphandlingsunderlag samt de

överenskommelser som konkretiserades i planen för kartläggningsuppdraget.
2

Se sida 10-11 för beskrivning av kartläggningens metod och datainsamling.
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Covid-19 och Kronoberg – en statistisk översikt
Den 20 november 2020 fanns följande statistik presenterad på Region Kronobergs hemsida3
avseende förekomst av covid-19 i Kronobergs län sedan pandemins start inklusive spridning
och skydd av riskgrupper:
> Konstaterade fall (covid-19):

4 601

> Avlidna (covid-19):

144

Antal bekräftade fall fördelat på länets åtta kommuner, enligt regionens hemsida:
⋅

Alvesta kommun:

399

⋅
⋅
⋅

Lessebo kommun:

174

Ljungby kommun:

589

Markaryds kommun:

161

⋅

Tingsryds kommun:

203

⋅

Uppvidinge kommun:

270

⋅

Växjö kommun:

1 996

⋅

Älmhults kommun:

448

Region Kronoberg drar slutsatsen att antalet smittade i länet åter har tagit fart efter en
förhållandevis lugn sommar. I relation till befolkningen är antalet smittade i Kronobergs län fler
än antal smittade i riket som helhet.
Vidare skriver Region Kronoberg att Folkhälsomyndigheten framhåller att det är särskilt viktigt
att vi skyddar riskgrupper från att bli smittade av covid-19. Till riskgrupper hör personer med
underliggande sjukdomar av olika slag och de som är över 70 år gamla. Det bor idag 201 469
personer i Kronobergs län varav 31 682 personer (15,7 %) är 70 år eller äldre.

Kompletterande kunskap från andra studier
Det görs idag allt fler analyser av coronavirusets effekter på det offentliga Sverige. I det
växande omfånget av studier och utvärderingar har denna kartläggning främst tagit intryck av
två olika som har producerats av Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO) respektive Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).

3

www.regionkronoberg.se
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Kunskap från Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO)
Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO)4 har, i sin studie, ställt frågor till 2 900 chefer inom
sjukvård och äldreomsorg avseende hur covid-19-pandemin har påverkat ledarskap och
verksamhet (maj 2020). Nära hälften (49 %) av respondenterna arbetar som första linjens chef,
medan 24 % jobbar som mellanchef. Övriga personer svarar att de är högre chef eller har
annan chefsroll. Närapå samtliga säger sig idag ha medarbetaransvar.
Av respondenterna svarar 82 % att krisledarskapet vid den egna arbetsplatsen har fungerat bra
(52 %) eller mycket bra (30 %) under pandemin. Första linjens chefer är generellt något mindre
nöjda än de högre cheferna, men åtta av tio tecknar ändå en positiv bild av krisledarskapet.
Bland de chefer som anger förslag till förbättringar återkommer följande svar flest gånger;
(a) tydligare information, (b) tydligare beslut, riktlinjer, ansvar, (c) bättre samordning mellan
chefsnivåer, (d) mer inflytande över beslut från linjen, samt (d) färre snabba ändringar på
grund av ogenomtänkta beslut.
Två former av stöd är eller har varit särskilt viktiga för respondenterna nämligen stödet från
chefskollegorna samt från den privata sfären (familj och vänner). För första linjens chefer syns
tydliga instruktioner och rutiner ha gett särskilt bra stöd.
Få i Sverige eller i undersökningen har erfarenhet av hur det är att återgå till ett normalläge
efter en så pass omfattande kris som covid-19. För cheferna handlar de tre största
utmaningarna framåt om att:
•

ha ork och energi efter en så krävande period

•

ha tid och förutsättningar att åter arbeta strategiskt

•

hantera den köbildning av vård som nu har skapats

LiVO drar, via sin undersökning, slutsatsen att svensk vård och omsorg har chefer och
medarbetare som mycket väl klarar sin uppgift under krisen med covid-19.

Kunskap från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)5 riktar i sin rapport fokus mot coronapandemin och
dess koppling till den svenska äldreomsorgen. SKR slår inledningsvis fast Folkhälsomyndighetens slutsats om att risken för att bli allvarligt sjuk och dö ökar gradvis med stigande ålder.
Vid åldern 70-80 år är risken för att bli allvarligt sjuk av covid-19 fem gånger så hög som vid
åldern 50-60 år. För den som är över 80 år är risken mer än dubbelt så stor som vid 70-80 års
ålder. Vid rapportdatumet var 89 % av samtliga som avlidit på grund av covid-19 över 70 år.
Från mitten av mars till slutet av maj 2020 går det att notera en tydlig överdödlighet bland de

4

Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO); ’Att leda under covid-19-pandemi’ (2020).

5

Sveriges Kommuner och Regioner (SRK); ’Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av coronapandemin’ (2020).
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äldre grupperna i Sverige jämfört med året innan. Det är, utifrån ovanstående statistik, av
största vikt att värna de äldre och förhindra smittspridningen så mycket det går.
SKR menar i sin rapport att socialtjänstlagen (2001:453) saknar den flexibilitet som krävs vid
extraordinära händelser. Dagens äldreomsorg kan, jämfört med hälso-/sjukvården, inte
prioritera mellan insatser till brukare. Vid risk för smittspridning bland brukare eller hög
sjukfrånvaro bland personalen ger SoL mycket begränsade möjligheter att ändra eller skjuta
fram gynnande beslut för brukare utan att bryta mot lagen.
SKR:s rapport från tidigare i år tar bland annat upp rekommendationer kring de svenska
äldreboendena, betydelsen av basala hygienrutiner, skyddsutrustning, bred testning samt
vården i livets slutskede vid covid-19. Studien understryker problemet med att många fler
patienter nu dör ensamma på såväl sjukhus som särskilda boenden. SRK summerar slutligen
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) totalt 1 045 tillsyner - mitten av april 2020 - som
riktats till 490 äldreboenden och 388 hemtjänstverksamheter (kommunala som privata) runt
om i Sverige. De utmaningar som IVO såg, och som kopplar an till pandemin, handlar om:
•

Hantera oro bland personalen

•

Hantera informationsflödet

•

Rutiner kring skydd och hygien

•

Planera långsiktig bemanning av verksamheten

IVO såg även flera framgångsfaktorer utifrån genomförd tillsyn:
•

Nära och tydligt ledarskap

•

Aktivt arbete med personalplanering

•

Samverkan med sjuksköterskor och andra parter

•

Metoder för att säkerställa att hygienrutiner följs

•

Nya rutiner för kontakter boende-anhöriga samt individuella aktiviteter istället för
aktiviteter i grupp

Några viktiga definitioner
Följande begrepp förekommer flera gånger i kartläggningsrapporten och definieras såsom
följer:
Vård och omsorg:

Här innefattas äldreomsorg, LSS, psykiatri samt hälso-/sjukvård

Äldreomsorg:

Här innefattas såväl hemtjänst som omsorg av äldre personer vid olika
typer av serviceboenden

LSS:
MAS:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Medicinskt ansvarig sjuksköterska kopplad till kommunens hälso- och
sjukvård
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Första linjens chef:

Här avses chef/ledare som, tillsammans med sin grupp, arbetar
verksamhetsnära och i direkt kontakt med patienter/omsorgstagare

Chef/ledare:

Begreppen chef och ledare används synonymt i denna rapport och
syftar på de personer som medverkar med sina svar i studien.
Begreppet respondent används också på några ställen, primärt
kopplat till de personer som fyllde i den digitala enkäten

Kronobergs län:

Kronoberg har 202 000 invånare (2020) och inkluderar följande åtta
kommuner; Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult

Disposition
Rapportens inledande avsnitt definierar kartläggningens syfte och huvudsakliga frågeställningar samt, därefter, hur utredaren har gått tillväga för att samla in den data som ligger
till grund för resultatredovisningen längre fram i dokumentet.
Rapportens resultatdel är uppdelad i åtta olika avsnitt och spänner från sida 12 till 34. Nämnda
avsnitt har skiftande tematiska rubriceringar, men bör läsas som en helhet då flera
resonemang hör samman och går igen i de olika avsnitten. Det är viktigt att poängtera att
syftet med resultatredovisningen främst handlar om att peka på en bred helhet och lyfta fram
summerande resonemang. Här finns dock även plats för individuella berättelser och enskilda
avvikelser. Rapporten återger inga direktcitat, men väl utdrag från samtal och diskussioner för
att skildra/levandegöra tankar och reflektioner.
Dokumentet avslutas med den sammanfattande slutdiskussion som utredaren självständigt
författar utifrån insamlad data och redovisade resultat; sida 35 till 41.
Bilaga 1 presenterar de intervjufrågor som ställdes till studiens första linjens chefer (14 frågor).
De frågor som ingick i den digitala enkäten återges inte här, utan speglas genom redovisade
tabeller i den följande resultatdelen.

9

Metod och datainsamling

Föreliggande kartläggning speglar ledarskapet inom vård och omsorg under covid-19pandemin. Som syftet angav i förra avsnittet handlar det bland annat om att skildra hur
ledarskapet har sett ut, och möjligen förändrats, under den utmanande tid som hittills varit.
Studien speglar helåret 2020, där den praktiska datainsamlingen har genomförts under
perioden september till och med halvvägs in i november.
De slutsatser som presenteras i rapporten bygger på data som har samlats in både via
kvalitativ och kvantitativ metod, där följande tre verktyg har varit allra viktigast:
•

Dokumentgranskning såsom projektrapporter, statistik samt externa studier och
undersökningar (se LiVO och SKR)

•

Kvalitativa intervjuer med (a) första linjens chefer/ledare inom vård- och
omsorgssektorn i Kronobergs län, samt (b) rektorer vid befintlig vård- och
omsorgsutbildning i länet

•

Digital enkät som riktades till och besvarades av första linjens chefer/ledare inom
vård- och omsorgssektorn i Kronobergs län

Nedan beskrivs de två sistnämnda verktygen lite mer ingående avseende syfte, användning
och utfall.

Kvalitativa intervjuer med 17 ledare
Under hösten genomfördes telefonintervjuer med totalt 17 chefer/ledare vid 15 olika
arbetsplatser (enheter/avdelningar) inom vård- och omsorgssektorn (äldreomsorg, LSS,
psykiatri, hälso-/sjukvård) i Kronobergs län. Nämnda intervjusamtal fördelades på två tydliga
målgrupper:
•

Intervju med 14 första linjens chefer/ledare som jobbar verksamhetsnära inom vård
och omsorg i länet

•

Kompletterande intervjuer med tre rektorer vid vård- och omsorgsutbildning i länet

Bland de 17 intervjupersonerna är 14 kvinnor och tre män, vilka representerar flera olika
verksamheter inom vård och omsorg. Det finns en regional spridning inom gruppen, där
samtliga åtta kommuner är representerade.
Det stod tidigt klart att intervjupersonernas erfarenheter av covid-19 och smittade
patienter/omsorgstagare varierar kraftigt. Vissa har - särskilt under våren och sommaren jobbat direkt med smittan och gjort stora verksamhetsförändringar på grund av denna, medan
andra haft en betydligt lindrigare situation att hantera. Samtliga har dock reagerat på
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pandemin och bland annat ställt om ledarskap, prioriteringar, metoder, arbetssätt och
personalärenden.
Kartläggningens intervjupersoner valdes ut i dialog mellan utredare och uppdragsgivare vid
’Framtid vård och omsorg Kronoberg’, Region Kronoberg. Först prioriterades cheferna vid
projektets så kallade testenheter, därefter selekterades övriga personer ut slumpmässigt med
viktning för att få en geografisk spridning samt erfarenheter från skiftande verksamheter.
Namn på aktuella personer baserades på insamlade uppgifter från de lokala styrgrupper som
finns kopplade till Vård- och omsorgscollege Kronoberg, undersköterskegrupper samt kontakt
med nyckelpersoner och deras vidareförmedling.
De 17 personerna intervjuades via telefon, där varje samtal tog i genomsnitt 40-50 minuter.
Vid samtalen användes en semistrukturerad intervjuguide med 14 frågor av skiftande karaktär
(bilaga 1). Utredaren dokumenterade fortlöpande de tankar, iakttagelser och erfarenheter som
lyftes fram och skrev efteråt ut samtalen som längre, sammanhållna texter. Samtalen bidrar till
en rik helhetsbild byggd på 17 unika berättelser.

