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Förord 

 

Denna kandidatuppsats är skriven vid Luleå tekniska universitet inom Sociologi med inriktning 

mot ledarskap.  Jag har genom denna uppsats nått slutet på min treåriga utbildning. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig med denna uppsats. Speciellt mina informanter 

som varit så engagerade och samarbetsvilliga, deras svar har varit ovärderliga för min uppsats. 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Leif Berglund samt mina opponenter och 

seminariedeltagare som bidragit till värdefulla tankar och insikter.  
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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats består till stor del av en kvalitativ metod genom intervjuer, fyra med 

mellanchefer inom hemtjänsten och fyra med mellanchefer inom äldreboenden. Ålder på 

informanterna har varit allt från 30-60 år, alla är dessutom kvinnor. Det brukar sägas att en 

mellanchef är i kläm från alla håll, där av namnet mellanchef men samtidigt har även 

mellanchefer möjligheter att se verksamheten från både botten upp till toppen vilket gör att de får 

ganska bra koll på verksamheten. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga mellanchefer inom hemtjänst och 

äldreboenden ser på sitt eget ledarskap. Dessa är frågeställningar: 

1. Hur är det att vara en så kallad mellanchef inom äldreomsorgen? 

2. Vad har dessa kvinnliga mellanchefer för gemensamma nämnare när det kommer till hur 

de leder sin personal? 

3. Hur förändras ledarskapet för dessa mellanchefer i och med den nuvarande 

konkurrenssituationen? 

 

Resultatet har visat att samtliga informanter anser att de har ett relativt fritt utrymme att utforma 

sitt eget ledarskap efter riktlinjerna och lagarna som finns. Alla informanter anser att det är 

viktigt att ha en delaktig personal, att personalen får komma till tals i frågor som rör de, det är 

det de har gemensamt framförallt. Sedan skiljer de sig i hur de beskriver sig som ledare, det har 

kommit fram beskrivningar som exempelvis en som anser sig vara en genomförare samt en som 

anser sig vara en trygg ledare. De anser också att det är viktigt att berömma sin personal eftersom 

beröm är mycket mer effektivt än kritik. De flesta av informanterna verkar inte använda sig av 

ledarskapsmodeller alltför mycket, i sådana fall kan de vara svåra att namnge.  

Jag anser att det finns en tydlig koppling mellan att informanterna är kvinnliga mellanchefer och 

en feminin ledarstil.  

 

Nyckelord: Kvinnlig, mellanchef, kommun, hemtjänst och äldreboende. 

 

 

 

 



  

 
 

Abstract 

This essay consists largely of a qualitative approach through interviews, four with managers in 

home care and four with managers in elderly care. The age of the respondents has been all from 

30 to 60 years old, all of which are also women. It is often said that a middle manager is trapped 

from all sides, but on the other hand middle managers have the opportunity to see the business 

from the bottom up to the top so they get a pretty good handle on the business. 

 

The purpose of this study was to examine how female middle managers in home care service and 

at homes for the elderly look at their own leadership. These are my questions: 

1. How is it to be a so called middle manager in elderly care? 

2. What does these female middle managers’ have in common when it comes to how they 

lead their staff? 

3. How does the leadership change for these middle managers because of the current 

competitive situation? 

 

The result showed that all informants feel that they have a relatively free space to develop their 

own leadership after the guidelines and laws that exists. All informants believe that it is 

important to have an involved staff, that the staff gets to speak on issues related to them. They 

differ in how they describe themselves as leaders; they have described themselves as for example 

one that considers being an enabler and one who claims to be a secure leader. They also believe 

that it is important to praise the staff because praise is much more effective than criticism. Most 

of the informants do not seem to use leadership models, in that case they can be difficult to 

name. 

 

Keywords: female, middle manager, municipal, home care service and home for the elderly. 
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1. Inledning  

 

1.1 Intresseområde 

Det här är en uppsats om kvinnliga mellanchefer inom offentlig sektor. Det brukar sägas att en 

enhetschef är i kläm från alla håll, därav namnet mellanchef men samtidigt har även enhetschefer 

möjligheter att se verksamhet från både botten upp till toppen vilket gör att de får bra koll på 

verksamheten (Thylefors, 1991). Socialtjänstlagen är deras viktigaste lag och där står det bra 

beskrivet om att det viktigaste är att ta hänsyn till brukaren (Tolf m.fl. 2010). I avsnitt två följer 

en utförlig beskrivning av denna lag. I den utvalda kommunen finns det endast en manlig 

enhetschef för tillfället vilket tyder på att en överhängande majoritet är kvinnor. Varför kvinnor 

väljer att vända sig mot den här typen av yrke kan vara att det är ett socialt arbete där kvinnorna 

har etablerat sig, även på chefsnivå. Maud Eduards menar att kvinnorna når sina positioner 

genom kompetens och inte könskvotering (refererat i Berg, 2000).   

 

För de flesta är det ganska självklart att en kommun har andra resurser än vad exempelvis ett 

privat företag kan erbjuda. Det talas ständigt om besparingar eller underskott från offentlig sektor 

genom tidningsartiklar och dylikt. En artikel från 15 maj 2013 visar att hemtjänsten i denna 

kommun ligger på ett miljonunderskott, detta verkar bero på att budgeten inte räcker till antalet 

hemtjänsttimmar som måste utföras (NSD, 2013). Enhetscheferna inom offentlig sektor har en 

budget som de ska följa och det tas upp lite om detta genom intervjuerna i resultatdelen av denna 

uppsats. Ämnet ledarskap är intressant för att det är viktigt inom alla organisationer samt är ett 

väldigt aktuellt ämne och har alltid varit det, det finns även forskning som visar samband mellan 

en bra chef och en hög trivsel som tas upp i teoridelen. I denna utvalda kommun intervjuas 

enhetschefer inom äldreomsorgen, alla informanterna är kvinnor, de kommer från hemtjänsten 

samt äldreboenden.  

 

Inom varje kommun är det politiker som styr, eftersom de kan sakna kunskap kan verksamheten 

kallas amatörstyrd. Odugliga politiker och bångstyrig personal är vanliga begrepp. Inom all 

offentlig verksamhet finns det tre styrande system, det ekonomiska, det juridiska och det 

ideologiska. Under 1980-talet kom decentraliseringen som hade en idé som handlade om flexibla 

och självständiga mindre enheter. Makten skjuts mot bredden istället för mot toppen eftersom 
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kunskaperna finns på bredden. Inom äldreomsorgen pratas det mycket om delmål och mål men 

det är svårt att mäta måluppfyllelse inom offentlig sektor då det inte finns något tydligt facit eller 

mått på vad det innebär med bra prestationer (Thylefors, 1991). Nuförtiden är personalen mer 

självstyrande vilket syns genom detta uttalande: 

 

”Goda chefer är bra men goda medarbetare är bättre”. (Thylefors, 1991, s.32) 

 

Ledarrollen har dock blivit större i och med att byråkratin förändras, den självklara 

regelstyrningen har bytts ut mot ramar och en större frihet finns numer inom verksamheten. 

Ledarna nuförtiden är mer sociala och behöver vara det, ledarna behöver ha en egen tyngd och 

ett eget innehåll i sitt ledarskap (Thylefors, 1991). 

 

Inom äldreomsorgen finns det numer en konkurrenssituation, tidigare har kommunen varit den 

enda som kan erbjuda hemtjänst men nu har den privata marknaden börjat erbjuda äldreomsorg 

vilket gör att enhetschefer numera är utsatta för konkurrens och måste kämpa om kunderna. 

Inom den utvalda kommunen är det endast enhetscheferna inom hemtjänsten som är utsatta för 

konkurrensen än så länge. Eftersom denna konkurrenssituation dyker upp påbörjas även 

förändringar inom organisationen för att vara den vinnande organisationen, kunderna ska välja 

kommunalt istället för privat och på så sätt formas även dessa enhetschefers ledarskap i vissa 

situationer. Den offentliga sektorn ryktas mer och mer formas mot att likna den privata 

marknaden i och med konkurrenssituationen och detta kan också påverka enhetschefernas 

ledarskap, de måste eventuellt börja tänka mer ekonomiskt i och med att den privata marknaden 

ska gå i vinst (Politt & Bouckaert, 2011).  

 

1.2 Problemformulering 

Den offentliga sektorn är känd för att byråkratin styr ledarna, det finns mycket förutfattade 

meningar från människor om att byråkratin styr och att det därför är svårt att forska inom 

området. Berg har i sin bok ställt frågan om det överhuvudtaget är intressant att studera kvinnors 

karriärmöjligheter, varför? I och med att det skett en del omstruktureringar inom offentlig sektor 

under åren kan även kvinnornas möjligheter att få arbeta på chefsbefattningar ha förändrats 

(Berg, 2000). Det är sociologiskt intressant eftersom ledarskap är en viktig del i en 

personalgrupp inom äldreomsorgen och i resultatet framkommer svar kring hur en ledare 

påverkar motivationen och trivseln hos medarbetarna i arbetsgruppen. I och med denna uppsats 
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är det därför intressant att se hur enhetscheferna idag uppfattar sitt eget ledarskap, går det att 

knyta till att de är kvinnor samt att de även är så kallade mellanchefer? Stödjer teorier om hur en 

kvinnlig mellanchef och dennes situation egentligen är att de är kvinnliga mellanchefer och om 

deras ledarskapsstil. Har någon av enhetscheferna en ledarstil som skiljer sig mot de andra 

enhetscheferna? Hur populärt är det att utforma ledarskapet själv? Hur populärt är det att 

använda sig av en ledarskapsmodell? Påverkar konkurrensen med privat sektor deras ledarskap 

på något speciellt sätt?  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur kvinnliga mellanchefer inom hemtjänst och äldreboenden ser på sitt 

eget ledarskap. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur är det att vara en så kallad mellanchef inom äldreomsorgen? 

2. Vad har dessa kvinnliga mellanchefer för gemensamma nämnare när det kommer till hur 

de leder sin personal? 

3. Hur förändras ledarskapet för dessa mellanchefer i och med den nuvarande 

konkurrenssituationen? 

 

Dessa frågeställningar är relevanta för att mellanchefen ofta är i kläm och har höga förväntningar 

på sig, de ser såväl toppen som botten, enhetscheferna klassas som en mellanchef (Thylefors, 

1991). Därför är det även bra att titta på vad enhetscheferna har gemensamt som ledare när de 

ska leda sina personalgrupper eftersom det kan visa om enhetscheferna leder sin personal på 

likadana sätt och då kan koppla det till att de är mellanchefer och kvinnor. Enhetscheferna är för 

närvarande i en konkurrenssituation som är lite ovan för dem eftersom de tidigare varit de enda 

som kunnat erbjuda hemtjänst i kommunen men nu finns det konkurrens med privata företag om 

kunderna.  

 

1.4 Disposition 

Dispositionen i denna uppsats är menad att vara så korrekt som möjligt utifrån dokumenten och 

anvisningarna som finns rörande sociologin. Det börjar med en titelsida, förord, sammanfattning 

(både svensk och engelsk) samt innehållsförteckning. När sedan inledningen börjar finns även 
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sidnummer, efter inledning kommer organisationen (ett kapitel om organisationen i den utvalda 

kommunen), teoridelen innehåller relevanta teorier och tidigare forskning, metod innehåller 

arbetets tillvägagångssätt samt även kritik av arbetet, resultatet innebär mitt empiriska material, 

informanternas svar, analysen och diskussionen ger mer insyn i mina tankar kring de viktigaste 

delarna av resultatet, i förslag på fortsatt arbete eller forskning tar jag upp saker att tänka på 

bland annat, till slut kommer referenser och bilagor (intervjuguiden).  
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2. Organisationen 

Nedan presenteras lite historik och fakta om äldreomsorgen, förklaringar om vad hemtjänst samt 

äldreboende innebär samt en beskrivning av de tre viktigaste lagarna inom äldreomsorgen.  

 

2.1 Historik och fakta 

Äldreomsorgen kallades fram till 1918 för fattigvård eftersom fattiga människor som var gamla 

eller sjuka samt unga som var föräldralösa och på så vis också fattiga fick bo tillsammans i så 

kallade fattigstugor. De äldre som hade pengar fick bo kvar på sina gårdar i en så kallad 

undantagsstuga där anhöriga fick ta hand om dem. Fattigdomen började sedan bekämpas genom 

olika lagar och under 1960-talet fick kommunerna ett ansvar om att börja bygga hemtjänst, 

ålderdomshem och även servicehus. Ädelreformen kom 1992 vilket innebar att kommunerna fick 

ett komplett ansvar för vården av äldre, både den sociala samt medicinska. Lagarna har 

utvecklats under åren och nedan tas de tre viktigaste upp. FN, EU, regering, riksdag och 

kommun har mål för äldreomsorgen. FN och EU är de som lägger grunden för hur framförallt 

politikerna utformar politiken för äldreomsorgen i Sverige. Politikerna i riksdagen beslutar om 

lagar och regeringen kan skapa förordningar. Efter detta är det Socialstyrelsen som ansvarar för 

hälso- och sjukvård samt Socialtjänst som ansvarar för bland annat äldreomsorgen. 

Socialstyrelsen förtydligar förordningar och då skapas föreskrifter samt något som kallas 

allmänna råd där föreskrifter är obligatoriskt och råden är förslag. Socialstyrelsen samlar detta i 

Socialstyrelsens författningssamling. Förutom lagar och föreskrifter som ska följas har 

verksamma inom äldreomsorgen också en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden 

oavsett yrkestitel. Allvarliga missförhållanden kan vara hot eller förhållanden som påverkar den 

äldres hälsa. Även slarv kan leda till allvarligt missförhållande, exempelvis slarv vid munvård 

som kan leda till lunginflammation. Lex Sarah kallas detta och det innebär alltså en skyldighet 

att hålla uppsyn över den äldres omvårdnad (Tolf, m.fl. 2010). 

 

2.2 Hemtjänst 

Verksamhetsområdet som hemtjänsten finns under kallas för ordinärt boende och det gäller då 

människor som upplever att de har svårt att sköta hemmet eller sig själv på grund av sjukdom, 

ålder eller funktionshinder. Dessa människor kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänstens hjälp är 

endast för sådant som de inte klarar av själva. Hemtjänsten erbjuder service oavsett om bostaden 
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är hus eller lägenhet. En handläggare från biståndsenheten utreder vilket typ av behov människan 

behöver i samråd med människan samt eventuella anhöriga. Vid hemtjänst finns det hjälp genom 

serviceinsatser (exempelvis tvätt och städ), omsorgsinsatser (att exempelvis få hjälp med att äta 

samt påklädning) samt trygghetslarm och matleveranser. Inom hemtjänsten finns även en 

nattpatrull som kan svara på trygghetslarmen samt göra besök nattetid. Hemtjänsten har ett 

korttidsboende där en människa bor tillfälligt under exempelvis tiden utredningen pågår eller när 

en make/maka behöver avlastning. Hemtjänsten inom denna kommun har åtta stycken 

hemtjänstgrupper (broschyr från kommunens hemsida, 2013). 

 

2.3 Äldreboende 

Äldreboenden är till för att hjälpa äldre människor som inte kan bo hemma längre och som har 

behov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Förutom vanliga äldreboenden finns även 

demensboenden. Demensboenden är till för de som har en utredd demenssjukdom. Boendena har 

tillgång till personal dygnet runt samt sjuksköterskor vissa tider. Denna kommun har åtta stycken 

äldreboenden som alla har olika storlek, både hur stort själva boendet är, hur många anställda de 

har samt hur många chefer de har och hur stora grupper de har på varje boende (kommunens 

hemsida, 2013).  

 

2.4 Äldreomsorgens viktigaste lagar 

Offentlighets- och sekretesslagen: Ett papper om tystnadsplikt är bland det första som skrivs 

när en människa påbörjar en ny anställning inom vård och omsorg. Detta innebär att en människa 

inte får berätta för en utomstående människa om en viss vårdtagare (Tolf, m.fl. 2010). 

Socialtjänstlagen SoL: Varje kommun har ett ansvar om att kunna erbjuda hjälp och stöd till 

alla inom kommunen, både de som bor samt de som vistas i kommunen. Hjälpen ska vara 

baserad på den äldres behov, det ska styra vilka insatser som ska ske. Hjälpen är avsedd för 

sådant som individen har svårt med själv. Kommunen ska ha både dagverksamhet och hemtjänst 

samt kunna erbjuda stöd till anhöriga. Om äldre vill bo kvar i sitt hem ska de kunna göra det 

även fast de behöver omsorg. Dessa insatser är frivilliga och det finns inga tvångsåtgärder i 

lagen. Socialtjänstlagens grundläggande värderingar är: Normalisering, närhet, helhetssyn, 

kontinuitet, flexibilitet, valfrihet, frivillighet, integritet och självbestämmande. Denna lag är 

indelad i kapitel och de kapitel som angår äldreomsorgen är Socialtjänstens mål, kommunens 
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ansvar, Socialnämndens uppgift, rätten till bistånd, särskilda bestämmelser för olika grupper, 

dokumentation, anmälan om missförhållanden samt tystnadsplikt (Tolf m.fl. 2010). 

Arbetsmiljölagen AmL: Arbetsmiljölagen gäller i princip allt arbete och är till för att minska 

arbetsplatsolyckor genom att arbetsplatser skaffar föreskrifter, verktyg och maskiner som hjälp 

till att få en bra och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket är den statliga myndigheten som har 

huvudansvar för arbetsmiljöfrågor och de brukar vara ute och kontrollera att arbetsmiljön är 

enligt lag på vissa orter. Till arbetsmiljölagen hör även arbetsmiljöförordningen samt föreskrifter 

från arbetsmiljöverket (AFS). Det finns även lagstadgat om arbetstid i arbetstidslagen och 

handlar om bland annat normal arbetstid per vecka samt maximal arbetstid under ett 

kalenderhalvår (Sigeman, 2010). 
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3. Teori 

Det finns mycket byråkrati inom området som skapat en struktur som skapat förutfattade 

meningar om att det är svårt att förändra offentlig sektor. Det finns delar inom offentlig sektor 

där forskning har gjorts, som exempelvis inom mellanchefernas arbetssituation. Det som ofta 

förekommer i dessa studier är att den offentliga organisationen måste tillgodose en mängd olika 

behov medan företag har ett tydligt mål (Holmberg & Henning, 2003) (Berg, 2000).  

 

3.1 Makt 

Makt är centralt i ledarskap, det finns många olika typer av makt men inom denna yrkeskategori 

är social makt vanlig, makt som skapas genom sociala interaktioner. Termen auktoritet är också 

vanligt, auktoritet är en form av makt där andra tillåter och stöttar maktutövande. Thylefors 

hänvisar till Weber som skiljer på tre former av auktoritet;  

1. Byråkratisk auktoritet där förhållandet styrs av regler. 

2.  Traditionell auktoritet där auktoriteten baseras på en norm. 

3. Karismatisk auktoritet där karaktären hos personen skapar auktoritet.  

Makten har också olika källor, fem stycken varav två är tillämpbara i denna studie då en fråga 

har ställts till informanterna angående hur de hanterar beröm och kritik, belöning och 

bestraffning är några av de högsta formerna av beröm och kritik: 

 Belöning: Resurser och en förmåga krävs, makt utövas genom belöningar, som 

exempelvis befordran och bättre lön.  

 Bestraffning: Makten baseras på rädsla, att ett hot finns om bestraffning om medarbetare 

inte kommer i tid eller inte följer regler (Thylefors, 1991). 

 

3.2 Chefsskap och mellanchefens roll 

Ingela Thylefors arbetar som forskare och lärare inom den psykologiska institutionen vid 

Göteborgs universitet och har arbetat fram några relevanta teorier genom sin bok. Hon väljer att 

hänvisa till Hersey och Blanchard om vad en chef ska göra. De menar att chefsskap innebär att 

arbeta med och genom individer och grupper för att nå organisationens mål. Den traditionella 

indelningen av en chefs arbete är att planera, organisera, leda och kontrollera. Dessa fyra 

arbetsområden är alla beroende av varandra.  
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Att vara chef innebär att ha olika färdigheter beroende på vilken chefsnivå personen ligger på. 

Mellancheferna arbetar mest med det mänskliga samarbetet inom organisationen, alltså mycket 

med social kompetens. Detta har även Carina Johansson nämnt i sin kandidatuppsats då hon 

menar att mellanchefernas huvudsakliga uppgift är det mänskliga samarbetet inom 

organisationen (Johansson, 2003). En mellanchef ser såväl toppen som botten, botten har den 

mest detaljerade kunskapen medan toppen är de som är mest synliga. De högre cheferna arbetar 

en del med att omsätta mål genom handlingsplaner medan mellancheferna arbetar med att bryta 

ned dessa mål inom organisationen för att kunna förmedla det till sina medarbetare. Thylefors 

hänvisar även till Scott och Söderberg som har pratat om att en chef måste ha en balans mellan 

nöje, resultat, möjligheter och riktning. För att ha ett framgångsrikt ledarskap måste en chef ha 

roligt, nå resultat, röra sig mot rätt position samt fråga sig om jobbet går i rätt riktning.  