Digital enkät med svar från 46 ledare
Kartläggningens digitala enkät riktar fokus mot chefer/ledare som jobbar verksamhetsnära
inom vård- och omsorgssektorn i Kronobergs län. Själva enkäten togs fram och började
skickas ut från och med vecka 39 genom projektledningens försorg; till exempel via
nyckelkontakter vid Region Kronoberg, de åtta kommunerna, projektets testenheter och de
lokala styrgrupperna. Till detta marknadsfördes enkäten via sociala medier och med hjälp av
relevanta kontaktlistor.
Datainsamlingen avslutades drygt sju veckor senare (18 november) med enkätsvar från totalt
46 personer (respondenter) som representerar följande verksamhetsinriktningar:
•

29 st

Äldreomsorg

•

10 st

LSS (funktionsvariation)

•

5 st

Hälso-/sjukvård

•

1 st

Psykiatri

•

1 st

Annan verksamhet

Den digitala enkäten innefattade totalt 14 frågor av skiftande fokus och karaktär som i mångt
och mycket överlappade de områden som togs upp vid intervjusamtalen. Till varje fråga fick
respondenten välja mellan fasta, strukturerade svarsalternativ. Vid instruktionen betonades
vikten av att fylla i samtliga enkätfrågor på ett sanningsenligt sätt och efter bästa förmåga, där
varje medverkande person garanterades total anonymitet.

11

Förekomst av covid-19 inom vård och omsorg

Bekräftad covid-19-smitta och tuffa arbetsförhållanden
Vid samtal med kartläggningens 17 intervjupersoner samt input från de 46 första linjens chefer
som fyllt i enkäten framstår det tydligt att samtliga har agerat under en vår, sommar och höst
(2020) som varit tuff och väldigt utmanande. Själva chefskapet har ställts på prov och, som
någon uttrycker det, klarar man att vara chef under en global pandemi då är man sannolikt en
ganska duglig ledare.
Flera av studiens ledare har agerat i en verksamhet där covid-19-smittan fått direkt fäste
genom att personal och/eller omsorgstagare har insjuknat. Ledarna har här fått ställa om
fundamentalt för att hantera en situation som de aldrig tidigare har upplevt eller verkat i. Men
det är viktigt att påpeka att alla tycks ha påverkats mer eller mindre, även ledare vid enheter
som lyckats hålla smittan borta. De allra flesta har agerat proaktivt och iakttagit alla tänkbara
säkerhetsåtgärder för att inte förvärra en redan svår situation.
Bland de ledare inom vård och omsorg som har intervjuats i studien berättar 12 personer att
de haft covid-19 direkt kopplad till sin arbetsplats genom att personal och/eller
omsorgstagare visat symptom och därefter testats positivt. Bland svaren till den digitala
enkäten framhåller strax över hälften (55,6 %) av respondenterna samma sak, det vill säga att
smittan varit närvarande i direkt mening.
Som nämndes ovan, alla ledare tycks ha fått agera i en ny verklighet där arbetsförhållandena
varit påverkade och tuffare än normalt. Detta intygas av samtliga intervjupersoner, även om
många också poängterar att de trots det tuffa läget varit förskonade jämfört med andra
arbetsplatser. Bland de 46 ledare som besvarade enkäten beskrivs arbetsförhållandena under
pandemin på följande sätt:
•

30,4 % Mycket tuffare än normalt

•

30,4 % Tuffare än normalt

•

39,1 % Lite tuffare än normalt

Noterbart är att ingen respondent väljer att likna vårens, sommarens och höstens arbetsförhållanden som något annat än, just, tuffare än det normala.
Vid flera av intervjusamtalen påtalas att covid-19-smittan slagit hårdare mot vissa verksamhetsdelar än andra. Flera av berättelserna vittnar om att äldreomsorgen generellt varit hårdast
drabbad, något som emellanåt också har skildrats genom media. De boendeformer som
samlar många äldre omsorgstagare på samma/begränsad yta (till exempel särskilt boende) ses
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ha varit extra utsatta under pandemin. En av de chefer som jobbar inom äldreomsorgen
beskriver vårens arbetsförhållanden på följande vis6:
-

Då det var som allra värst hade vi covid-19-smittan på tre av fem avdelningar på
boendet. Vi hade ett tag en tredjedel av personalen hemma med symptom, där jag
senare fick veta att några var smittade. Vi hade i perioder svårt att bemanna, vissa ur
personalen var hemma sju-åtta veckor. Vi jobbade med skyddsutrustning. Vi fick
isolera omsorgstagare på sina rum. Vi stängde ner allt sådant vi tidigare gjort i grupp.

Tre intervjupersoner påtalar rädslan över att få in smittan på kommunernas demensboenden,
vilket enligt dem skulle få svåra konsekvenser. Det handlar här om omsorgstagare som redan
från början kräver stora resurser och som skulle ha svårt att ta till sig information och följa
riktlinjer.
Flera av de intervjupersoner som arbetar mot ordinärt boende samt inom hemtjänst eller LSS
tycks ha haft bättre förutsättningar att hantera pandemin. Smittspridningen har varit lägre och
därmed enklare att kontrollera. Vi har, berättar någon, fördelen att jobba en-mot-en i större
utsträckning, vilket gör det enklarare att anpassa och hitta nya lösningar som fungerar.
Det finns tecken på stärkt samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna under pandemin
med en inställning om att vi ska lösa den tuffa situationen tillsammans med de tillgängliga
medel som krävs. Ett antal ledare inom LSS berättar att de lånade ut personal till
äldreomsorgen då situationen var som värst. Själva utlåningen kringgärdades initialt av ökad
oro då man lämnade trygga rutiner för en ny arbetsmiljö där covid-19 fått fäste. Men det hela
tycks ha förlöpt väl på det stora hela, även om det finns exempel på personal som blivit
smittad under utlåningen.
En ledare i en av kommunerna berättar att både hen och personalen mått dåligt under denna
tid, främst då arbetsgivaren gick ut med tuffa besparingskrav samtidigt som pandemin rasade
som värst. Intervjupersonen pekar på att besparingskraven fanns sedan tidigare och att de nu
genomfördes trots en illa vald tidpunkt och flera röster emot. Min arbetsgrupp har mått
väldigt dåligt, förklarar ledaren, främst på grund av de ekonomiska neddragningarna och sen
pandemin på det. Det har inte skötts bra alls, summerar intervjupersonen.
En av studiens intervjupersoner berättar att verksamheten fick ställa om helt under den tidiga
våren för att, på några dagar, kunna ta emot patienter med bekräftad covid-19-smitta. Det
hela betydde att personalen nu fick möta ett helt nytt patientklientel där många var väldigt
dåliga. Ledare och personal fick snabbt ställa om och tillägna sig ny kunskap och nya rutiner
närmast ’på stående fot’. Till detta fick hela enheten byta lokaler och placerades i en annan del
av samma byggnad. Det var, som personen kallar det, ’snabba puckar’ där hela flytten skulle

6

Kartläggningsrapporten använder, som nämnts tidigare, inga direktcitat utan nedanstående reflektion

(och övriga i rapporten) ska ses som ett utdrag från det samtal som hölls, vilket syftar till att levandegöra
en unik berättelse.
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genomföras på två dagar; från en tisdag till torsdagen. Det var en tuff och stökig tid, påtalar
ledaren, med ny kunskap hela tiden, stress och inställningen att lösa dag för dag och ta
problemen vartefter de dök upp. Vi tappade lite grann vår egen identitet under den perioden,
minns intervjupersonen.
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Ny kunskap – nya rutiner – ny organisering

Kunskap och informationsspridning
Spridning och förmedling av relevant information (informationsflödet) har varit oerhört
centralt inom vård och omsorg under covid-19-pandemin. Samtliga intervjupersoner som
medverkar i studien påtalar betydelsen av ett fungerande system, där råd, bestämmelser och
restriktioner effektivt sipprar ner från regering och Folkhälsomyndighet till kommunen och
därefter vidare till berörda på verksamhetsnivå.
Närapå alla ledare som har intervjuats säger sig vara nöjda och ibland till och med imponerade
av hur själva informationsflödet har sett ut och fungerat. Någon påtalar att det har varit
’mycket stuprör’ vilket har varit bra och tvunget i en kris som denna. Någon talar om väldigt
mycket ny information hela tiden, där enhetschefens roll främst har handlat om att sålla och
föra vidare. En tredje person talar om ett ’väloljat maskineri’. Ytterligare en intervjuperson
berättar att hen ’rensade sin almanacka’ för att ge all sin prioritet till fysisk närvaro och
informationsförmedling, något som hörs och återkommer i flera andra samtal. På kommunal
nivå framträder två funktioner som extra viktiga för att få informationsflödet att fungera
effektivt; (a) tillsatt krisledningsgrupp med ansvariga chefer samt (b) medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS). Särskilt den senare hyllas och uppmärksammas i flera av intervjusamtalen.
De 46 enkätsvaren går i stort i linje med ovanstående erfarenheter från genomförda intervjuer.
Nedanstående tabell återger hur nämnda första linjens chefer besvarar frågan om
informationsflödet under pandemin.

Hur ser du på ny information (informationsflödet) rörande covid-19 som nått dig som
chef och som du, i nästa steg, haft i uppgift att förmedla vidare till personal och andra?
Antal (styck)

Andel (procent)