Numera leds organisationer av grupper men kraven på chefer har ökat, de ska kunna mer och 

mer även fast det inte är möjligt att kunna allt (Thylefors, 1991). Carina Johansson har i sin 

kandidatuppsats tagit upp att mellanchefens roll har förändrats och numera är de motorn inom 

organisationen. Ansvaret mellanchefen har överstiger deras befogenheter, de har inte någon 

större auktoritet men har ganska stora krav på sig. Det är viktigt att mellancheferna på bästa sätt 

försöker uppnå organisationens mål. Johansson har använt sig av en modell från Drakenberg som 

handlar om att en mellanchef har tre olika ledarbeteenden, föreskrivet ledarbeteende som betyder 

ett beteende som ledningen förväntar sig av mellanchefen, det aktuella ledarbeteendet består av 

deras egen personlighet, erfarenheter samt kompetens samt det förväntade ledarbeteendet som 

handlar om vad de underställda förväntar sig av sin ledare (Johansson, 2003).  

 

Thylefors har också använt sig av ett felsökningsschema från Francis och Young där 

medarbetare har fått ta ställning till problem eller svårigheter med ledarskapet. Svaret på 

ledarskapet som ett problem pendlar vilket Thylefors tolkar som att det finns en osäkerhet samt 

dålig kommunikation mellan medarbetare och chefer och att då båda parter är ansvariga för att 

lösa det problemet. Hon har även tagit upp lite om vad som händer när chefen kan klassas som 

handledare istället för chef och menar då att det är lättare att uttrycka hjälp till en handledare 

eller konsult än till en chef då faktumet att be om hjälp kan ses som en svaghet och svagheter är 

inte något som medarbetare vill visa för sin chef. Hon pratar även om delegering och framförallt 

fördelarna med delegering. Delegering ger insyn, skapar ansvar, avlastar chefer, främjar 

rekrytering, förhindrar undersysselsättning samt ger möjlighet till förnyelse och omväxling. 

Medarbetarna får ansvar vilket skapar ansvarsfulla individer inom gruppen. Ytterligare en aspekt 
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som hon tar upp när det kommer till chefsskap är att chefer måste vara professionella. Chefen 

måste vara förtrogen med verksamheten samt ha kunskaper om generella uppgifter som 

underlättar vid kommunikationen med medarbetare (Thylefors, 1991). I en kandidatuppsats från 

Halmstads Universitet har de tagit upp att mellanchefer anser att det är viktigt med kollegor för 

att kunna ha ett så kallat bollplank, det är där de hittar lösningar till problem som de själva 

eventuellt kört fast på, att det är viktigt att ha någon att rådfråga om svåra frågor dyker upp vilket 

kan göra att rätt beslut tas istället för ett förhastat beslut. Författarna till denna kandidatuppsats 

har använt sig av en vinjettstudie från region Halland för att komma fram till detta (Gamaeva & 

Karlsson, 2012). 

 

Det finns en del forskning om trivsel på arbetsplatsen som enhetschefen är med och skapar varav 

två stycken artiklar angående detta är tillämpbara. Den första är från 2006 och den andra från 

2010. Den första handlar om att vårdpersonal tenderar att söka sig till privata arbetsgivare, det 

har visat sig att anledningen inte i första hand är högre lön utan att de anser att arbetet inte är nog 

tillfredställande i offentlig sektor. Detta har sociologidoktoranden Eva Olsson fått fram vid 

Karlstads universitet genom att djupintervjua trettio inställda inom bägge sektorer. Det största 

problemet anses vara omorganisationerna inom offentlig sektor, det visade sig att när de bytte 

fick de en bättre arbetsmiljö. Eva har kommit fram till att genom en bra uppmuntran från chefen 

samt bra gemenskap med medarbetare skapas en bra arbetsmiljö (Olsson, 2006). En mer 

uppdaterad forskning är från 2010 där Ingemar Åkerlind har vetenskapligt bevisat att en bra chef 

ger en bra känsla på arbetet samt lägre sjukfrånvaro. Undersökningen han har gjort bygger på 

10000 enkätsvar från 60 olika kommuner inom vård och omsorgen. Det har visat sig att om en 

chef arbetar med ett hälsofrämjande ledarskap genom att visa medarbetare uppskattning, låta de 

vara delaktiga samt får hjälp att utveckla personliga färdigheter lönar det sig i slutändan. 

Exempel på så kallade hälsofrämjande åtgärder som en chef kan göra är medicinska 

hälsokontroller, rådgivning, friskvård, stödsamtal samt arbetsmiljöutbildning (Åkerlind, 2010). 

 

3.3 Kvinnliga mellanchefer i offentlig sektor 

Forskaren Elisabeth Berg har arbetat fram några relevanta teorier genom sin bok om kvinnliga 

ledare i offentlig sektor. Det poängteras att en mellanchef inom kommunalt arbetar med 

underordnade kvinnor och överordnade män. Mellanchefer hanterar och tar ställning till 

målsättningarna för verksamheten. Mellanchefen är också arbetsledare för undersköterskor och 
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vårdbiträden. Ingen tar över dennes arbete vid hemgång. Arbetet handlar om tjänster till 

människor vilket innebär att det är svårt att planera ett detaljerat arbete. 

Enligt studier både kan och vill kvinnor göra karriär men de har större möjligheter att få makt i 

dynamiska nätverk än i den traditionella byråkratiska organisationsformen. Berg menar att 

kvinnorna i början av sina karriärer är konformister. Kvinnorna bekräftar männen som norm och 

är aldrig normgivande själv. När kvinnorna sedan avancerar till en ny position börjar de förändra 

männen som de arbetar med. I arbetslivet finns det därför två kollektiva system, ett manligt och 

ett kvinnligt, där det kvinnliga ofta förlöjligas av det manliga. Kvinnor har tre så kallade 

anpassningsstrategier:  

1. Individualistisk strategi innebär att kvinnor tar på sig att något inte fungerar. 

2. Kvinnorna anser att strukturen begränsar dem och att de blir särbehandlade på grund av 

kön.  

3. Kvinnorna går ihop som en grupp och har en kollektiv identitet. 

Kvinnor har svårare att få högre befattningar och det har visat sig att männen väljer att inte söka 

sig till kvinnodominerade yrken vilket har en del med lönerna att göra. Kvinnor har 79-87 

procent av männens löner inom alla sektorer enligt siffror som Berg tog fram från Statistiska 

Centralbyrån om kvinnors och mäns löner från 1997 (Berg, 2000). 

 

Kvinnor har börjat få mer och mer kvalificerade roller i arbetslivet, ett av de mest omdebatterade 

ämnen idag är om kvinnliga chefer medför en feminin ledarstil i sina organisationer. I dagens 

ekonomi ska alla organisationer vara flexibla, effektiva och konkurrenskraftiga. Numera har 

därför så kallade kvinnliga ledaregenskaper blivit viktiga faktorer för att göra en organisation 

mer flexibel. Organisationer ska mer handla om kollektiv entusiasm (vilket handlar om att 

gemenskap och delaktighet uppskattas), fokus på människor, engagemang och gemensamt 

ansvar. Teamarbete och kommunikation är det som kommer göra organisationer framgångsrika. 

Detta är en så kallad mjuk ledarstil, en kvinnlig ledarstil. I och med att kvinnornas stil blir mer 

och mer framstående kommer det att leda till ett nytt ledarparadigm där även männen kommer att 

använda sig av kvinnornas stil. Kvinnorna har gått sin egen väg och tar inte efter männen när det 

kommer till ledarskap enligt flera forskare. Giddens väljer att nämna en professor och forskare i 

sociologi vid namn Judy Wajcman som i sin bok poängterat att kvinnor tar sig in på 

mellanchefsnivå men kommer inte högre i organisationen utan männen är fortfarande i toppen. 

Om kvinnorna klättrar på karriärstegen tenderar de att anta manliga ledarstilar. Wajcman 
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poängterar att organisationer är könsuppdelade, både subtilt och uppenbart. Wajcman hävdar att 

det fortfarande är auktoritära ledarstilar som är dominanta (Giddens, 2001). 

Thylefors tar även upp lite om kvinnliga och manliga chefer men poängterar att könsrollerna 

verkar påverka det allmänna beteendet som finns i arbetslivet mer än det påverkar själva 

chefsbeteendet. Hon menar också att det självklart finns undantag där inte män eller kvinnor tar 

på sig sina förväntade könsroller (Thylefors, 1991). 

 

3.4 Ledarskapsmodeller 

Paul Hersey var professor och forskare i ledarskap vid Nova Southeastern University och 

Kenneth Blanchard är författare och management expert. Dessa två har tillsammans skrivit en 

bok som handlar om bland annat situationsanpassat ledarskap. Betoningen för denna typ av 

ledarskap ligger på ledares beteenden, deras medarbetare samt olika situationer. Med denna 

fokus på miljö och beteende finns det större möjligheter att träna individer i anpassningsstilar av 

ledarskapligt beteende i varierande situationer. En situationsanpassad syn är nödvändig för att 

noggrant kunna skildra komplexiteten av en ledarskaplig process. Boken tar upp sex 

situationsanpassade teorier och modeller som har fått mycket uppmärksamhet inom 

ledarskapsforskning varav fyra stycken tas upp här: Tannenbaum-Schmidt continuum of leader 

behavior, Fiedler’s leadership contingency model, Stinson-Johnson model och Vroom-Yetten 

contingency model. Fiedler och Vroom-yetten talar båda om situationella variabler där Vroom-

yetten menar att variablerna interagerar med personliga attribut eller egenskaper hos ledaren 

vilket resulterar i ett ledarbeteende som kan påverka organisationens effektivitet.  Fiedler menar 

att tre stora situationella variabler verkar bestämma huruvida en given situation är gynnsam för 

ledare. Den första handlar om deras personliga relation till medlemmarna i gruppen, den andra 

handlar om graden av struktur i uppgiften som deras grupp har tilldelats att utföra samt den tredje 

som innebär makten och auktoriteten som deras position ger.  

Tannenbaum-Schmidt har en modell där de talar om sju möjliga ledarbeteende beroende på 

ledaren, medarbetarna samt situationen:  

1. Ledare tillåter medarbetare att fungera inom de gränser som definieras av överordnade. 

Ledaren låter medarbetarna vara delaktiga så långt som ledningen tillåter. 

2. Ledare definierar gränserna och uppmanar gruppen att fatta beslut. 

Ledaren sätter gränserna och låter gruppen fatta beslut. 

3. Ledare presenterar problem, får förslag och tar beslut.  

Ledaren ger informationen, får förslag från personalen och väljer sedan ett beslut.  
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4. Ledare presenterar provisoriskt beslut att ändra. 

Ledaren ger ett förslag till beslut. 

5. Ledare presenterar idéer och inbjuder till frågor.  

Ledaren ger information och låter personalen ställa frågor. 

6. Ledare ”säljer” beslut. 

Ledaren försöker få personalen att inse fördelarna med dennes tankar kring ett beslut.  

7. Ledare tar beslut och annonserar det.  

Ledaren tar ett beslut och meddelar det till personalen. 

Forskning av Stinson och Johnson har tagit fram att relationen mellan ledarbeteende och 

uppgiftens struktur är något mer komplex. De fann även att ledares beteende kring förhållande är 

mer viktigt om anhängarna utför högt strukturerade uppgifter (Hersey & Blanchard, 1993).  

 

En annan ledarskapsmodell kallas för transformativt och transaktionellt ledarskap och det är 

något som Burns står bakom och som Abrahamsson och Andersen behandlar i sin bok om 

organisation. Transaktionellt ledarskap handlar om att ledaren når resultat genom medarbetarna 

och deras utförda arbete medan transformativt ledarskap handlar om att uppmuntra till 

engagemang för att öka flexibiliteten och initiativen och på så vis få höga prestationer. Den 

transformative ledaren måste vara ganska karismatisk för att få igenom detta. Ledaren måste vara 

omsorgsfull, inspirerande, visionär, riskbenägen, etisk i beslutsfattande, ha rätt personlighet samt 

ha en ledarstil som kan hantera pressade situationer. Den transaktionelle ledaren måste vara bra 

på att motivera medarbetare för att kunna utveckla organisationen. Vissa forskare menar att 

transformativa ledare ofta är personer som skapar visioner och spelar på medarbetarnas känslor 

medan transaktionella ledare ser förhållandet mellan ledare och underordnade som en slags 

social transaktion, ledaren belönar medarbetarna för dess arbetskraft (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Denna ledarskapsmodell kan vara något som informanterna inte har tänkt på, det finns 

väldigt många modeller nuförtiden och det är svårt att hålla rätt på alla men den transformativa 

och transaktionella modellen handlar mycket om arbetet med personalen vilket är en viktig del 

av äldreomsorgen, det är de som jobbar med de äldre och på så vis är mest kunniga. Namnet på 

denna modell är inte alltför lätt att komma ihåg heller. 
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4. Metod 

Detta avsnitt är till för att redogöra mitt tillvägagångssätt när det kommer till denna uppsats samt 

även etiska frågor och kritik av arbete bland annat. 

 

4.1 Metodansats 

Denna kandidatuppsats består av en kvalitativ metod genom intervjuer, fyra med enhetschefer 

inom hemtjänsten och fyra med enhetschefer inom äldreboenden. Den innehåller en 

hermeneutisk ansats då tolkning gjorts för att förstå texten i förhållande till frågeställningarna 

(Esaiasson m.fl. 2007). Anledningen till att det blev åtta intervjuer är för att få ett stort material 

att jobba med för att på så vis kunna få ett bra resultat. Valet av en kvalitativ metod är för att 

inom just denna kommun är det inte många enhetschefer och därför blev det enklast att använda 

intervjuer istället för enkäter. Frågorna är öppna för att kunna få fram djupare svar (Jacobsen, 

1993). Litteratur tillämpas även i denna uppsats, denna litteratur är böcker om ledarskap, 

organisationer och metod samt två forskningsartiklar och även två olika typer av 

kandidatuppsatser. När det kommer till avgränsningar har jag endast valt en kommun och två 

olika områden av enhetschefer, jag har inte fått några bortfall utan alla informanter har ställt upp. 

 

4.2 Arbetets förlopp 

Jag påbörjade mitt arbete med att kontakta verksamhetschefen inom hemtjänsten i denna 

kommun för att få ett godkännande och tips om informanter, hon svarade snabbt och var väldigt 

intresserad, på en gång fick jag tre personer som var intresserade genom verksamhetschefen som 

hade skickat ut en förfrågan till alla sina enhetschefer. En fjärde person tillkom lite senare. För 

att få åtta intervjuer kontaktades även verksamhetschefen på äldreboenden i kommunen för att få 

ytterligare fyra intervjuer, hon svarade också snabbt med ett intresse vilket hon skulle ta upp på 

en gemensam enhetschefsträff senare under den veckan, efter denna träff tillkom ytterligare fyra 

intervjuer. Eftersom jag hade fyra personer från hemtjänsten blev det naturligt att försöka få fyra 

personer även från äldreboenden för att ha lika många informanter från varje, därför blev det 

sammanlagt åtta informanter. Urvalet har varit ganska slumpmässigt, de som var intresserade 

fick anmäla sig till deras respektive verksamhetschef och detta fungerade bra eftersom 

verksamhetscheferna meddelade snabbt vilka som anmält sitt intresse, alla mina informanter blev 

dock kvinnor vilket innebär att det blir en ganska tydlig feminin prägel på denna uppsats. Under 
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tiden som jag väntade på svar från respektive verksamhetschef påbörjades även ett PM som 

färdigställdes så snabbt som möjligt. Kontakt med mina informanter skedde via mejl samt via 

telefon för att ge mina kontaktuppgifter samt en bakgrund kring mitt arbete, intervjutiderna 

bokades in och jag fick veta att en av mina informanter skulle byta jobb vilket gjorde att 

intervjufrågorna påbörjades ganska snabbt. Information om datum för seminarium kom och då 

påbörjades en powerpointpresentation för att vägleda lyssnare. Jag frågade min examinator om 

godkännande av intervjufrågor och fick till svar att lärarna som skulle ha hand om seminariet 

kunde godkänna mina intervjufrågor då vi inte hade fått någon handledare än. Under seminariet 

framkom feedback på att frågeställningarna behövde korrigeras samt att mina teorier lät 

intressanta. Efter presentationen fick jag feedback på intervjufrågorna, de mejlades tillbaka till 

läraren som kollade de och han gav sitt godkännande. Transkribering av intervjuerna skedde på 

en gång under följande dagar samt helgen efter att de var genomförda. Jag fick handledare i mars 

och efter det bokades en handledningstid varav det föll på april månad. Efter handledningen 

påbörjades arbetet med resultatet där citat förtydligades i transkriberingarna och dessa skrevs in i 

uppsatsen som bestod av tillagda delar samt det mesta från PM:et. Teori och metod påbörjades 

också. En ny handledning blev satt till mitten av april. Efter att resultatet färdigställdes 

påbörjades ett arbete med att förbättra inledning, teori och metod innan analysen påbörjades. 

Ytterligare en handledningstid bokades in i mitten på maj efter att teori, metod samt inledning 

färdigskrivits. Analysen och diskussionen påbörjades samt färdigställdes. De sista delarna som 

blev färdiga var innehållsförteckningen, förordet samt sammanfattningen och abstractet.  

 

4.3 Intervjuerna 

Min avsikt med intervjuerna har varit att få till ett samtal mellan mig och informanterna för att 

skapa en bra stämning där även följdfrågor tillkommer. Jag påbörjade min första intervju dagen 

efter seminariet i början av mars och någon vecka efter det gjordes sex andra intervjuer under 

slutet av mars. Den sista intervjun gjordes i mitten av april. Intervjuerna har skett på respektive 

informants kontor för att det var där de ville ha intervjun. Intervjuerna pågick i allt från nio 

minuter till trettio minuter. Intervjuerna har skett med hjälp av en bandspelare som alla 

informanter gav sitt godkännande till. Det finns fördelar och nackdelar med bandspelaren, 

fördelar är att allt som informanten säger kommer med och det blir få störningsmoment, jag kan 

även koncentrera mig på att lyssna, nackdelar är att vissa informanter anser den vara störande 

och den kunde skapa avbrott i vissa informanters resonemang när de kollade ner på den. Dock är 

fördelarna mycket större än nackdelarna när det kommer till bandspelaren. Intervjuguiden har 
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använts ganska flitigt med olika följdfrågor beroende på hur samtalet fortgår, en särskild fråga 

angående om informanterna anser sig vara byråkratiska har ställts ganska flitigt. Jag har inte fått 

några bortfall på grund av sjukdom eller inställd intervju, jag har inte heller fått någon som 

avböjt efter tillfrågan utan alla ställde upp på en gång vilket är mycket positivt (Jacobsen, 1993). 

Jag försökte ge mina informanter så mycket information som möjligt och svarade på alla deras 

frågor, även det för att skapa en bättre stämning. Min egen uppfattning av intervjuerna är att de 

har skett i god anda, i bra samtalston och det kändes mer som ett vanligt samtal än en intervju 

med samtliga personer. Det har varit väldigt roligt, givande samt intressant att träffa dessa 

enhetschefer och höra hur deras ledarskap ser ut. 

 

4.4 Analysprocessen 

Denna studie har en kvalitativ analys då det är jag som berättar en historia genom texten 

(Esaiasson m.fl., 2007). Jag fick fram mitt resultat genom intervjuerna. Eftersom intervjuerna var 

inspelade transkriberade jag de för att sedan sitta och titta efter gemensamma nämnare samt även 

skillnader i varje fråga som hjälp för att kunna bestämma hur resultatet skulle tematiseras. 

Genom att göra detta kom det fram vissa intressanta svar som till slut fick plats under olika typer 

av rubriker i resultatet. I slutet av denna studie kopplades resultatet samman med teorier, tidigare 

forskning samt egna reflektioner genom min analysdel. Analysen har tematiserats efter 

resultatets mest intressanta delar samt för att syftet och frågeställningarna ska besvaras så klart 

som möjligt. Därför har fyra olika rubriker skapats i analysen som är fyra intressanta områden 

som alla gett viktiga resultat och därför också behöver analyseras. Hela arbetet har strukturerats 

upp efter angivna anvisningar samt efter olika teman. Det viktigaste är att frågeställningarna och 

syftet samt resultatet ska kunna kopplas tydligt till diskussionen och analysen. 

 

4.5 Etiska frågor 

Jag har valt att hålla mina informanter konfidentiella då vissa ville det och för att denna kommun 

är så pass liten och då blir det lätt att lista ut vilka informanterna är för insatta personer i 

kommunen. Jag har även nämnt för mina informanter att de kommer att få vara anonyma i denna 

uppsats. Jag har tagit upp att jag förhoppningsvis inte tvingat mina informanter till att delta vid 

varje intervju samt att de kan avbryta när de vill. Jag informerade att informanterna kommer 

kunna ta del av denna uppsats eftersom det är en offentlig handling. När det kommer till mina 
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källor har jag valt att hålla kommunens hemsida och tillhörande broschyr samt vilken exakt 

artikel som NSD har skrivit den 15 maj konfidentiella, detta för att inte ange kommunens namn. 