Välfungerande informationsflöde

10

21,7 %

Har fungerat tillfredsställande

32

69,6 %

Har fungerat relativt dåligt

4

8,7 %

Har fungerat dåligt

0

0%

Som framgår i tabellen, nio av tio ledare ser positivt på hur informationen har nått och sipprat
ner igenom den egna organisationen. Endast fyra respondenter har en mer negativ syn
avseende detta.
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Det finns, från intervjusamtalen, flera exempel på viktiga insatser och åtgärder som har
företagits för att få till det flöde av information som tycks ha fungerat väl. Den följande texten
presenterar tydliga exempel som har kommit upp vid flera av de samtal som har hållits.
Samtliga av länets åtta kommuner tycks ha formerat någon form av central krisledningsorganisation bestående av nyckelpersoner/-funktioner med ett övergripande ansvar för
kommunens agerande under pandemin. De flesta av kommunerna har kompletterat dessa
centrala forum med motsvarigheter kopplade till exempelvis en förvaltning eller ett
arbetsområde, där de intervjuade första linjens chefer har medverkat. Den centrala
krisledningen har, i typfallet, stått som mottagare av regeringens och Folkhälsomyndighetens
råd och bestämmelser, vilka har sållats och anpassats för att därefter kommuniceras vidare
inom organisationen. Här har, som påtalades på förra sidan, MAS:ens insats varit väldig viktig
och en källa till trygghet. De flesta av de intervjuade ledarna har deltagit i särskilda
’coronamöten’ sedan mars/april och fram till idag, där de tillsammans med överordnad chef
och chefskollegor på samma nivå har samordnat arbetet och fattat gemensamma beslut. Då
pandemin bröt ut i våras hölls nämnda möten ofta, till exempel varje morgon eller två-tre
gånger per vecka. Därefter har frekvensen minskat i takt med att behoven har förändrats. Mer
eller mindre samtliga intervjupersoner tillmäter dessa coronamöten ett stort värde, då de ses
ha gett en viktig struktur att greppa tag i under en svår tid med många tuffa avvägningar.
De flesta av ledarna framhåller att kommun och region hållit hårt i den stuprörsliknande
informationsstruktur som beskrivs ovan, där allt som förmedlats ut bygger på kunskap och
fakta. Just fakta sägs ge positiv tydlighet och trygghet, medan vaga rekommendationer ger
upphov till oro/osäkerhet. De nämnda cheferna har, för att nå ut med sitt tydliga budskap,
nyttjat ett flertal olika kanaler, däribland direktinformation via e-mail till personalen, den
kommunala hemsidan (intranät), digitala filmer/e-learning samt fysiska anslag/instruktioner
som satts upp på anslagstavlor eller i särskilda ’coronapärmar’ som delats ut på avdelningarna.
De mer digitala kanalerna har tveklöst varit viktigast och fått ett rejält uppsving under
pandemin, något som beskrivs närmare lite längre fram i rapporten.
Flera av de intervjuade ledarna berättar att de redan tidigt bjöd in MAS och/eller smittskyddet
vid centrallasarettet för information om covid-19 och fördjupad kunskap kring basal
vårdhygien och spritning. Nämnda arrangemang upplevs ha tagits emot väldigt väl bland den
egna personalen. Till detta har chefens APT:n (arbetsplatsträffar) haft en viktig funktion att
bringa tydlighet, samtala och stilla oro. Det har inte gått att anordna breda träffar på samma
sätt som tidigare. Flera ledare valde att prioritera fysiska möten i små, uppdelade
personalgrupper. Andra valde modeller där digitala möten/avstämningar (via Teams eller
Skype) kom att komplettera eller ersätta.
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Exempel på verksamhetsförändringar och nya rutiner
Som vi vet nu; chefskapet har ställts på flera prov under covid-19-pandemin. Det gäller förstås
mest för de ledare som haft smittan närvarande inom den egna verksamheten, men även för
dem som lyckats hålla den borta. Samtliga har fått göra nödvändiga verksamhetsförändringar
och införa nya rutiner att jobba efter.
Vid intervjusamtalen framträder en bild av att de viktiga förändringsinsatserna generellt tycks
ha slagit väl ut och tagits emot bra bland personal, omsorgstagare och överordnade chefer.
Någon person nämner att de jobbar inom en bransch som är van vid förändring och snabba
omställningar, något som tolkas som en fördel i sammanhanget. Vi är vana att hitta lösningar
på akuta situationer, påpekar en av ledarna.
Den resterande delen av detta avsnitt syftar till att lista exempel på genomförda
verksamhetsförändringar som lyfts fram vid intervjusamtalen. Flera av nämnda exempel går att
relatera till den rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som introducerades på
sida 7-8 med såväl identifierade utmaningar som framgångsfaktorer för vård och omsorg.
Följande exempel syns aktuella för minst en men många gånger flera av de 17 intervjupersoner som ryms i kartläggningen:
•

Fortlöpande testning för covid-19 vid symptom bland personal och omsorgstagare

•

Användning av skyddsutrustning vid vård av patienter och omsorgstagare

•

Förtydligande av basal vårdhygien och spritning

•

Fördjupad introduktion riktad till sommarvikarier med förberedelse inför att jobba
under en sommar med covid-19

•

Framtagande av särskilda ’hygienlådor’ som placerades ut hos omsorgstagare inom
hemtjänsten

•

Isolering av omsorgstagare med bekräftad smitta eller misstanke om smitta

•

Aktiv smittspårning både bland personal och anhöriga till omsorgstagare med
bekräftad smitta

•

Strukturerade insatser för att hålla boenden och avdelningar åtskilda för att minimera
riskerna med att blanda olika grupper av omsorgstagare

•

Låsa personal till de boenden/avdelningar där smittan finns och i övrigt undvika
personalrotation så mycket som möjligt

•

Utökad jourtid för enhetscheferna under vår, sommar och höst

•

Nedstängning av daglig verksamhet och andra öppna aktiviteter inom äldreomsorgen;
såsom till exempel restaurang, musik, hantverk, konst, kafé, besök från
frivilligföreningar etc

•

Nya prioriteringar gällande gemensamma aktiviteter med verksamhet utomhus, små
grupper och säkerställd social distansering

•

Nedstängning av korttidsboende inom LSS

•

Nedstängning av arbetsplatsförlagd verksamhet kopplad till LSS

•

Besöksförbud vid samtliga äldreboenden under perioden fram till den 1 oktober
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•

Tidsbokade anhörigbesök vid desinficerade bord utomhus (sommartid) med
plexiglasskiva placerad mellan anhörig och omsorgstagare

•

Inrättade covid-team bestående av utbildad personal som arbetar ambulerande
gentemot boenden/avdelningar där smittad person befinner sig

•

Inrättade covid-avdelningar vid särskilda kommunala enheter dit smittad
omsorgstagare kan flyttas temporärt för att få specialvård, något som därigenom
reducerar oro och arbetsbelastning för övrig personal

Det kan slutligen vara värt att återigen betona att ovanstående är exempel på förändringar och
nya rutiner som har påtalats vid intervjusamtalen. Det är av självklara skäl ingen totallista, utan
rimligen har ytterligare fler insatser genomförts på andra håll. Vissa ledare har valt en strategi
och uppsättning av åtgärder, medan andra ledare delvis valt andra spår. Det finns dock varken
skäl eller underlag för att jämföra eller ställa olika åtgärder mot varandra.
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Ledarskap och beslutsfattande

Närvarande ledare med uppgift att ta beslut, förmedla information och dämpa oro
De totalt 63 ledare som har medverkat vid intervjuer samt fyllt i studiens enkät talar om
krisledarskapet på ett sätt där det går att identifiera ett flertal komponenter som ses som
särskilt viktiga och utmärkande. Det handlar, menar många, om att vara tydlig i sitt chefskap
och stå stadig som ledare. Det handlar om att lyssna uppåt och skapa sig en bild utifrån den
kunskap och information som läggs fram på bordet. Det är centralt att våga axla ledarskapet,
som en person uttrycker det, och fatta nödvändiga beslut – även svåra beslut. Vid kris syns det
extra viktigt att fatta besluten i nära samråd med andra då mina åtgärder sannolikt kommer att
få direkt påverkan på mina chefskollegors verksamheter och vice versa. Första linjens ledare
har en given roll i att sålla bland all information och anpassa den till de lokala förutsättningar
som finns inom den egna verksamheten. Den information som släpps vidare ner i
organisationen måste vara prioriterad och bygga på fakta. Som någon påpekar, det handlar
om att signalera att ’så här är det’ och inte ge uttryck för osäkerhet eller vaga instruktioner.
Flera intervjupersoner understryker att det gäller att möta personalens eventuella oro på tidigt
stadium och försöka stävja orosyttringar innan de hinner växa sig starka. ’Fakta, fakta, fakta’ är
den bästa metoden i detta sammanhang, betonar en av ledarna i kartläggningen.
Det studerade krisledarskapet tycks, utifrån alla svar och inspel, vara både proaktivt och
reaktivt på samma gång. Det ses vara proaktivt genom att ledaren har ett chefskap att axla
med krav på att fatta beslut som får direkt påverkan på verksamheten både nu och sen. Men
det uppfattas samtidigt som reaktivt i den mening att ledaren fogas in i ett vertikalt
informationsflöde med uppgift att agera utefter de instruktioner som ges.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar i sin rapport (sida 7-8) på framgångarna med
ett nära och tydligt ledarskap under covid-19 samt det utmanande i att som chef kunna
hantera personalens oro. Flera sådana här resonemang ryms även i datainsamlingen till denna
studie. Vid samtalen med de 17 intervjupersonerna betonas flera gånger betydelsen av ett
ledarskap som är ’hands-on’ med personalen i absolut fokus. Någon talar om ett ’walk around
management’ med inslag av att vara närvarande, förstå, lyssna in och bemöta. En tydlig
majoritet av nämnda ledare tycks ha prioriterat att jobba på detta sätt under pandemin, något
som upplevs ha fungerat bra och varit uppskattat bland personalen. För flera är detta chefskap
inget nytt, utan tillämpas även under mer normala omständigheter. Men för vissa andra har
pandemin tillfört ett nytt sätt att tänka och (framför allt) agera. Flera har nu valt att börja sin
arbetsdag ute i verksamheten för att få en statusuppdatering om hur den gångna natten varit.
Någon har tydliggjort sitt mobiltelefonnummer och att hen alltid är tillgänglig för frågor och
undringar från personalen. En ytterligare intervjuperson berättar att hen satte upp sitt schema
på anslagstavlan och inrättade särskilda drop in-tider på sitt kontor, så att personalen alltid
skulle kunna veta var chefen befann sig.
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Det har förekommit väldigt mycket oro bland personalen vid flera av arbetsplatserna – särskilt
inledningsvis under våren. En av de intervjuade ledarna kände tydligt av denna oro i gruppen
och valde därför att spendera extra mycket tid ute i verksamheten. Ledaren berättar att hen
hoppades kunna förmedla:
-

Om ni känner er utsatta – då vill jag också vara utsatt tillsammans med er!

De intervjuade första linjens chefer har haft begränsat med tid och få extra resurser för att höja
sin personalgrupp och sporra motivation. Någon valde vid något tillfälle att köpa in god fika
och ställa fram en godisskål. En annan anordnade en stegräkningstävling för att uppmuntra.
Men i stort tycks främst positiva ord, beröm och chefens symboliska närvaro ha varit medlen
under en pressad tid, då mycket har handlat om att arbeta övertid, vårda oroliga
omsorgstagare och lösa underbemanningen.
Flera av de intervjupersoner som varit chef under lite längre tid och känner sin personalgrupp
väl påtalar flera fördelar med just detta. Vid en kris ställs, enligt samtalen, mycket av
chefskapet på sin spets varvid det är en stor fördel att vara trygg i sin roll och ha erfarenhet att
luta sig mot. De ledare som fått möjlighet att bygga upp tillit och relationer med sin
personalgrupp tycks vara de som kommit ur den mest akuta delen av krisen på stadiga ben.
De intervjuade ledarna är överlag nöjda med sin insats under covid-19-pandemin. Detta
resultat rimmar väl med svaren från de ifyllda enkäterna som presenteras nedan:

Hur nöjd är du på det stora hela med din egen insats som chef/ledare under covid-19pandemin?
Antal (styck)

Andel (procent)

Väldigt nöjd

11

23,9 %

Nöjd

27

58,7 %

Relativt nöjd

8

17,4 %

Relativt missnöjd

0

0%

Missnöjd

0

0%

Väldigt missnöjd

0

0%

Svaren tyder på att respondenterna sammanfattningsvis är nöjda med chefskapet under denna
tuffa tid, dock med förbehållet att mycket har varit svårt, vissa har känt sig trampade på och att
den slutliga utvärderingen fortfarande måste vänta ett tag. Ur tabellen läser vi att samtliga
ledare (46 personer) väljer ett övervägande positivt svarsalternativ, där nära en fjärdedel anger
det starkaste alternativet.
Nedanstående tabell speglar ännu en enkätfråga som denna gång syftar till att kontrollera
ledarens aktiva medverkan till nya prioriteringar, rutiner och arbetssätt. Vi minns
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resonemangen kring ledarens proaktiva/reaktiva roll samt därtill listan över verksamhetsförändringar (sida 17-18). Med nedanstående resultat får vi ytterligare kunskap om ledarens
agerande under vårens, sommarens och höstens pandemi.