 

4.6 Kritik av arbete  

Validitet innebär att jag mäter det jag avser att mäta och reliabilitet är om mätningen är 

tillförlitlig. Jag kan ha påverkat mina informanter på något sätt genom min närvaro, sådant är 

svårt att undgå men en del av informanterna uttryckte också ett hinder med bandspelaren vilket 

även det kan ha påverkat min studie. Mitt urval är som ovan påpekats slumpmässig vilket kan 

sänka validiteten. Det kan vara så att mina respondenter inte är representativa utan att några 

andra enhetschefer inom kommunen hade gett andra svar, om jag exempelvis hade fått en manlig 

enhetschef hade nog resultatet förändras litegrann, det hade nog eventuellt kommit in lite andra 

tankar kring hur medarbetarna är delaktiga i beslutsprocesser samt även hur denne skulle 

beskriva sig som ledare. Åldrarna på mina informanter är allt från 30-60 år, det kan eventuellt 

också ha förändrat resultatet om en informant på cirka 25 år hade funnits inom kommunen. Även 

detta kan ha påverkat validiteten. En annan metod hade kunnat vara observation som hade 

kunnat ge mig en uppfattning om hur enhetscheferna leder sina grupper utan att de själv hade fått 

förklara det, då hade jag fått en uppfattning vilket hade varit intressant och säkerligen skapat ett 

annat resultat där jag är mer delaktig. Validiteten i denna uppsats kan ha sjunkit lite, jag hade 

behövt ställa några ytterligare frågor angående hur det är att vara chef inom vården för att få en 

högre validitet. Jag anser att reliabiliteten är bra ändå eftersom att jag använt den bästa metoden 

för denna studie samt inte fått några bortfall därför anser jag att både validiteten och reliabiliteten 

är hög.  
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5. Resultat 

I denna del av uppsatsen presenteras mitt empiriska material där första delen är en kort 

presentation av informanterna. 

 

5.1 Presentation av informanterna 

Sigrid, Ingrid, Astrid och Anneli är enhetschefer inom hemtjänsten. De har samtliga utbildningen 

social omsorg som grund. Astrid och Anneli har dock påbyggnadsutbildningar där Astrid har en 

magisterexamen i arbetsliv och hälsa och Anneli har en påbyggnadsutbildning med socionom, 

socialt arbete. Ingrid är den som arbetat längst som enhetschef av mina informanter då hon har 

arbetat sedan 80-talet men då som föreståndare, det är endast hon som har tidigare erfarenhet av 

att vara chef då hon jobbade inom landstinget. Astrid har jobbat som enhetschef sedan 1998, 

Sigrid har arbetat som enhetschef sedan 1999 och Anneli har arbetat som enhetschef sedan 2008-

2009. De har olika stora grupper som de arbetar med, Sigrid valde att svara i antalet årsarbetare 

och har cirka 20 årsarbetare. De andra informanterna svarade i ungefär antalet medarbetare de 

har där Ingrid har mest med 31 medarbetare, Anneli har cirka 21 medarbetare och Astrid har 18 

medarbetare. 

 

Beatrice, Gunnel, Anita och Elisabeth är enhetschefer på olika äldreboenden. De har samtliga 

utbildningen social omsorg som grund. Beatrice har dock en på påbyggnadsutbildning med 

socionom. Anita och Gunnel är de som arbetat längst som enhetschef av mina informanter inom 

äldreboende då båda arbetat sedan 2001, Gunnel poängterade att hon började vikariera då. 

Gunnel är även den enda som har tidigare erfarenhet av att vara chef då hon jobbat fackligt. 

Elisabeth har arbetat som enhetschef sedan 2002, det var då en fast anställning medan Beatrice 

har arbetat som enhetschef sedan 2012 på fast anställning, hon har vikarierat innan. Elisabeth är 

den som har mest medarbetare då hon har 37 medarbetare plus vikarier och tjänstlediga vilket 

betyder cirka 40 medarbetare. Gunnel och Beatrice har lika många medarbetare, 28 stycken och 

Anita har 20 fast anställda. 

 

5.2 Upplevelsen av det egna ledarskapet 

Två frågor som ställts har berört hur de upplever sig själv som ledare samt om de använder sig av 

några ledarskapsmodeller vilket är både lika och olika svar beroende på informant vilket kan 
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antas mest bero på skilda kontexter och erfarenheter men även att deras grundläggande 

värderingar skiljer sig åt avseende de ämnen som diskuterades. Informanterna inom hemtjänsten 

nämner olika svar alla fyra. Sigrid anser att hon är en trygg ledare, Ingrid anser att hon är en 

genomförare, Astrid anser att hon är en öppen ledare och Anneli väljer att beskriva sig själv mer 

som en ledare än en chef. Det är endast Ingrid av dessa fyra som använder sig av en specifik 

ledarskapsmodell då hon använder sig av situationsanpassat ledarskap som hon har fått genom 

sin utbildning vid Umeå universitet där hon fick feedback om att hon använder sig av den 

modellen. Hon nämner även att hon fått den via erfarenhet eftersom alla har en ryggsäck och 

många är väldigt duktiga på sitt arbete och om dessa då får arbeta med det som de är bra på 

gagnar det hela verksamheten. Det har framkommit att en av informanterna gärna tar med sig bra 

information som hon får från föreläsningar eller från andra ledare samt att en annan informant 

säkert har med sig modellerna även fast hon inte använder de medvetet. Det har även ställts en 

följdfråga till vissa av dessa informanter om de anser sig vara byråkratiska och där svarade bland 

annat Sigrid att hon har fått kritik angående det och blivit kallad paragrafryttare tidigare men hon 

anser inte själv att hon är byråkratisk. Två andra informanter säger att det är svårt att inte bli 

byråkratisk på grund av alla riktlinjer och lagar som måste följas.  

 

Informanter inom äldreboenden anser sig också vara ganska olika som ledare, dock har Beatrice 

och Gunnel nämnt att de båda anser att de ger och tar. Beatrice menar att det är viktigt att vara en 

synlig ledare, Gunnel bygger sitt ledarskap på förtroende, Elisabeth har bemötande som ledord 

och Anita vill ha teamwork. Beatrice använder sig av frågan om vad som är skillnaden mellan att 

vara chef och ledare där hon anser sig vara en ledare som en typ av ledarskapsmodell medan 

Elisabeth använder sig av situationsanpassat ledarskap. De andra två informanterna använder sig 

inte av någon ledarskapsmodell. När följdfrågan om byråkrati har ställts till informanterna inom 

äldreboenden har det framkommit att informanterna försöker undvika att vara byråkratiska eller 

anser sig inte vara byråkratisk. Dock nämner två av informanterna att det är svårt att komma från 

byråkratin på grund av att de är styrda av lagstiftningen, det är en byråkratisk värld som de 

jobbar i. Anita nämner också en aspekt som kom upp i vår intervju i samband med frågan om 

byråkratin: 

 

”De bästa cheferna hittar du i offentlig sektor eftersom man kräver så mycket mer av en chef i offentlig 

sektor än man kanske kräver av en som jobbar på ett privat företag för att du ska göra in i fanders så mycket 

mer än vad de ska göra”. 
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I och med detta citat nämndes också att enhetscheferna ska trolla med pengar som inte finns. 

Privat sektor och offentlig sektor spelar på lite olika villkor vilket gör att det är lättare att också 

urskilja skillnader mellan de, att de ska trolla med pengar som inte finns i jämförelse med privat 

sektor som har en målsättning att gå i vinst. Det är två skilda världar med andra ord. Majoriteten 

nämner att de inte använder sig av någon ledarskapsmodell men där är det svårt att inte hålla 

med en av informanterna från hemtjänsten som nämnde att det säkert finns någon modell i 

bakhuvudet som inte går att namnge. För vissa av informanterna var det något år sedan de 

utbildade sig och därför kan det vara svårt att namnge modeller men de finns säkert där i deras 

vardagliga arbete och ser det som en självklar del som de inte direkt tänker på när de leder sina 

grupper. 

 

5.3 Ett eget utformat ledarskap 

Genom intervjuerna har det även uppkommit att det finns utrymme för ett eget utformat 

ledarskap där de flesta är överens om att det finns stort utrymme för ett eget ledarskap utifrån 

riktlinjerna och lagarna som finns. Alla informanter inom hemtjänsten anser detta men Astrid 

påpekar dock att det är mycket riktlinjer i denna kommun och gör en jämförelse med en kommun 

hon arbetat i tidigare och tycker att det är väldigt mycket riklinjer som styr men efter dessa har 

hon ett eget ledarskap. Astrid är den enda inom hemtjänsten som anser att riktlinjerna styr 

mycket, de andra är överens om att eget ledarskap utformar de hela tiden. Ingrid poängterar 

nedan en viktig aspekt som måste ske i samband med sitt eget ledarskap: 

 

”Man kan inte jobba med ledarskap likadant till allihop utan man måste anpassa det till de personer 

som är anställda”. 

 

Att alla inom hemtjänsten anser att det finns ett utrymme för ett eget ledarskap tyder på att 

de ändå har en relativt fri ledarskapsstil, det är ingen som bestämmer hur de ska agera 

annat än utefter de riktlinjer och lagar som finns. Därför borde det vara lätt för 

enhetscheferna att kunna vara sig själva samtidigt som de även kan vara en bra ledare 

vilket är ganska viktigt, om en människa är sig själv är denne också ärlig gentemot andra. 

Om medarbetarna anser att chefen är ärlig så får de också en bättre relation. 
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Inom äldreboenden är de liksom informanterna inom hemtjänsten överens om att det finns stort 

utrymme för ett eget ledarskap, detta ses genom Beatrice som sa detta om det egna utformade 

ledarskapet: 

 

”Visst blir man påverkad av att man har högre chefer också uppifrån och politiska beslut men man får 

ju som ramarna och innehållet ska jag fylla själv så jag tycker absolut att det finns möjlighet till det”. 

 

Gunnel som tidigare jobbat i hemtjänsten gör en jämförelse mellan hemtjänsten och 

äldreboenden och menar att olika grupper kräver olika typer av ledarskap och att ledarskapet 

därför måste anpassas utifrån gruppen, sen tillägger hon även att det tar tid och kan ta upp emot 

ett och ett halvt år till det finns ett förtroende och en trygghet för både personalen och chefen. 

Anita valde i intervjun att poängtera politikens inverkan på ledarskapet och hur den liksom 

riktlinjerna påverkar henne som chef: 

 

”Sen är jag ju politikens förlängda arm så att jag måste ju hålla mig inom vissa ramar men utifrån det 

uppdrag jag har så kan jag ju fritt utöva det ledarskap som jag gör”. 

 

Enhetscheferna får en grund att stå på och får sedan utforma innehållet själv vilket tyder på 

en ledarroll som är egen, alla utformar inte innehållet likadant vilket var synligt i avsnitt 

5.2, detta tyder på att deras personlighet verkar styra en del på hur deras ledarskap ser ut. 

Att använda uttrycket politikens förlängda arm är väldigt symboliskt för offentlig sektor, 

politiken är styrande och något som alltid finns där.  

 

5.4 Ledarskapets påverkan gällande medarbetares motivation 

En viktig aspekt att ta upp rör det faktum att dessa ledares ledarskap kan påverka medarbetarnas 

motivation och från intervjuerna har det kommit fram mycket intressant information, det har 

ställts två frågor angående motivation varav den ena är hur de motiverar medarbetare samt hur 

ledarskap kan påverka motivationen. Informanterna inom hemtjänsten har nämnt att det är viktigt 

med kommunikation och att vara tydlig för att motivera medarbetare, det är viktigt att skapa 

trivsel på arbetet genom exempelvis planeringsdagar och medkänsla samt att det är viktigt att 

behandla alla lika. En av informanterna väljer även att nämna att en dålig ledare skapar 

omotiverade medarbetare. Ingrid nämner benämningen tåget när det kommer till att få med sig 

medarbetare vid nya saker, det finns de som styr, de som följer med och de som släpar efter. Hon 

anser att det är bra att ta tillvara på medarbetarna som vill följa med och låta de vara så delaktiga 
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som möjligt för att de kan sprida ut budskap till övriga medarbetare och få även de att följa med 

på tåget. Astrid väljer att motivera sina medarbetare genom att de får känna sig delaktiga, hon 

nämner en intressant aspekt angående hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation: 

 

”Finns det ingen formell ledare så blir det en informell ledare och den personen kanske inte driver 

verksamheten framåt utan det kanske blir att de sköter eller driver det individuellt utifrån egen 

vinning”. 

 

Det är viktigt med en så kallad formell ledare, de skapar en struktur och det blir tydligt vem som 

är ledaren, om det inte finns någon formell ledare tenderar det att bli en maktkamp mellan många 

individer som i slutändan inte gynnar organisationen, med en formell ledare finns det någon som 

fattar de slutliga besluten och på så sätt skapar en organisation som består av mindre konflikter 

än om den bara skulle bestå av informella ledare. 

 

Informanterna inom äldreboenden nämner olika saker när detta ämne kommer upp. Beatrice 

säger att det är viktigt att motivera sina medarbetare genom att försöka vara en god förebild på 

alla plan, att vara en närvarande chef medan Elisabeth motiverar sina medarbetare genom att 

blicka framåt och vara positiv samt att det är viktigt att vara en synlig ledare för att bidra till 

medarbetarnas motivation. Gunnel motiverar sina medarbetare genom att vara lyhörd och genom 

att visa en glädje. Hon nämner att hon själv vill ha en chef som står bakom hennes rygg vid 

beslutsfattning eftersom en mellanchef ofta är i kläm både uppifrån och ned och att ha en chef 

bakom ryggen skapar trygghet. Sedan nämner hon att hennes eget ledarskap ska ta tillvara på alla 

olikheter som finns i en grupp och leda gruppen till att dra åt samma håll. Anita motiverar sin 

personal genom att försöka vara positiv och visa glädje genom att exempelvis bjuda på fika eller 

ge beröm, hon nämner dock att det är svårt att motivera då det kan vara snålt med pengar för det. 

Hon nämner detta om vad som skulle hända om det inte hade funnits en tydlig ledare i en grupp: 

 

”Jo men alltså om du inte har en tydlig ledare så har du en personalgrupp som är som en skock får 

som far åt alla håll och sliter och drar”. 

 

Även denna informant väljer att nämna vad som händer utan en tydlig ledare, likt citatet från 

hemtjänsten och just benämningen en skock får är lite intressant. Det tyder på att 

personalgruppen får lite svårt att koncentrera sig på sitt arbete och försöker säkerligen få makt 
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om inte en tydlig ledare finns. Utan en tydlig ledare har de en chans att själva bli den tydliga 

ledaren, det blir lite utav en maktkamp.  

 

5.5 Delaktighet vid beslutsprocesser 

Inom äldreomsorgen kommer det ofta politiska beslut uppifrån som enhetscheferna måste ta 

tillvara på och bestämma hur pass delaktiga de vill att medarbetarna ska få vara när det kommer 

till att jobba fram ett beslut angående hur de ska jobba med det politiska beslutet på bästa 

möjliga sätt.  Alla informanter inom hemtjänsten vill och tycker att det är viktigt att involvera 

personalen, dock mest i beslut som rör personalen, och som Astrid och Anneli nämner skapar det 

mer engagemang från den enskilde om de får vara delaktiga, det är viktigt att de är med. Det kan 

ske genom personalträffar som Sigrid ger exempel på, där får de komma med förslag och på så 

vis göra sin åsikt hörd. Detta stärks genom Ingrid som säger att hon försöker vara på tå och vara 

steget före för att kunna ge sin personal information så snabbt som möjligt vilket gör att de blir 

förberedda på eventuella beslut och hur de ska hantera dem.  

 

Informanterna inom äldreboenden är även de överens om att det är viktigt att medarbetarna får 

känna sig delaktiga. Beatrice anser att planeringsdagar är bra för det för då kan information 

delges, även information som tillkommit på individuella målsamtal. Anita, Elisabeth och Gunnel 

pratar alla om att personalen ska kunna lösa saker själva med handledning eftersom det är de som 

arbetar med det och på så vis är kunnigast, de som chefer kan inte bestämma allt utan de måste få 

vara med, detta sa Gunnel: 

 

”Även om vi har politiskt styre så finns tankarna ute på fältet, ta in de, lyssna av”. 

 

Det är viktigt för alla dessa enhetschefer att involvera deras medarbetare i beslutsprocesser som 

rör de. Det skapar en god trivsel om medarbetarna får känna att de är med och påverkar deras 

eget arbetsliv. Det är självklart svårt att tillgodose allas behov och alla kan inte vara nöjda hela 

tiden. Det är viktigt att få veta vad som pågår inom organisationen och på så sätt få förbereda sig 

inför eventuella beslut och veta hur arbetet ska fortgå om en förändring eller dylikt ska ske och 

en chef är nyckeln till det. Chefen kan förbereda sina medarbetare och skapa en god arbetsmiljö 

där information ges, medarbetare får komma med förslag och chefen får utvärdera deras förslag 

och se hur arbetet ska fortgå. Detta skapar även en effektiv organisation. Detta tillvägagångssätt 

kan anses som en feminin ledarstil vilket återkommer i analysdelen.  
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5.6 Beröm och kritik 

Det har ställts två frågor angående hur informanterna agerar vid beröm och kritik och där har det 

blivit olika svar från informanterna på grund av hur de uppfattat frågorna, en del har ställt en 

motfråga och svaret har då blivit hur de tar emot samt ger beröm eller kritik. En del av 

informanterna har redan uppfattat frågorna på ett visst sätt och gett sina svar utan motfråga. 

Informanterna inom hemtjänsten anser alla att det är viktigt att ge beröm samt roligt att få beröm. 

Anneli poängterar också att det är viktigt att se när personalen gör något bra och då ge beröm. 

Vid frågan om kritik anser alla informanterna inom hemtjänsten att det är viktigt att ta till sig 

kritik. Sigrid och Ingrid anser att det gäller att reda ut vart kritiken kommer ifrån, vad den har för 

grund, för att kunna göra förändringar. När det kommer till att ge kritik beror det lite på 

situationen, enligt Ingrid och Astrid är det bra att ta upp sådant, i grupp eller enskilt. Anneli 

tycker att det är viktigt att det är konstruktiv kritik och att inte bara gnälla:  

 

”Man kan som inte bara gnälla för gnällandets skull för det är också lite av en mentalitet, tyvärr i 

vården”. 

 

Just att det är mycket gnäll inom vården är tråkigt, istället för att gnälla är det precis som 

informanterna säger bättre att ge konstruktiv kritik, det skapar bättre stämning och en bättre 

arbetsmiljö genom att hålla en bra ton oavsett om det är beröm eller kritik som ges.  

 

Informanterna på äldreboenden anser att det är bra med beröm, Gunnel och Anita menar att det 

är viktigt med ärligt beröm samt även att det är befogat, det är viktigt att se sin personal och veta 

att chefen bryr sig om dem. Beatrice pratar om att det är viktigt att stå högst upp på trappan och 

verkligen ta emot och säga tack. Elisabeth menar att det är olika om det blir till en enskild eller 

en grupp, det som är bra för alla att veta tas upp på arbetsplatsträffar och det som en enskild är 

bra på tas upp på exempelvis medarbetarsamtal. Detta sa även Gunnel: 

 

”Jag tycker att man kommer mycket, mycket, mycket längre med beröm än kritik. 

 

Beröm är ett sätt att få personalen mer samarbetsvillig med än kritik. Genom ärligt beröm 

som påpekats ovan får medarbetare veta vad de är bra på och vet vad de kan utnyttja på 

arbetet, vad som hela organisationen drar nytta av. Genom att få beröm vet medarbetare 

vad de gjort bra samt får känna att chefen vet om att de gjort något bra vilket är bra för den 

personliga utvecklingen. Kritik är också sådant som får en att utvecklas eftersom en 
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medarbetare då får veta vad denne är dålig på vilket skapar en chans till förbättring. Ingen 

människa är perfekt och genom konstruktiv kritik kan en person förbättra sina svagheter. 

Om en person dessutom vill utvecklas på arbetet är konstruktiv kritik väldigt viktig.  

Vid frågan om kritik har informanterna på äldreboende ganska olika svar, säkerligen på grund av 

att de alla har olika sätt att framförallt ge kritik på grund av deras personlighet. Beatrice säger att 

hon inte är så snabb utan brukar försöka ta det långsamt och hennes reaktion kommer ofta någon 

dag efter och då får hon agera, om det är någon person som gjort något måste hon prata med den 

personen. Anita säger att när det gäller att ge kritik till personal måste det ske konkret och på en 

gång, framförandet måste vara bra för att inte kränka personen. Elisabeth menar att även här 

beror det på om det är enskilt eller i grupp, gruppen får veta i grupp och den enskilde enskilt. 

Gunnel vill gärna ha feedback oavsett om den är positiv eller negativ för att få en bra personlig 

utveckling, sen är det viktigt att man ger kritik på rätt sätt och inte sågar en människa.  

 

5.7 Konkurrensen mellan offentlig och privat sektor 

Eftersom den privata sektorn numer konkurrerar med den offentliga sektorn har en fråga ställts 

kring detta och det har kommit fram väldigt olika svar från informanterna. Detta beror mest 

troligt på vart informanterna arbetar, vart de jobbat tidigare och speciellt hur länge sen de arbetat 

på ett annat ställe. Enhetscheferna inom hemtjänsten är de som för närvarande är mest drabbade 

då det inte kommit något privat äldreboende i denna kommun än så länge. Dock skiljer svaren 

mellan informanterna inom hemtjänsten också då två av dem uttrycker en del skillnader kring 

hur de måste framställa sin arbetsplats, cheferna har nämnt att de måste vara på tårna för att 

konkurrensen är så pass hög, om de inte är på tå förlorar de kunder. Nedan ses svar från Sigrid 

och Ingrid om just bemötande och konkurrensen: 

 

Sigrid:  

”Man har fått vara mycket mer coachande”. 

”Man måste hela tiden tänka på hur man själv är, bemötande och hur hela gruppen måste agera vid 

bemötande”. 