I vilken grad har du som chef medverkat till nya prioriteringar, rutiner och arbetssätt
som effekt av covid-19-pandemin?
Antal (styck)

Andel (procent)

Hög grad

22

47,8 %

Relativt mycket

17

37 %

Lite grann

7

15,2 %

Inte alls

0

0%

Som redovisas, totalt 84,8 % av cheferna pekar på att de – mycket eller relativt mycket – har
medverkat till nya prioriteringar och arbetssätt vid arbetsplatsen.
Vi speglar ytterligare en enkätfråga på temat (nedan), där fokus nu riktas mot utfallet av gjorda
förändringar vid arbetsplatsen. Även här är slutsatserna positiva då så många som 97,9 %
anser att förändringarna på det stora hela har fallit ut väl.

Hur tycker du att förändringar som gjorts på grund av covid-19 (t ex nya rutiner,
arbetssätt, personalärenden) har fungerat vid din verksamhet?
Antal (styck)

Andel (procent)

Bra!

17

37 %

Relativt bra

28

60,9 %

Varken bra eller dåligt

1

2,2 %

Relativt dåligt

0

0%

Dåligt!

0

0%

Inga förändringar har gjorts

0

0%

De presenterade resultaten (ovanstående tre tabeller) ligger väl i linje med den rapport som
Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO) ställde samman efter sitt riktade enkätutskick till 2 900
chefer (olika nivåer) inom den svenska sjukvården och äldreomsorgen. Bland svaren
konstaterar LiVO att 82 % av ledarna ser att krisledarskapet vid den egna arbetsplatsen har
fungerat bra eller mycket bra under covid-19.

21

Vi ser således flera tecken på att krisledarskapet har fungerat väl i Sverige och länet, men vet
också att det strategiska arbetet fått stå tillbaka för de många bränder som akut måste släckas.
Vi får anledning att återkomma till detta mot slutet av rapporten.

Feedback på ledarskap och verksamhetens insatser
Vid en allmän fråga kring feedback påpekar så många som åtta av tio respondenter till
enkäten att de generellt fått positiv feedback på sitt ledarskap under pandemin. Resterande
grupp (21,7 %) svarar att de inte fått någon feedback överhuvudtaget.
Vid intervjusamtalen är synen på feedback mer splittrad och svår att skildra. Vid fråga om
återkoppling från chef/chefer på högre nivå svarar de allra flesta att de tror snarare än vet och
att feedbacken generellt varit relativt svag. Många av ledarna tror att det finns en nöjdhet, men
för flera är tystnaden inom organisationen det man tar med sig. Några av de mer erfarna
ledarna säger sig inte bry sig så mycket om detta, men reflekterar samtidigt över hur de
mindre rutinerade cheferna ser på saken. En av de yngre ledarna poängterar att hen har känt
sig lite överkörd från sin egen arbetsgivare. Vi har, menar hen, gjort stora insatser och ställt
upp utan att vi fått särskilt mycket uppmärksamhet för det. En annan av ledarna talar på
samma sätt om att hen inte har fått så mycket feedback ovanifrån, utan känner sig ’osynlig’
trots de insatser som har gjorts. Vad gäller arbetsgivarens initiativ för att motivera och muntra
upp syns exemplen vara få. Det enda initiativ som lyfts i samtalen är ’Markarydskortet’ på 300
kr (presentkort) som delades ut till samtliga kommunanställda i samband med
sommarledigheten.
Betydligt fler av intervjupersonerna säger sig ha fått positiv feedback på sitt ledarskap från den
personalgrupp man ansvarar över. De positiva omdömena är alltså tydligare här, även om flera
samtidigt menar att de ej sökt feedback eller är beroende av den. Flera menar att det ofta
behövs ganska lite för att få gruppens uppskattning som till exempel att en finns nära
verksamheten, samtalar med personalen och intresserar sig. Några av ledarna har därtill gått in
och tagit pass då läget varit akut, vilket har renderat i positiv feedback.
Även om den positiva feedbacken är klart synligast finns även erfarenhet från situationer som
varit svåra och föranlett kritik från den egna personalen. Några av ledarna minns tillfällen då
de möttes av både ilska och irritation då de var tvungna att backa upp obekväma beslut som
tagits högre upp i organisationen. Tillgången till skyddsmateriell har varit en vanlig källa till
diskussion, där första linjens chef oftast hölls som ansvarig. En av intervjupersonerna berättar
om då hen närmast attackerades av en frustrerad kollega som gav löftet; ’om jag blir smittad
är det ditt fel – då kommer jag efter och kramar dig’. Det var pressande för mig och förstås ett
övertramp, minns intervjupersonen.
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Personal och arbetsmiljö

Personalens insatser under en tuff tid
Som påpekades på sida 12; ledarna i denna kartläggning har agerat under en period där
arbetsförhållandena varit påverkade och tuffare än normalt. Samtliga enkätsvar (100 %) pekar
på detta – ingen har någon avvikande åsikt.
En av intervjupersonerna berättar att det var väldigt kaosartat då covid-19 började visa sig
under mars och april i våras. En annan av de intervjuade ledarna intygar samma sak, det vill
säga att det fanns en stor oro inom arbetsgruppen med frågor om vart detta kommer att ta
vägen. En tredje väljer samma förklaring och att stämningen på något sätt var väldigt
upphaussad. Många tycktes, på samma gång, vara både rädda och taggade för det som var på
väg in. Flera av ledarnas berättelser låter på ungefär samma sätt, med nya rutiner och
restriktioner som infördes parallellt med att oron började få fäste i personalgrupperna. Precis
som alla i samhället rekommenderades personalen inom vård och omsorg att ta ansvar och
stanna hemma vid förkylningssymptom eller halsont. De allra flesta tog förstås detta på stort
allvar, intygar cheferna, vilket fick till följd att sjukskrivningarna sköt i höjden under våren.
Redan tuffa arbetsvillkor blev snabbt ännu tuffare med (emellanåt) problem att bemanna och
en kvarvarande personal som fick jobba mycket övertid. Det var ständigt turbulent, framhåller
några av ledarna, medan det finns berättelser som pekar på att pusslandet med tider och
bemanning trots allt lyckades väldigt bra.
Några av intervjusamtalen skiljer sig från ovanstående där ledarna har goda erfarenheter från
våren. Min personalgrupp var cool i detta – de stressade aldrig upp sig, berättar en av ledarna.
En annan talar om att personalen hela tiden stod stadigt i detta, medan en tredje menar att
gruppen aldrig tappade fotfästet. En ytterligare ledare gör samma positiva bedömning och
refererar till att personalgruppen var stark och väl sammansvetsad redan före pandemin. Vi
drog en stor fördel av detta när nu tiderna blev betydligt tuffare, det gjorde att jag hade
gruppen med mig redan från start, förklarar ledaren.
Vid samtal om personalgruppens status vid början/mitten av hösten är bedömningarna
generellt mest åt det positiva hållet. De flesta personalgrupper tycks, som någon nämnde, stå
stadigt utan att ha tappat fotfästet. Det som flera av intervjupersonerna minns är den
’krigsstämning’ som rådde under de allra mest intensiva vårveckorna. Alla ställde upp och
hjälpte till, berättar en ledare. Alla drog åt samma håll, är en annan reflektion som görs av
flera. Det var inget gnäll om småsaker, utan alla var fast beslutna om att lösa detta, minns en
av intervjupersonerna. Många av studiens respondenter talar om denna nya inställning som
något väldigt positivt och något man gärna skulle vilja behålla inom gruppen.
Det finns, trots mycket positivt, även tunga och negativa historier från den gångna våren och
sommaren. Flera ledare pekar på att hela grupper och, särskilt, enskilda individer tagit stryk
och fortfarande idag mår dåligt av den stress och press som varit. Det förekommer berättelser
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om psykisk ohälsa och medarbetare som gått in i depression. Det finns även exempel på där
personal nått vägs ände och valt att säga upp sig.
Vid intervjusamtalen framkommer det att en källa till personalens oro var då medarbetare
behövde flyttas från till exempel LSS till äldreomsorgen för att hjälpa till där covid-19 hade
slagit till hårt. Många var väl medvetna om behovet och ställde upp, men kände trots det en
rädsla för att själva bli smittade. Några av berättelserna relaterar till avsaknaden av särskilda
corona-enheter att temporärt flytta över smittade omsorgstagare till. Nu föll delar av denna
vård och omsorg istället i knät på ordinarie personal, något som skapade oro hos flera
medarbetare.
Vid studiens intervjuer framträder en tydlig bild av att såväl ledare som personal gjort privata
uppoffringar för att få den professionella verksamheten att gå ihop och inte förvärra läget.
Flera berättelser vittnar om en hård arbetsbörda med mycket övertid, medan den lediga
fritiden krympt till att mest vara hemma och vila. Flera tycks ha legat lågt med resandet,
undvikit folksamlingar och mest träffat den närmaste familjen. Ett par personer påtalar att de
tagit intryck av den negativa bild som emellanåt målats upp i media, där personalen anklagats
för att ha tagit med sig smittan in på avdelningarna. Denna bild är både fel och kränkande,
menar båda intervjupersonerna.

Etiska dilemman
En stor majoritet av respondenterna till studiens enkät pekar på att de har ställts inför olika
etiska dilemman på grund av covid-19. Så många som 41,3 % framhåller att detta skett hela
tiden eller, åtminstone, vid flera tillfällen vid omhändertagande av patienter eller
omsorgstagare. Nära hälften av totalgruppen svarar att etiska dilemman har uppkommit vid
något tillfälle, medan 13 % säger sig inte känna igen sådana tillfällen alls.
Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO) ställer i sin enkät en fråga om hur stödet till chefen har
sett ut vid hantering av etiska dilemman under pandemin. LiVO drar slutsatsen att för hälften
av ledarna har stödet varit oförändrat under krisen. Cirka en tredjedel meddelar att de har känt
av ett något bättre eller mycket bättre stöd jämfört med det normala, medan 10 % kallar
stödet för sämre nu än normalt. Nämnda slutsatser gäller oavsett verksamhet eller
arbetsområde.
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Stödet till ledaren

Stöd till ledaren under covid-19
Vi avslutade föregående rapportdel med slutsatser från den enkät som Ledarna inom Vård &
Omsorg (LiVO) ställde till 2 900 chefer inom den svenska sjukvården och äldreomsorgen. Till
etiska dilemman ställer LiVO även frågor kring det sammanfattade stödet till ledarna under
covid-19. Som introducerades på sida 7, LiVO pekar ut två former av stöd med särskild
betydelse nämligen stödet från chefskollegorna samt från den privata sfären (familj och
vänner).
Denna kartläggning ställer samma fråga vid intervjusamtal samt inom den enkät som har
använts. Vad gäller svaren till den senare framträder nedanstående bild tecknad av de 46
respondenterna.