Ingrid: 

”Ja, jag tror att jag har blivit mera tydlig med att vi måste vara framåt, på tå och visa vår kunskap för 

vi har väl ofta jobbat i det tysta och jobbat på rutin, nu har man en liten eftertanke i hur man jobbar 

och på vilket sätt man marknadsför sig”. 
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Eftersom det är hemtjänsten som är mest drabbade av denna konkurrenssituation för nuvarande 

är det självklart enhetscheferna där som har mest åsikter kring det. Enhetscheferna inom 

hemtjänsten måste numer coacha sina grupper mer vilket gör att denna konkurrenssituation 

faktiskt ser ut att gynna verksamheten för enhetscheferna måste agera mer vilket gör att deras 

organisation ser ut att bli mer effektiv. Enhetscheferna måste tävla om kunder vilket gör att de 

inte blir bekväma utan de vet nu att det inte är självklart att kunderna kommer till dem utan 

informanterna nämner att de måste kämpa.  

Astrid har svarat att den enda skillnaden hon har märkt av är att det blivit fler samarbetspartners 

men hon tycker inte att själva ledarskapet har förändrats. Hon har dock en annan typ av 

arbetsgrupp än de andra informanterna inom hemtjänsten vilket gör att hon inte är påverkad i 

samma utsträckning. Anneli nämner att den privata och offentliga sektorn inte tävlar på samma 

villkor då privata aktörer kan erbjuda sina anställda mer förmåner än vad den offentliga sektorn 

kan göra. Det finns lagar och riktlinjer inom offentlig sektor som inte finns inom det privata. 

Nedan ser vi vad Anneli sa om de olika villkoren: 

 

”Det som är skillnaden är ju att vi fortfarande inte kan jobba på lika villkor därför att vi, ja vi har inte 

samma villkor, nu har det ju förbättrats lite att de också ska ta kunder vart kunden än går”.  

 

Det kan givetvis kännas orättvist att privat sektor kan erbjuda annat än offentlig sektor men 

offentlig sektor har en tydligare budget att följa och vinsterna som görs kan inte användas 

på samma sätt som i privat sektor, vilket är ganska självklart men samtidigt kan det kännas 

jobbigt för enhetscheferna som arbetar inom offentlig sektor att känna att de kan inte 

erbjuda tillräckligt för att få kunder.  

 

Som tidigare påpekats har enhetscheferna inom äldreboenden inte samma press på sig som 

enhetscheferna inom hemtjänsten och det har varit väldigt olika svar från informanterna inom 

äldreboenden om de anser att offentlig sektor förändras. Två av informanterna säger att de hör en 

del om det men annars märker de det inte direkt. Elisabeth säger att hon försöker informera sin 

personal om att alla berörda parter måste tänka på hur de är och hur de arbetar för att vara 

beredda om äldreboenden blir konkurrensutsatta i framtiden, hon nämner även att det gäller att 

hänga med för det svänger snabbt i branschen. Gunnel som nyligen har arbetat inom hemtjänsten 

har en bakgrund som påverkar hennes tankar angående privata sektorns framfart och nedan 

kommer ett citat om hennes tankar om skillnaden på äldreboenden: 
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”Skillnaden nu när jag kommer till boende upplever jag är att de äldre får mindre tid, det är mer 

administration som läggs ut på personal och tid dras ner”. 

 

Enhetscheferna måste förbereda sig och personalen på att det kan hända saker, det kan 

startas upp ett privat äldreboende, de måste leva med föreställningen om att även deras 

verksamhet kan utsättas för konkurrens. Samtidigt kan det också vara en bra tankeställare 

att fundera på eventuella förbättringar för att föra verksamheten framåt, för om 

hemtjänsten effektiviserar är det även bra för äldreboenden att göra det.  

 

5.8 Den perfekta ledaren 

En intressant fråga som tagits upp är hur en perfekt eller en så gott som perfekt ledare skulle 

kunna se ut, detta på grund av att det är så olika från person till person om hur synen är på en 

perfekt ledare, detta brukar baseras på föreställningar eller erfarenheter av den perfekta ledaren. 

Informanterna inom hemtjänsten ser en perfekt ledare på detta sätt: Sigrid anser att en perfekt 

ledare ska vara hård, fast men samtidigt mjuk, rättvis, ska kunna fatta beslut, lyhörd, ödmjuk, 

öppen för förändring, flexibel samt ha en förmåga att få med sig personal. Ingrid anser att en 

perfekt ledare ska ha lite humor, vara uppmärksam, ska kunna samarbeta både uppifrån och ned 

samt ha en linje. Astrid anser att en perfekt ledare har en bra samarbetsförmåga, ska skapa 

förtroende samt delegerar ut arbetsuppgifter på sina medarbetare. Anneli anser att en perfekt 

ledare ska se personalen och ha de med sig, vara lyhörd, ha empati, är rättvis samt kunna fatta 

beslut. 

 

Informanterna inom äldreboenden anser detta: Beatrice anser att en perfekt ledare ska våga fatta 

obekväma beslut samt våga stå för det, ledaren måste kunna erkänna fel, misstag eller när denne 

helt enkelt inte har kunskap samt vara närvarande. Gunnel anser att en perfekt ledare ska ge en 

trygghet för att skapa förtroende, ge feedback samt ha energi och glädje, Gunnel nämnde att hon 

haft en chef som hon ansåg vara perfekt eftersom hon stod bakom henne vid beslutsfattning 

vilket skapade en trygghet hos Gunnel. Anita anser att en näst intill perfekt ledare ska vara 

väldigt tydlig och konkret som kan förmedla mål men samtidigt ger fria händer, ser sina 

medarbetare, skapar tydlighet samt kan förmedla förväntningar. Elisabeth anser att en perfekt 

ledare ska ha ett nära samarbete med alla samt vara öppen och lyhörd. 
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Som tidigare påpekat är det väldigt individuellt beroende på erfarenheter eller föreställningar om 

den perfekta ledaren. Vissa regerar på ett speciellt sätt när ordet perfekt kommer fram och visst 

det finns ingen perfektion men det är samtidigt roligt att leka med tanken om en perfekt ledare 

för det väcker reaktion, samtidigt är det också något att sträva emot om det finns en tanke om en 

perfekt ledare, då är det lättare att se vad som behöver tränas upp för att kunna nå dit. Det är ofta 

inte möjligt men det kan vara ett mål som är bra att ha.  

 

5.9 Utbildning inom ledarskap 

Alla informanter nämner att de inte får någon utbildning i ledarskap för närvarande utan att det är 

en på gång just nu. Den ledarskapsutbildningen de har är mycket den som de fått genom sin 

utbildning sociala omsorgsprogrammet som alla har, det är grunden. Några av informanterna har 

nämnt att de har gått utbildningar vid sidan av arbetet som exempelvis Gunnel som gick en kurs 

vid Luleå Tekniska Universitet som hette retorik för kvinnor. Beatrice nämner att det kommer ut 

kurser från personalkontoret hela tiden med titlar som bland annat: vad innebär det att vara chef i 

målsamtalen? Anita anser dock inte att de utbildningarna som finns är inriktade direkt mot 

ledarskap. Ingrid nämner att de haft ledarskapsutbildning under slutet av 90-talet där de gick tio 

poäng ledarskap.  

 

Det är tråkigt att de inte får någon direkt ledarskapsutbildning eftersom det är aktuellt och 

förändras ständigt. Det kommer ständigt nya typer av modeller som kan vara bra att uppdatera 

sig i, de kanske inte alltid är användbara men det är bra att känna till dem. Det är positivt att 

vissa enhetschefer har valt olika kurser vid sidan om, det kan vara bra att färska upp minnet och 

lära sig något nytt. Det är också positivt att personalkontoret ständigt kommer med nya 

utbildningar samt att de ska få utbildning nu för att föra utvecklingen framåt så gott det går, 

annars står alla och stampar på samma ställe utan uppdatering.  

 

5.10 Informanternas egna reflektioner 

När informanterna har fått göra tillägg om ämnet ledarskap i intervjuerna har det framkommit 

väldigt olika saker men även spännande tankar angående ledarskapet och framförallt deras egna 

tankar om ledarskap. Tilläggen har gett nyttig och varierad information som ger en bra inblick i 

deras egna tankar om ledarskap. Deras egna tankar ger också information som kanske inte 

framkommit tidigare genom andra frågor och när de då får tänka fritt kommer mycket 
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information fram. Informanterna inom hemtjänsten valde att uttrycka olika saker, Sigrid la till 

konkurrensen med det privata och att det är minst lika bra i offentlig sektor som i den privata 

sektorn medan Ingrid anser att ledarskap är svårt eftersom alla människor är olika och lade till 

efter intervjun att hennes arbete förenklats nu när hon sitter på samma plats som medarbetarna. 

Anneli anser att en lagom stor personalgrupp förenklar ledarskapet.  

 

Informanter inom äldreboenden nämner även de olika men spännande saker. Beatrice anser att 

det kommer för mycket fokus om budget och besparingar från ledningen och politiken och att 

grunden och tänket borde i stället vara att hjälpa de dementa människorna och dess personal. 

Gunnel nämner att det är viktigt med de olika personligheterna i personalstyrkan och att både 

den som bromsar och är tyst samt även den som driver är viktiga för att kunna ta fram de bästa 

sidorna i gruppen. Anita nämner bland annat att hon fått lära sig under resans gång att hon inte 

kan tillgodose allas behov och kan inte vara kompis med sin personal. Elisabeth anser att 

ledarskap är svårt och stort och att tyvärr kan inte ledarskap vara fokus under hela arbetstiden för 

det finns så mycket annat också. 

 

Innan denna uppsats fanns en uppfattning från min egen sida om att enhetscheferna inom 

hemtjänsten satt på andra ställen än medarbetarna men genom intervjuerna motbevisades det. 

Det är positivt att enhetscheferna inom hemtjänsten får ha en vardaglig kontakt med sina 

medarbetare utan diverse kommunikationsfel som exempelvis en telefon kan innebära. Att det är 

viktigt att vara chef och inte en kompis är något som är väldigt viktigt, det måste finnas en gräns, 

det ska vara en bra relation mellan chefen och medarbetarna men gränsen mellan är tunn. Det 

uppkom också lite om det som jag hade hört talas om innan, att det kommer en hel del fokus om 

budget och besparingar från ledningen, om så är fallet att det blir för mycket av det så har det 

blivit väldigt fel för som Beatrice säger är det viktigaste vilka de jobbar med och för, inte 

besparingarna.  