Viktigaste stöd för dig som chef/ledare under covid-19-pandemin (två alternativ per
respondent):
Antal (styck)
Chefskollega på samma nivå

31

Annan professionell person/funktion hos min arbetsgivare

23

Min arbetsgrupp som jag är chef över

17

Min närmaste chef

15

Familj och vänner (privat sfär)

6

Debriefing med extern professionell aktör

1

Annat

1

Facket

0

Slutsatserna skiljer sig en del jämfört med LiVO:s undersökning. Vi ser, likt LiVO:s mätning, att
chefskollegorna på samma nivå anges ha varit det enskilt viktigaste stödet för ledarna under
pandemin. Svarsalternativet ’annan professionell person/funktion hos min arbetsgivare’ ses
vara tydlig tvåa i aktuell kartläggning, medan familj och vänner hamnar längre ner i listan.
Ovanstående slutsatser stöds av de intervjuer som har genomförts för studiens räkning. Flera
av intervjupersonerna pekar tydligt ut det viktiga stödet från chefskollegor inom samma eller
närbelägen verksamhet, där de haft möjlighet att bolla frågor och lyssna av inför beslut.
Nämnda chefskollegor har många gånger suttit fysiskt nära i samma byggnad eller kontoret
jämte, vilket förstås har förenklat kontakten. Dessutom har de ofta funnits med inom samma
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chefsnätverk, något som har inneburit deltagande vid gemensamma corona- och/eller
ledningsgruppsmöten. Vid aktuella intervjuer betonas ofta även medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) som ses ha haft en viktig stödfunktion via sin specialistkunskap på
området. Det är med stor sannolikhet MAS som definieras då enkäten anger ’annan
professionell person/funktion hos min arbetsgivare’.
Likt resultatredovisningen kring feedback registreras tämligen spridda synpunkter från ledarna
avseende upplevt stöd från närmaste chef och chefsnivån över. Det är ungefär lika många
intervjupersoner som definierar en nöjdhet som påpekar att stödet varit sämre än vad de förväntat
sig. Bland det negativa hörs att det dessvärre varit väldigt tyst från chefens håll och att mycket hade
kunnat skötas bättre, något som delvis har lyfts tidigare i rapporten. Några av ledarna anger att
arbetsgivaren verkar ha glömt bort första linjens chefer och haft fokus på annat. Det har, påpekar
några, kommunicerats krav och förväntningar på chefsrollen snarare än inkännande frågor om hur
det går. Särskilt en av intervjupersonerna tydliggör detta genom att ha fått signalen ’det här
förväntar vi oss av dig’, vilket personen fick till sig i ett läge då arbetsförhållandena närmade sig det
ohållbara. En ytterligare intervjuperson med övervägande negativa erfarenheter menar att
arbetsgivaren aldrig förstod hur måendet såg ut på enheten, utan att kronor och ören hela tiden var
överordnat.
Vid flera samtal påtalar de intervjuade ledarna att de har saknat en från arbetsgivarens sida utpekad
funktion att kunna vända sig till för att få psykosocialt stöd. Nämnda intervjupersoner menar att det
inte har funnits information kring någon sådan funktion vid fall då det har behövts, vilket fått till
följd att ledaren har fått leta på egen hand alternativt processa frågorna inombords. Den påtalade
bristen framhålls främst av de något nyare eller yngre ledarna som rimligen har mindre rutin att ta
av.
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Kvaliteten i mötet med patienter/omsorgstagare

God kvalitet och service trots flera restriktioner
De första linjens chefer som lämnar svar till denna kartläggning – via intervju eller ifylld enkät –
ser generellt väldigt positivt på den kvalitet som de och personalen kunnat tillhandahålla
under covid-19-pandemin. Det har, menar de flesta, varit en väldigt speciell tid som inte liknar
någon annan. Trots det har verksamheterna klarat av sitt grunduppdrag med gott resultat,
anser den stora majoriteten.
Vi inleder detta resultatavsnitt med att spegla svaren från de 46 ledare som fyllde i enkätfrågan
avseende service och kvalitet gentemot omsorgstagarna.

Utifrån de nya villkor som följer i spåren av covid-19, hur tycker du att din verksamhet har
klarat av att upprätthålla god service och kvalitet gentemot era patienter/omsorgstagare?
Antal (styck)

Andel (procent)

På ett bra och positivt sätt!

17

37 %

Överlag positivt

28

60,9 %

Överlag negativt

1

2,2 %

På ett dåligt/negativt sätt!

0

0%

Som tabellen visar, 97,9 % av ledarna poängterar att verksamheten har infriat sitt uppdrag på
ett positivt sätt, där fler än en tredjedel väljer det starkaste omdömet. Endast en person skiljer
sig från mängden och markerar ett mer negativt svar på frågan.
Kartläggningens intervjuer pekar mot samma slutsats, det vill säga att en stor majoritet ser
positivt på hur god service och kvalitet har kunnat upprätthållas under en tuff period. Samtliga
intervjupersoner utom en beskriver en väl fungerande verksamhet som dock varit föremål för
flera nya rutiner och restriktioner.
Nämnda slutsatser bland intervjupersonerna bygger rimligen på personliga iakttagelser,
närvaro i verksamheten, samtal med personal och respons från omsorgstagarna. Några har
dessutom jobbat med enkäter och gjort interna riskbedömningar för att få ytterligare kunskap
om läget. En intervjuperson talar om ’fantastisk kvalitet’, medan en annan är mer nyanserad
och framhåller att enheten gjort allt som stått i dess makt. Flera intervjupersoner intygar att de
har klarat av det elementära, det vill säga att ge god vård och omsorg. En ledare framhåller sin
personliga reflektion om att det paradoxalt nog infunnit sig ett större lugn på avdelningen
med färre besök och mindre spring. Denna synpunkt får stöd även från andra håll, där en
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ledare ser tecken på att omsorgstagare nu är lite mer öppna och söker sig till varandra för
samtal. Vid fråga om ledarna kan identifiera kategorier av omsorgstagare – apropå till exempel
könstillhörighet, etnicitet eller funktionsvariation – som har missgynnats eller farit mer illa än
andra under pandemin, lämnas endast nekande svar.
Som nämnts tidigare, flera intervjupersoner reagerar negativt på delar av den mediala
bevakning som har förekommit. Någon refererar, som vi såg, till bilden av att personalen
dragit in smittan på avdelningarna, medan en annan person påtalar det falska i att de skulle ha
’låst in de gamla och låtit dem tyna bort’. Inget kan vara mer fel, menar personen ifråga. På det
positiva kontot tillskrivs istället, menar flera ledare, en genuin omtanke där verksamheterna har
gjort sitt allra yttersta för att sörja för service och kvalitet. Samtliga arbetsplatser har varit noga
med vårdhygien och spritning av händer, något som till exempel gjort att det varken har
förekommit förkylningar eller maginfluensa såhär långt under 2020, menar flera.
Vid frågor kring tillfällen då omsorgstagarna har visat tecken på ohälsa summerar ledare inom
hemtjänst och boendestöd att vissa omsorgstagare har reagerat negativt på besök från ny
personal i det egna hemmet. Några berättelser handlar här om omsorgstagare som känt sig
otrygga och valt att avsäga sig insatser för att istället lösa situationen på egen hand eller med
hjälp av anhöriga. Två av ledarna pekar på att vissa omsorgstagare, vid tillfället för intervjun,
ännu inte kommit tillbaka.
De för omsorgstagarna allra tuffaste bitarna har varit att ej få träffa sina anhöriga som förr
samt nedstängningen av daglig verksamhet och sociala aktiviteter. Denna slutsats framhålls av
de flesta ledare som medverkar i kartläggningen. De flesta har, trots allt, förstått läget och
klarat av det hela, där det negativa för omsorgstagaren har stannat vid att hen känt sig ensam
och saknat social stimulans. Men för vissa har det ’rasat helt’, som en person uttrycker det,
med tydliga tecken på depression. Flera chefer har sett tecken på hopplöshet bland
omsorgstagarna, där vissa till och med har haft suicidtankar.
Trots den generella slutsatsen att verksamheterna lyckats i sitt uppdrag med att tillhandahålla
god kvalitet, finns viss självkritik och rannsakan hos några av ledarna. En av intervjupersonerna
framhåller exempelvis följande:
-

Det jag kan känna idag är att vi inte borde ha varit så snabba med att stänga ner
precis allt på samma gång. Med det jag vet idag borde vi förstås ha stängt mycket,
men samtidigt behållit en del öppet och förändrat formerna för vissa av aktiviteterna.
Det blev lite väl panikartat i våras, där borde vi nog ha tänkt lite annorlunda.

Det förekommer få tydliga svar om huruvida ledaren eller arbetsgivaren tänker göra någon
mer ambitiös utvärdering av service och kvalitet då pandemin slutligen är över. De intervjuade
ledarna säger sig inte ha hunnit börja tänka i sådana banor och har heller inte hört något
uppifrån organisationen. Flera tror att en sådan utvärdering skulle vara bra att göra, men har
idag inga tydliga idéer om formerna för detta arbete.

28

Kontakten med anhöriga
Slutligen, under hela våren och sommaren rådde ett nationellt besöksförbud vid äldreboenden
i Sverige, vilket dock upphörde från den 1 oktober. Vid intervjutillfällena mot slutet av
september vädrades både optimism och farhågor inför öppnandet. De flesta av de intervjuade
ledarna såg dock företrädesvis positivt på det slopade förbudet, där flera personer framhöll att
anhöriga lidit väldigt mycket under denna tid.
Kunskapen om covid-19 och förståelsen för hur vi måste förhålla oss har generellt varit stor
inom anhöriggruppen, menar flera av ledarna. Någon poängterar ett det finns ett
’femprocentigt undantag’, men att det stannar vid ett fåtal sådana individer. De flesta anhöriga
tycks ha applåderat vård- och omsorgspersonalens arbete under pandemin, men förstås
saknat den fysiska kontakten med sin make/maka, förälder eller annan familjemedlem. Mycket
av direktkontakten har fått ske via mobiltelefon eller dator/läsplatta (till exempel Teams, Zoom
eller Skype), vilket ändå har fungerat väldigt väl. De digitala kanalerna har testats som aldrig
förr och har nu kommit för att stanna, enligt de flesta ledarna. Några intervjupersoner berättar
även om situationer där anhörig och omsorgstagare träffats på avstånd, där den förre stått
nedanför boendet och pratat med omsorgstagaren som stått vid ett fönster eller på en
balkong. De tillfrågade ledarna har tillåtit detta och varit flexibla i det allra mesta, under
sommartid riggades bland annat med särskilda desinficerade bord utomhus som kunde bokas
på förhand för enskilda kontakter. Vid de boenden där dessa mötesbord erbjöds träffades
sedan anhörig och omsorgstagare med en placerad plexiglasskiva som skilde de två åt.
Vid några av intervjusamtalen berörs de demensboenden som finns runt om i länet med den
anhöriggrupp som, enligt flera ledare, är den grupp som varit allra mest frustrerad. Det finns
tecken på att dessa anhöriga mått sämre än flera andra samtidigt som situationen, åtminstone
delvis, kan ha varit nära nog den omvända för omsorgstagarna. För nämnda omsorgstagare
kan många besök och timmar i dagrummet vara jobbigt och, delvis, rycka sönder vardagen.
Några ledare ser att boendemiljön varit lite lugnare under covid-19, vilket betyder att
pandemin i detta hänseende åtminstone för någonting gott med sig.
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Starkare ledarskap efter att ha agerat i en kris

Ledarens positiva utveckling
Som rubriken antyder; de flesta av studiens 17 intervjupersoner pekar på att de har stärkts som
ledare under vårens, sommarens och höstens pandemi. En av de något yngre cheferna minns
den allra tuffaste perioden kring april-maj och konstaterar:
-

Jag vet att jag tänkte att om jag klarar av att vara chef nu, då kommer det ’normala’ att
vara en enkel match.

Snarlika insikter hörs i flera av samtalen, något som stärker tron på att den tuffa tiden trots allt
också fört något gott med sig. Vid fråga kring just detta svarar 77,8 % av enkätens
respondenter jakande, det vill säga att de på positivt sätt eller, åtminstone, relativt positivt har
utvecklats som chef efter att ha fått leda och agera under covid-19.

Hur tycker du att du har utvecklats som chef/ledare efter att ha fått leda och agera under
denna typ av pandemi?
Antal (styck)

Andel (procent)

På positivt sätt!

12

26,7 %

Relativt positivt

23

51,1 %

Varken eller

10

22,2 %

Relativt negativt

0

0%

Negativ utveckling!

0

0%

Bland svaren i tabellen konstateras att ingen av respondenterna markerar någon typ av negativ
utveckling avseende det personliga ledarskapet.
Bland intervjusvaren talar en ledare om att våga axla chefskapet med god balans mellan att
vara handlingskraftig och signalera trygghet på samma gång. En annan intervjuad ledare
berättar att hen tydligare än någonsin har förstått betydelsen av att göra prioriteringar med
rätt saker i rätt ordning, där det varit viktigt att våga skala bort. En tredje ledare understryker
att hen har klarat av att tänja maximalt både på sig själv och organisationen, med ny insikt om
var gränserna går för vad en klarar av.
Vid intervjusamtalen avseende det stärkta ledarskapet återkommer flera resonemang som
rimmar väl med beskrivningar och adjektiv som speglades under avsnittet ’Ledarskap och
beslutsfattande’ (sida 19-22). Nämnda resonemang innefattar positiva definitioner av tydlighet,
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fysisk närvaro, proaktivt agerande och faktabaserat budskap (etc), men repeteras inte
ytterligare i denna del. Trots allt, flera av ledarna ställer sig bakom aktuella definitioner och
framhåller att förståelsen för dessa idag är större än någonsin.
Flera av ledarna ser en stärkt tillit och bättre relation till personalen i arbetsgruppen. Någon
talar om att hen ser på sina medarbetare i ett helt nytt ljus, där samtliga steg fram och tog
ansvar då det kärvade som mest. För att hålla samman gruppen krävdes nya former av fysiska
möten och APT:n, därtill säger sig flera ledare ha utvecklat sitt tekniska kunnande rörande
digitala mötesmetoder.
Samtidigt som slutsatserna från tabellen på föregående sida är entydigt positiva, görs också
reflektioner kring delar av ledarskapet som fått stå tillbaka under covid-19. En av
intervjupersonerna framhåller att det strategiska och mer långsiktiga chefsarbetet stannade av
helt under våren. I den mening har jag inte utvecklats alls som ledare, menar personen. En
annan av ledarna summerar samma slutsats och konstaterar:
-

Jag har inte jobbat strategiskt alls under denna period, utan det har bara handlat om
att överleva pandemin. Prioritet 1 har varit att få folk att vara trygga och få ut den
information de behöver. Precis allt annat har lagts åt sidan.

En tredje intervjuperson är, delvis, inne på samma spår och framhåller följande vid intervjusamtalet:
-

Jag skulle säga att den här perioden har utvecklat mig mer som människa än som chef.
Tidigare tog man mycket för självklart, man har rest och rört sig fritt. Nu måste man
fundera mer och göra medvetna val hela tiden.
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Framtida beredskap och lärdomar att ta med sig

Beredskap inför en ny kris. Positiva erfarenheter att dra lärdom av
Vi är framme vid kartläggningsrapportens sista resultatdel som summerar hur studiens ledare
ser på framtida beredskap och vilka lärdomar en tar fasta på.
Slutsatserna från genomförd enkätundersökning av Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO)
summerar tre större utmaningar för cheferna inom vård och omsorg att hantera framöver; (a)
ha ork och energi efter en krävande period, (b) ha tid och förutsättningar att åter arbeta
strategiskt och (c) hantera den köbildning inom vården som nu har skapats på grund av covid19.
Föreliggande kartläggning touchar vid dessa utmaningsperspektiv, men vi inleder med en
summering av uppfattad beredskap bland de 46 ledare som lämnade svar till den utskickade
enkäten. På den konkreta frågan om vilken beredskap som idag finns vid den egna
verksamheten för att kunna hantera en ny skarp andravåg av covid-19 eller annan typ av
liknande pandemi i framtiden, svarar ledarna som följer:
•

82,6 % Bättre beredskap idag än tidigare

•

17,4 % Ungefär samma som tidigare

•

0%

Sämre beredskap idag än tidigare

De lämnade svaren pekar i tydlig riktning mot en bättre beredskap idag än tidigare. Från
intervjusamtalen får vi mer kunskap, till exempel att verksamheterna nu i större skala syns vara
professionellt, materiellt och mentalt redo. Flera av ledarna talar om att systemet nu har testats
och att de ser en stor trygghet i att testat på det stora hela slagit väl ut. Med andra ord, att
systemet tycks fungera. Som en person uttrycker det; vid framtida situation är det mer som att
’trycka på en knapp’ så vet alla vad de ska göra. Det är en stor fördel mot hur det var innan.
Flera intervjupersoner påtalar, som vi redan vet, betydelsen av faktabaserad kunskap och
information som kanaliseras enhetligt genom organisationen för att skapa tydlighet och
trygghet. Ledarna är överlag väldigt nöjda med själva informationsflödet under pandemin och
ser att det finns mycket att ta med sig från denna tid vad gäller hur budskap formuleras och
sprids. Det ses som viktigt att signalera en tydlig avsändare till budskapet, där olika metoder
och spridningskanaler används i kombination. Det finns viktiga poänger med att nyttja såväl
digitala som mer manuella kanaler för att, på så sätt, nå ut till samtliga medarbetare inom
organisationen.
De intervjuade ledarna ser, vidare, positiva fördelar med den krisledningsorganisation som
togs i bruk. Flera är imponerade av hur snabbt detta gick och hur fort folk tycktes förstå sin
nya roll och anpassa sig till de nya rutinerna. Flera röster betonar vikten av att arbetsgivaren
sätter av erforderliga resurser i en kristid och ser till att det finns ett tillräckligt lager av
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skyddsutrustning och -materiel. Vissa verksamheter fick snabb tillgång till behövd skyddsutrustning under våren, medan flera andra fick vänta i flera veckor. Det ses som väldigt viktigt
att kunna undvika en repris på det senare vid framtida kriser.
Covid-19-pandemins tydliga instruktioner om god handhygien och spritning har tagits emot
väl. För många tycks de nya rutinerna har kommit för att stanna – även vid tid då pandemin är
över. Ledarna ser generellt bara fördelar med denna fördjupade kunskap, något som syns ha
slagit ut förkylningar och maginfluensa vid de flesta enheterna. Krisens bemanningspusslande
verkar, enligt många, ha fungerat bra, trots vissa akuta situationer som krävt en hel del
flexibilitet av organisationen. Någon påpekar att vård och omsorg idag är väldigt beroende av
vikarier och att det vore önskvärt att försöka jobba bort detta beroende där det går. Såväl de
snabbt iordningställda covid-teamen som covid-enheterna lyfts fram som viktiga vid de
kommuner där de har funnits. De har generellt fungerat väl och besparat övrig personal en hel
del oro. Flera av ledarna ser betydelsen av sådana strukturer (eller motsvarande) vid framtida
kriser. Vidare påtalar många intervjupersoner betydelsen av att kunna frigöra tid i kalendern då
krisen närmar sig och prioritera rätt bland alla måsten. En av ledarna beskriver detta väl och
gör sig, på ett sätt, till språkrör för något som flera andra också är inne på:
-

Jag tycker att det offentliga många gånger tar på sig en för stor overheadapparat med
mycket möten och diverse projekt som ska testas. Jag tycker att man måste se
kärnverksamheten och fokusera på den. Det behövs en större tydlighet kring vad som
är verkligen viktigt. Det måste finnas lite ’luft i systemet’ så att man kan vara flexibel
och inte ha allt uppbokat flera veckor i förväg.

Flera av ledarna nämner den ’positiva krigsstämning’ (eller krisstämning) som uppfattades
finnas vid flera verksamheter och personalgrupper. Den aktuella iakttagelsen har nämnts
tidigare i rapporten, med en personal som steg fram och drog åt samma håll för att lösa
krisen. Många menar att de väldigt gärna skulle vilja befästa en sådan här värdegrund så att
den lever kvar permanent. Men hur detta ska kunna ske finns det få idéer om. Tvärt om, flera
tycks utgå från att en återgång till det normala också innebär en återgång till diskussioner om
småsaker/petitesser.
För många har krisen medfört en rejäl ögonöppnare avseende digitala verktyg och
möjligheten att hålla möten och föra dialog via, exempelvis, dator, surfplatta och mobiltelefon.
För flera tycks denna del av digitaliseringen ha varit ett dåligt samvete under lång tid och
något som hela tiden skjutits åt sidan. En intervjuperson formulerar sig på följande sätt:
-

Jag var tidigare chef i en annan kommun där vi under tre års tid talade om att bli
bättre på att jobba med digitala verktyg. Nu plötsligt kom pandemin och då blev vi
tvungna att köra igång på bara tre veckor.

De digitala mötesformerna tycks således vara här för att stanna. Det handlar inte om att
ersätta fysiska möten, APT:n eller chefsträffar – endast att komplettera med fler digitala
alternativ.

33

Till sist, trots krishanteringens betoning på tydlighet, vertikala strukturer och att alla inordnar
sig i systemet, består vård och omsorg trots allt av människor. En ledare ser att mycket har
varit statiskt under en lång tid och längtar tillbaka till det mer mänskliga. Till detta resonemang
betonar flera intervjupersoner betydelsen av att varje arbetsgivare ställer en tydlig
stödfunktion till ledarnas förfogande vid nästa kristillfälle. Det kan inte, menar en person, bara
handla om att peka på första linjens chefer och säga att ’detta är vad vi betalar dig för’. Tvärt
om, det är av avgörande betydelse att visa förståelse i kristid och peka ut var psykosocialt stöd
finns att få.

Utbildning av framtida vård- och omsorgspersonal
Det framförs, vid intervjuerna, ett antal allmänna tankar och resonemang kring betydelsen av
att färga framtidens vård- och omsorgsutbildning utifrån erfarenheter från rådande covid-19pandemi. Flera påpekar att detta vore bra så att värdefulla lärdomar ej går förlorade. Några
ledare har något mer långtgående förslag, medan de flesta trots allt vill vänta med en sådan
här analys.
De mest konkreta inspelen skulle kunna summeras som tre stycken, där det första tar upp
behovet av fördjupad kunskap om grundläggande vårdhygien vid utbildningen av framtidens
vård- och omsorgspersonal. Tillämpad vårdhygien är förstås redan idag ett givet moment, vet
respondenterna, men borde ges ännu mer uppmärksamhet. Som har speglats i denna rapport
flera gånger; sprita händer och desinficera har för de flesta verksamheterna varit den viktigaste
vägen att gå för att hålla pandemin borta eller i schack. Nästa förslag rör ett fördjupat
kursmoment kring skyddsutrustning, både vad gäller tillgång/funktion och hur denna används
i en mer praktisk mening. Det tredje förslag som framförs handlar om att bjuda in ledare
och/eller personal som jobbat inom covid-19-drabbade verksamheter för att ge sin
verklighetsbild, levandegöra och sporra till diskussion med eleverna.
Bland de rektorer som har intervjuats för studiens räkning framförs ett generellt behov av att
ständigt se över pågående utbildningar och uppdatera dem. Ingen av rektorerna har dock, vid
tillfället för intervjun, hunnit fundera över hur aktuell vård- och omsorgsutbildning kan eller
bör färgas av det senaste årets erfarenheter. Rektorerna tror att förtydliganden och vissa
justeringar mycket väl kan behöva göras framöver via inspel från såväl berörda lärare som
arbetslivet. Just dialogen med framtida arbetsgivare ses som särskilt viktig, även om det så här
långt inte har kommit några tydliga signaler från det hållet.

34

Sammanfattning och slutord

Vi är framme vid kartläggningsrapportens avslutande avsnitt som syftar till att summera vad
som är och har varit viktigt för ledarskapet inom vård och omsorg i Kronobergs län under
covid-19-pandemin.
Denna slutdel sammanfattar, på översiktligt sätt, den data och de resultat som har skildrats i
rapportens tidigare avsnitt. Avsnittet ger dessutom utredaren möjlighet att peka på ett antal
slutsatser och kortfattat resonera kring dessa. Själva grunduppdraget handlar – här som i
övriga rapportdelar – om att bidra med en helhetsbild som kopplar an till studiens tre
frågeställningar:
1.

En utformad ledarskapsstandard för vilka delar av det förändrade ledarskap som vi nu
bedriver som är värda att behålla. Vad gör vi annorlunda nu jämfört med innan covid19-utbrottet?

2.

Hur har verksamheterna påverkats på olika sätt av pandemin? Finns det skillnader
gällande pandemins påverkan mellan de olika verksamhetsområdena inom vård och
omsorg?

3.

Har ledarskapet ändrats under rådande pandemi och i sådana fall hur? Vad tar vi med
oss framåt och vad kan vi lämna bakom oss?

Som nämns, denna slutdel summerar de viktigaste slutsatser som utredaren vill rikta strålkastarna mot. Det är viktigt att poängtera att det är en svår sak att besvara de tre frågorna på
ett rakt och tydligt sätt. Frågorna går dels in i varandra, det finns dels också nyanser och
individuella avvikelser att ta hänsyn till. Det som är sanning för en intervjuperson kan vara det
motsatta för en annan.
Den följande slutdiskussionen bör ses i ljuset av detta, där ambitionen icke desto mindre
handlar om att bidra med kunskap från ett tufft år med covid-19.

Profilbild av första linjens ledare under covid-19
På nästa sida tecknas en allmän profilbild av första linjens chef inom vård och omsorg utifrån
de 63 respondenter som, via intervju och enkät, har medverkat med svar till denna rapport.
Profilbilden summerar ledaren och själva krisledarskapet under vårens, sommarens och
höstens pandemi. Själva beskrivningen speglar ledarens viktigaste karaktärsdrag och
egenskaper under denna tid, men även behovet av ett handfast agerande för att ge kvalitet till
verksamhet, medarbetare och patienter/omsorgstagare. Profilen är klustrad genom fem
summerande teman, vilket syftar till att ge ökad förståelse och underlätta läsningen.
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Profilbild av ledaren och ledarskapet under covid-19 (2020)
Slutsatser presenterade genom fem kluster/teman

1. Ledarskap som betonar tydlighet och beslutsförhet
⋅

Håll fokus på krisen och prioritera hårt. Stryk i kalendern och skala bort sådant som inte är viktigt just nu

⋅

Stå stadigt och axla ledarskapet. Dra nytta av rutin och erfarenheter – och våga fråga om råd

⋅

Fatta beslut och var tydlig – som en given del av rollen som chef

⋅

Hitta väg för att företräda både ledning och personalgrupp på samma gång (dubbelt företrädarskap)

2. Lyssna uppåt och förmedla ett faktabaserat budskap
⋅

Prioritera ett vertikalt informationsflöde (uppifrån-ner) som bygger på fakta snarare än känslor eller
gissningar. Så här är det snarare än detta tror vi

⋅

Lyssna in fakta/beslut > ta emot > sålla > anpassa > skicka vidare > verkställ

3. Ge stöd och vägledning nedåt
⋅

Nyttja flera olika informationskanaler (analoga och digitala) för att nå ut till samtliga medarbetare och
kollegor. Hellre för mycket information än för lite

⋅

Följ upp hur beslut och information landade

4. Fokus på att få personalgruppens respekt och förtroende
⋅

Läs in personalgruppen och uppmuntra dess positiva kraft och driv

⋅

Närvarande ledarskap (fysiskt och digitalt) med betoning på synlighet, tillgänglighet och lyhördhet

⋅

Möt gruppen, lyssna in, samtala och fråga. Visa intresse både på det professionella och personliga planet

⋅

Fånga upp förekommande oro och dämpa den innan den växer till ett monster

⋅

Vinn personalens förtroende. Små symboliska insatser kan ge stor effekt (godisskål eller klapp på axeln)

5. Handlingsinriktat ledarskap med betoningar på här-och-nu
⋅

Fokus på hands-on och att lösa problemen (släcka bränder) vartefter de dyker upp

⋅

Fokus på nuet – lägg det strategiska arbetet åt sidan

⋅

Ge av dig själv utan att ge bort allt du har. Sondera möjligheter att få stöd, bolla frågor och axla problem
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Slutsatser om ledarskapet inom vård och omsorg under covid-19
Vid sammanställningen av kartläggningens 63 ledare (17 intervjuer samt 46 enkätsvar) framstår
det tydligt att samtliga har agerat under en vår, sommar och höst (2020) som varit både tuff
och utmanande. Själva chefskapet har flera gånger ställts på svåra prov och, som någon
uttryckte det, klarar man att vara chef under en global pandemi då är man sannolikt en ganska
så duglig ledare.
En majoritet av kartläggningens ledare har agerat inom en verksamhet där covid-19 fått direkt
fäste genom att personal och patienter/omsorgstagare testats positivt. Samtliga ledare (100 %)
som besvarade enkäten definierar arbetsförhållandena under pandemin som tuffare än det
normala. Men covid-19 har förändrat villkor och rutiner för alla. Även de verksamheter som ej
fått in smittan har tvingats ställa om, införa nya rutiner och vidta säkerhetsåtgärder. Bland de
olika verksamheterna har äldreomsorgen drabbats allra hårdast, medan till exempel LSS och
hemtjänst tycks ha klarat sig bättre.
Studiens arbetsgivare (inklusive de åtta kommunerna) har inrättat centrala krisledningsorganisationer med tydliga direktiv och stuprörstänk. Nio av tio chefer är generellt nöjda med
hur informationsflödet har sett ut och fungerat under pandemin, där första linjens ledare haft i
uppgift att ta emot, sålla, anpassa och föra vidare. De flesta ledarna har, varje vecka, medverkat
vid digitala ’coronamöten’ för att samordna det interna arbetet och fatta beslut. De har
medverkat till en rad olika verksamhetsförändringar med en exempellista som bland annat
rymmer; nya vårdhygienrutiner, skyddsutrustning, testning, smittspårning, utökad jourtid, nya
personalrutiner, minskad personalrotation, nedstängning av daglig verksamhet/öppna
aktiviteter samt nya former för anhörigkontakter etc.
Krisledarskapet har, under covid-19, betonat ledarens tydlighet och beslutsförhet med ett
faktabaserat budskap i alla led. Ledaren har lyssnat uppåt och agerat nedåt för att ge stöd och
skapa trygghet. Ledaren har verkat både proaktivt och reaktivt i kombination. Det har varit
centralt att vinna personalgruppens förtroende genom att vara synlig, tillgänglig och lyhörd i
såväl fysisk som digital mening. Det praktiska agerandet har varit hands-on och lösningsfokuserat (släcka bränder), medan mycket av det strategiska arbetet har fått läggas åt sidan (se
profilbild av ledare och ledarskap på föregående sida).
Trots många utmaningar indikerar svaren från de första linjens chefer som fyllde i studiens
enkät en positiv bild av hur såväl ledarskap som verksamhetsförändringar har fallit ut:
⋅

100 % av ledarna är på det stora hela nöjda med sin egen insats som chef under
covid-19

⋅

84,8 % ser att de i hög grad eller relativt mycket har medverkat till nya prioriteringar,

⋅

97,9 % ser att de förändringar som gjorts på grund av covid-19 har fungerat bra eller

rutiner och arbetssätt som effekt av covid-19
relativt bra
Studiens chefer har överlag fått positiv feedback avseende sitt ledarskap, även om det i flera
fall varit ganska tyst från arbetsgivarens sida. Flera ledare (men inte alla) berättar att
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situationen på arbetsplatsen var smått kaotisk under, främst, våren och början av sommaren.
Det förekom både rädsla och oro inom flera personalgrupper, med följd att många sjukskrev
sig vilket gjorde att andra fick jobba extra. Flera berättelser handlar dock om att den växande
oron på arbetsplatsen strax kom att kombineras med en minst lika stark vilja om att stiga fram
och göra självuppoffrande insatser för att lösa den svåra situationen. Det professionella tycks
ha inkräktat på det privata för många av ledarna, där den lediga fritiden krympte till att vara
hemma, vila, undvika resor och större sociala sammanhang för att, på så sätt, inte dra in
smittan på arbetsplatsen.
Kartläggningens intervjupersoner har blandade känslor inför det stöd de fick (eller borde fått)
från arbetsgivaren under denna tuffa period. Flera tycks vara nöjda med stödet från (a) chefskollegor på samma nivå samt (b) MAS, medan relativt många idag känner viss besvikelse över
att det var tyst från centralt håll. Det stöd som förmedlades av arbetsgivaren syns främst ha
varit av mer praktisk art, medan den psykosociala stöttningen verkar ha uteblivit mer eller
mindre helt.
Så många som 97,9 % av de ledare som besvarade enkäten ser att de och verksamheten
klarade av sitt grunduppdrag om att ge god service och kvalitet till patienter/omsorgstagare
under covid-19. Den positiva bedömningen tycks ha stöd från de flesta omsorgstagare och
anhöriggrupper, men det finns även exempel på omsorgstagare som farit illa, haft suicidtankar
och avsagt sig insatser. Flera omsorgstagare har, naturligt, saknat kontakten med
familj/anhöriga och den sociala stimulans som till stora delar skalades ner. Ledare med
personal har försökt att underlätta och jobba så pass flexibelt som möjligt utifrån de ramar
som pandemin satte. Det finns inget material som tyder på att vissa omsorgstagare farit mer
illa än andra då mätpunkterna handlar om könstillhörighet, etnicitet eller funktionsvariation.
En tydlig majoritet av första linjens chefer påpekar att de har stärkts som ledare under
pandemin. Vid fråga till nämnda chefer gavs följande svar i den utsända enkäten:
⋅

77,8 % av ledarna ser att de har utvecklats positivt (eller relativt positivt) som chef efter
att ha fått leda och agera under covid-19

Det är ingen av ledarna som markerar någon typ av negativ utveckling rörande det egna
ledarskapet. Tvärt om, det redovisas flera positiva iakttagelser som handlar om professionalitet
och att en stärkts som människa (personlig utveckling). De negativa synpunkterna rör främst
att det strategiska arbetet stannat av tvärt.
Till sist, en stor majoritet av ledarna i denna studie framhåller att verksamheten idag har en
bättre beredskap för att hantera en ny skarp andra- eller tredjevåg av covid-19 eller annan typ
av pandemi i framtiden. Ingen av ledarna avviker med någon typ av mer negativ åsikt. De
flesta har nu testat systemet och känner sig trygga med att det till stora delar fungerade väl.
Flera verksamheter tycks i större skala vara professionellt, materiellt och mentalt redo, där
både ledare och personal nu betydligt enklare kan gå in i kristillstånd med krisorganisation,
nya roller och vertikala informations- och beslutssystem. Det framförs generellt flera positiva
lärdomar att ta med sig från ett tufft år; däribland betydelsen av det nära ledarskapet, hur ny
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information tas fram/sprids, skyddsmaterial, fördjupad kunskap om basal vårdhygien,
värdegrundsarbete, digitala kommunikationsverktyg samt stödfunktioner för att ledaren ska
orka och klara av sitt uppdrag.

Slutord
Detta slutord skrivs då den andra vågen av covid-19 har slagit in över Sverige och Kronobergs
län (december 2020). Vi ser en ökad smittspridning i hela landet och återinförda restriktioner.
Förutsättningar och arbetsvillkor inom vård och omsorg tycks mer och mer börja likna de som
gällde under den mest akuta perioden under föregående vår. Mycket tyder på att vi nu åter
går in i skarpt läge och behöver dra nytta av den framtidsberedskap som bara löst
diskuterades vid höstens intervjusamtal.
Kartläggningens huvudsakliga frågeställningar (1-3) har ventilerats i rapportens resultatdelar,
där svaren slutligen summerades på de tre sidor som föregick denna. De totalt 63 första linjens
chefer beskriver en ledarskapsprofil som betonar tydlighet, beslutsförhet, faktabaserat
budskap och närvaro (fysisk och digital), där det praktiska agerandet har varit hands-on och
lösningsfokuserat (fråga 1). Vi vet från materialet att äldreomsorgen generellt har drabbats
svårast under pandemin, men att samtliga verksamheter har tvingats till nya rutiner och
säkerhetsåtgärder. Två viktiga faktorer handlar om hur/huruvida verksamheten har mött
personer (omsorgstagare) ur den primära riskgruppen samt vilka möjligheter som funnits för
att jobba en-mot-en (fråga 2). Till sist, själva ledarskapet under covid-19 har skärpts och tagit
fler vertikala uttryck. Ledaren har tvingats fatta tuffa beslut och sålla hårt bland den mängd av
information som har florerat. Studiens ledare talar i flera fall om radikalt nya förutsättningar för
chefskapet, nya prioriteringar, nedstängningar, små marginaler och personalgrupper som
kämpar för att klara verksamheten. Men en stor majoritet av ledarna pekar samtidigt på att de
har utvecklats positivt av att ha fått leda under en kris och pekar på nyttiga lärdomar att ta
med sig framåt (fråga 3).
Kartläggningens 17 intervjuer har resulterat i ungefär lika många timmars unika samtal och
berättelser, där detaljerna har tecknats ned på närmare 100 A4-sidor. Vid genomgång av dessa
100 sidor står det klart att samtliga ledare har gjort fantastiska och beundransvärda insatser
under pandemin. Covid-19 har testat ledaren i skarpt läge – men sannolikt lika mycket stärkt
och utvecklat människan bakom.
Som nämndes ovan, situationen tycks ha varit särskilt tuff inom äldreomsorgen som är den
verksamhet som haft flest bekräftade covid-19-fall under våren och sommaren 2020. Det finns
flera förklaringar till detta, där ett par diskuterades i svaret till den andra frågeställningen. Det
finns, enligt studiens material, inget som tyder på att personalen inom äldreomsorgen varit
slarvig eller drog i nödbromsen för sent, utan förutsättningarna var kort och gott annorlunda
och mer utmanande redan från start. Det finns tecken på stärkt samarbetsförmåga mellan de
olika verksamheterna, men underlaget är för knappt för att dra några skarpare slutsatser. Vi ser
att chefer har träffats och bollat frågor över sektorsgränser och att personal temporärt bytt
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både arbetsplats och uppgifter för att täcka upp där bristerna varit akuta. Men om detta leder
till en mer varaktig samarbetsvilja är svårt att sia om.
Det framstår som tydligt att ledarens rutin och antal år som chef har tillfört positiva fördelar
under covid-19. Flera av de mer erfarna ledarna tycks ha axlat ledarskapet väl och framhåller
att de kunnat dra nytta av de erfarenheter de samlat på sig sedan tidigare. De rutinerade
ledare har i stort känt sig trygga i sitt chefskap under pandemin och inte behövt söka
personalens respons på huruvida ett beslut eller agerande varit rätt eller fel. Nämnda ledare
tycks ha klarat av att sätta tydliga gränser för sitt professionella yrkesutövande för att, på så
sätt, klara sitt uppdrag och orka med. Det finns, vidare, inget material som gör det möjligt att
koppla könstillhörighet eller etnicitet till krisledarskapet under covid-19. Vad gäller det
förstnämnda finns till exempel inga indikationer på att kvinnor med chefsbefattning har fattat
andra beslut eller i stort agerat annorlunda jämfört med män i motsvarande chefsbefattning.
För att närma sig sådan kunskap krävs betydligt fler intervjusamtal med manliga ledare än vad
den här kartläggningen innefattar.
Vi vet dock desto mer om att första linjens ledare har fått agera både proaktivt och reaktivt
under covid-19, med den svåra uppgiften att företräda både ledning och personalgrupp på
samma gång. De flesta ledare tycks ha bemästrat denna balansgång väl, där flera berättelser
tyder på att de kommit närmare sin personalgrupp och ser den i nytt ljus. Flera framhåller att
små insatser och gester många gångar har gett stor utväxling. Symbolvärdet i att finnas på
plats, fråga, bry sig och följa upp har otvivelaktigt utgjort positiva genvägar för att vinna
personalgruppens respekt.
Flera av kartläggningens ledare pekar på att det professionella stödet varit bra inom
organisationen. Det vertikala styrsystemet har fungerat väl, information har funnits till hands
och det har funnits funktioner (särskilt chefskollegor och MAS) att bolla med inför beslut.
Arbetsgivarens psykosociala uppbackning tycks dock ha varit sämre, något som rimligen
främst kan ha gjort det tuffare för de lite mer orutinerade ledarna. Inför framtiden finns det all
anledning för varje arbetsgivare att se över detta och tydliggöra vad för stöd som finns att få.
Det finns en känsla av att många första linjens ledare har lämnats ensamma med sin oro. Flera
tycks ha letat sig fram för att kunna ventilera med till exempel chefskollegor, medan det finns
exempel på ledare som valt att stänga allt inom sig.
Till sist; den här kartläggningen kommer fram till samma slutsats som Ledarna inom Vård &
Omsorg (LiVO), det vill säga att chefer inom vård och omsorg har klarat sin uppgift mycket väl
under covid-19. Kartläggningen bidrar med en nulägesbild vid slutet av 2020 och ger svar till
de huvudsakliga frågeställningar som rymdes inom uppdraget. Samtidigt finns flera
spännande uppslag att gå vidare med och söka fördjupad kunskap om, till exempelvis:
a. Hur kan vi på bästa sätt sprida och lära av goda exempel på ledarskap under covid-19?
b. Med kunskap om krisledarskapet; vad kan varje arbetsgivare göra för att motivera
dagens ledare att stanna kvar inom yrket samt underlätta framtida rekryteringar?
c. Vad behöver varje arbetsgivare sjösätta för insatser för att säkerställa ett psykosocialt
stöd till första linjens ledare under en kristid?
d. Finns skillnader mellan hur kvinnor och män har agerat som ledare under covid-19?
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e.

På vilket sätt har arbetsgruppens storlek och karaktär inverkat på ledarens möjligheter
att styra och agera?
f. Finns tecken på att kvinnor kontra män har upplevt pandemin på olika sätt i rollen
som omsorgstagare, något som i så fall kan ha gett upphov till skilda behov och
stödinsatser?
g. Likt frågan ovan; finns motsvarande erfarenheter som refererar till etnicitet och
språkkunskaper?
h. Vilket bemötande har anhöriga fått från ledare och personal under covid-19?
i. Finns tecken på ökad samarbetsvilja och -förmåga mellan olika verksamheter inom
vård och omsorg som blir bestående även på lång sikt?
Det finns, vid ett framtida normalläge efter covid-19, flera utmaningar för att kunna återfå ett
lugn inom vård- och omsorgssektorn i Kronobergs län. Vissa sådana utmaningar kan vi
definiera redan idag, medan andra kommer att visa sig längre fram. Det är dock förknippat
med vissa problem att tala om ’normalläge’ och vad det egentligen står för. Det som var
normalläge tidigare blir sannolikt inte normalläget i framtiden. Det senaste årets erfarenheter
kommer att prägla oss i hur vi ser på ledaren och ledarens uppgift i att ge bästa möjliga
service och kvalitet till varje omsorgstagare. Flera saker vill vi säkert helst glömma, förtränga
eller slänga i papperskorgen från året som gått. Samtidigt har denna rapport också visat på att
det finns väldigt mycket att lära från ett år där inget blev som tänkt och allt det normala
ställdes på ända…
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Bilaga 1: Intervjuguide med 14 frågor

Nedanstående 14 frågor ställdes vid intervjusamtalen med första linjens chefer/ledare vid vård
och omsorg i Kronobergs län. Själva intervjuguiden är i stort sett densamma som vid samtalen
med rektorerna vid vård- och omsorgsutbildning, där vissa av frågorna dock vinklades mot
utbildningsmiljöer och lärande.

1. Beskriv dig och din yrkesroll avseende:
⋅
Titel/position
⋅
Den verksamhet du är chef över
⋅
Hur länge du varit chef för aktuell verksamhet

2. Ge en kortfattad överblick av hur din verksamhet är och har varit påverkad av Covid19-pandemin då det gäller smittade patienter/omsorgstagare och smittspridning i
övrigt!

3. Avseende fråga 2; hur skulle du beskriva situationen vid din verksamhet jämfört med
andra/liknande verksamheter i din närhet?

4. Vad har Covid-19 inneburit för dig och din verksamhet avseende:
a. Ditt eget chefskap och villkor för att fatta beslut?
b. Viktigaste prioriteringar under denna tuffa tid?
c. Nya rutiner och arbetssätt (översikt)?
d. Din egen personal? Personalomsättning?
e. Arbetsmiljö?

5. Har du (eller annan) gjort särskilda insatser för att höja personalgruppen och stärka
motivation, stämning och arbetsmiljö? Gensvar? Lärdomar?

6. Stöd och direktiv uppifrån (från din arbetsgivare centralt) för att hantera en ny
situation:
a. Har du fått sådant stöd och hur har det i så fall sett ut?
b. Nöjd? Förväntat dig något mer/annat?

7. Hur skulle du beskriva den service och kvalitet ni kunnat ge till era
patienter/omsorgstagare under denna tuffa tid?
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8. Avseende service/kvalitet!
a. Finns patientgrupper/omsorgstagare hos er som har drabbats mer negativt än andra?
b. Möjliga reflektioner avseende:
- jämställdhet (kvinna/man)?
- personer med utländsk bakgrund?
- ålder?
- personer med funktionsvariationer?

9. Planerar ni att göra någon egen uppföljning (utvärdering) av service och kvalitet då
Covid-19-pandemin är över?

10. Lärdomar att ta med sig inför framtiden:
a. Nya rutiner/arbetssätt att behålla?
b. Traditionella metoder eller arbetssätt som vi bör undvika att gå tillbaka till?

11. På det stora hela; har Covid-19-pandemin utvecklat dig som chef/ledare? Hur?

12. Vilken beredskap finns idag inom din verksamhet utifall att en ny stor kris skulle
inträffa?

13. Har du tips eller tankar om hur framtidens vård- och omsorgspersonal bör utbildas
för att kunna hantera en ny kris av liknande slag?

14. Annat?
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INSTITUTET FÖR LOKAL OCH

INSTITUTET FÖR LOKAL OCH

REGIONAL DEMOKRATI

REGIONAL DEMOKRATI
Videum Science Park

finns i Växjö och har bedrivit verksamhet i

351 96 VÄXJÖ

Sverige och världen i över 20 år.

info@idvxo.se

Våra samarbetsparter, kunder och uppdragsgivare utgörs av offentliga, privata

www.idvxo.se

och ideella aktörer runtom i samhället.
ID erbjuder idag:
•

Extern utvärdering

•

Projektledning

•

Mångfaldscertifiering

•

Förstudier & utredningar

•

Utbildning/inspiration

Vi är vana vid att snabbt kunna ta oss an
och jobba med både små och stora
uppdrag som genomförs direkt eller över
längre tid. Vi tillhandahåller produkter som
ger mervärde och kommer kunden till
största möjliga nytta.
ID jobbar ’non profit’ och ägs av de fyra
medlemmarna; Region Kronoberg, Växjö
kommun, Linnéuniversitetet samt Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Välkommen att kontakta oss eller besök vår
hemsida för mer information!
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