 

5.11 Sammanfattning 

Ett viktigt svar som framkommit genom resultatet från intervjuerna är hur konkurrensen med 

privat sektor påverkar deras ledarskap vilket inom hemtjänsten är ganska mycket. Två 

informanter inom hemtjänsten har påpekat att de måste vara uppmärksamma på vad som händer 

på grund av konkurrensen vilket även Elisabeth inom äldreboenden berättat om, även fast 

äldreboenden inte är utsatta för konkurrens just nu betyder inte det att de inte kan komma att bli 
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det sen. Informanterna är ganska lika som ledare när det kommer till hur de vill arbeta med sin 

personal, alla vill ha ett nära förhållande med en öppenhet där personal får vara med och påverka 

i sådana beslut som de kan påverka. Denna typ av ledarstil kan ses som feminin och det styrks 

genom att alla informanter har nämnt det, men samtidigt fungerar den för medarbetare får känna 

en delaktighet vilket skapar en bättre arbetsmiljö. Det verkar inte vara alltför populärt med 

ledarskapsmodeller, i alla fall inte uttalat, som Anneli sa kan det finnas i bakhuvudet utan att det 

går att sätta namnet på modellen. En hel del svar från informanterna har varit lika och en del 

olika men det beror på deras erfarenheter. Som exempelvis vid frågan om den perfekta ledaren 

där vissa som inte fått träffa en perfekt ledare har svårt att beskriva och tro på en sådan medan en 

som har det lyser upp med entusiasmen när denna person kommer upp. Erfarenheterna gör en hel 

del och tillsammans med personligheten hjälper den oss och formar oss på ett sätt vi egentligen 

inte vet själv, även fast dessa informanter är kvinnliga och har samma yrkesposition. Beröm och 

kritik är något som formar personligheten, genom beröm och kritik utvecklas varje enskild 

individ och därför är det viktigt med ärligt beröm och konstruktiv kritik, det är de två vägarna 

som fungerar bäst i denna yrkesbana. Vid frågan om ett eget utformat ledarskap är nästan alla 

informanter överens om att finns ganska stort utrymme för det, de följer lagar och riktlinjer, efter 

det är det upp till dem själva hur de vill att deras ledarskap ska se ut, detta gör att de får mer 

kontroll över sitt eget arbete samt slår lite hål på den gamla myten om att ledare inom offentlig 

sektor är väldigt byråkratiska. Byråkratin finns där, men det är upp till enhetscheferna hur pass 

mycket de vill vara byråkratiska. När informanterna dessutom skulle beskriva sig själv som 

ledare uppkom olika svar som att de exempelvis ansåg sig vara öppen, trygg, genomförare samt 

vill ha teamwork, detta tyder på att de alla har olika ledarstilar. 
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6. Analys  

 

6.1 Samarbetet med personalen 

När det kommer till samarbetet mellan personalen och informanterna och hur cheferna låter sina 

medarbetare vara delaktig i beslutsprocesser, har alla svarat att de vill ha en hög delaktighet från 

sin personal. Informanterna menar att om personalen får vara delaktiga skapar det också mer 

engagemang från den enskilde. Tre av informanterna menar att personalen ska kunna lösa saker 

själva med handledning eftersom det är de som arbetar med det och på så vis är kunnigast, de 

som chefer kan inte bestämma allt utan de måste vara med. Ingrid har även talat om tåget när det 

kommer till att ge medarbetarna information, att det finns medarbetare som är väldigt angelägna 

om att få delta och sedan finns det de som halkar efter lite grann men som kommer med efter ett 

tag, de som behöver lite mer tid på sig. Att ge information är bra att göra på planeringsdagar 

enligt vissa av informanterna för att då är de flesta samlade. Beröm är något alla tycker om, 

informanterna försöker ge beröm till personalen så ofta de kan beroende på om det är något 

gruppen gjort bra eller om en enskild gjort något bra. Det verkar vara väldigt viktigt för dessa 

informanter att se sin personal och ge ärligt beröm. Att de sedan anser att beröm kan ge mycket 

mer än kritik är något som är lätt att hålla med om. Beröm är ett tecken på att en person gjort 

något bra och att personen kan fortsätta med den handlingen. Vid kritik måste personen tänka om 

och hitta andra lösningar än det denne just fått kritik för, det blir mer eftertanke då. När det då 

kommer till att ge kritik verkar det bero lite på situationen, enligt tre informanter är det bra att ta 

upp sådant i grupp eller enskilt. Anneli påpekar även att det är viktigt att det är konstruktiv kritik 

och att inte bara gnäll eftersom det tyvärr blir ganska gnälligt inom vården i vissa lägen. Två 

andra informanter nämner även att det gäller att kritiken är konkret och på en gång, framförandet 

måste vara bra för att inte kränka eller såga personen. Just kritiken är något som alla människor 

måste vara väldigt varsam med, även när medarbetarna ska kritisera chefen gäller det att inte 

såga personen för det är inte ett korrekt sätt och det skapar absolut inte någon bra stämning.  

 

När det kommer till att motivera sina medarbetare har informanterna bland annat nämnt att de 

anser att ledarskap kan påverka medarbetares motivation för utan en tydlig ledare bildas en så 

kallad informell ledare som eventuellt driver verksamheten för egen vinning istället för vad som 

är bäst för hela gruppen inom verksamheten. De verkar vilja motivera sin personal genom att 
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visa en glädje och en lyhördhet. Sedan nämner Gunnel att hennes eget ledarskap ska ta tillvara på 

alla olikheter som finns i en grupp och leda gruppen till att dra åt samma håll. Det verkar också 

vara viktigt att skapa trivsel på arbetet för att motivera medarbetare och det känns självklart. Hög 

trivsel ökar motivationen. Det finns forskning om trivsel som tagits upp i teoridelen där de 

poängterar att hög trivsel är mer tillfredsställande än en hög lön och därför tenderar personal att 

söka sig till den privata arbetsmarknaden. Olsson kom därför fram till att genom bra uppmuntran 

från chefen samt en bra gemenskap med medarbetare stannar personalen inom offentlig sektor 

(Olsson, 2006). Åkerlind har också bevisat att en bra chef skapar lägre sjukfrånvaro samt en bra 

känsla på arbetet (Åkerlind, 2010). Två av informanterna menar att det är viktigt att motivera 

sina medarbetare genom att försöka vara en god och positiv förebild på alla plan, att vara en 

närvarande och synlig chef. Gunnel nämner att det är viktigt att det finns olika personligheter i 

personalstyrkan och att både den som bromsar samt även den som driver är viktiga för att kunna 

ta fram de bästa sidorna i gruppen. Olikheterna formar gruppen och alla är inte bra på samma 

saker och en bra chef kan ta tillvara på olikheterna och göra gruppen så bra som möjligt. Om alla 

i personalen får göra det de är bra på gynnar det hela organisationen. En bra chef kan skapa 

mycket som gynnar verksamheten, bra trivsel, effektiviserad arbetsgång samt ett ökat förtroende 

mellan chefen och medarbetaren vilket forskning har bevisat. Informanterna talar också mycket 

om just dessa tre aspekter och att de jobbar en del med det, den så kallade feminina ledarstilen. 

Samarbetet med personalen verkar vara a och o, de fungerar inte utan varandra och det gäller att 

ta vara på relationen som finns mellan en chef och personalen för en bra relation mellan de kan 

skapa mycket glädje och framgång.  

 

6.2 Ledarskapsmodeller 

När det kommer till att använda sig av så kallade ledarskapsmodeller är det inte alltför populärt 

bland informanterna. Endast två informanter använder sig av sådana och båda har då nämnt 

situationsanpassat ledarskap. Det finns dock många olika varianter av situationsanpassat 

ledarskap men i grunden handlar det om att anpassa situationer efter beteenden samt 

medarbetare, fokus ligger på miljö och beteende. Exakt vilken typ av situationsanpassat de 

använder sig av är inte klarlagt men det kan även vara en egen utformad situationsanpassad 

modell, en kombination av olika situationsanpassade modeller eller en av situationsmodellerna 

(Hersey & Blanchard, 1993). Dock används nog den här stilen mer än vad de andra 

informanterna tror och de använder den säkerligen eftersom det är olika situationer inom vården 

och då måste också ledarskapet anpassas. En annan modell än situationsanpassad heter 



  

33 
 

transformativt ledarskap vilken jag tror används av dessa informanter utan att de egentligen vet 

om det eftersom den handlar om att ledaren når resultat genom att medarbetarna når resultat. 

Detta innebär att ledaren ska vara ganska karismatisk för att kunna vara bra på att motivera sina 

medarbetare (Abrahamsson & Andersen, 2005). Denna modell används till viss del av 

informanterna, de skulle nog dock inte erkänna att de är karismatiska men informanterna har 

nämnt att det är personalen som måste jobba med frågorna som angår de eftersom det är de som 

är mest kunniga vilket stämmer in på att ledaren når resultat genom att medarbetarna når resultat. 

Den transformativa modellen kan även kopplas till den feminina ledarstilen genom den sociala 

kontakten. Det finns många ledarskapsmodeller och det är därför svårt att nämna en direkt 

modell som används för dessa informanter.  

 

6.3 Kvinnlig mellanchef i offentlig förvaltning  

Mellancheferna är de inom organisationen som ser såväl toppen som botten, det brukar även 

sägas att de jobbar med underordnade kvinnor och överordnade män (Berg, 2000) (Thylefors, 

1991). Mellancheferna är de som jobbar mest med social kontakt, de har också ökade krav på sig 

att de ska kunna mer och mer även fast det inte är möjligt (Thylefors, 1991).  Det kan ses som 

orättvist att de får sådana krav på sig som beskrivits genom teorierna, de är inte högst upp utan 

de är i mitten av organisationen, visst de är chefer vilket betyder att krav självklart ska finnas 

men inte för mycket. Ansvaret mellancheferna har överstiger deras befogenheter, de har inte 

någon större auktoritet men har ganska stora krav på sig, de är också numera motorn inom 

organisationen (Johansson, 2003). När mina enhetschefer har fått beskriva sig själv som ledare, 

hur de motiverar sina medarbetare samt hur de låter sina medarbetare vara delaktiga vid beslut 

har framförallt en gemensam aspekt kommit upp, att alla dessa enhetschefer vill att deras 

medarbetare ska vara delaktiga i beslut som rör de. Informanterna vill att personalen ska kunna 

fatta egna beslut och arbeta med uppgifter med hjälp från dem. Det är också viktigt för dessa 

mellanchefer att ha ett bollplank (Gamaeva & Karlsson, 2012). Att låta medarbetarna vara 

delaktiga kan klassas som en kvinnlig ledarstil vilket verkligen bekräftas i och med att mina 

informanter är kvinnor. Bemötande som analyserades ovan är också en viktig del av en mjuk 

ledarstil och enligt Giddens är det den stilen som skapar en flexibel organisation. Denna stil 

börjar bli mer framstående också enligt Giddens.  Samtidigt fungerar denna kvinnliga ledarstil på 

grund av att medarbetarna får känna sig delaktiga, då ökar även trivseln på arbetet eftersom de 

får vara med och påverka sin egen arbetsgång. De beskriver sig alla olika som ledare som 

exempelvis en som ansåg sig vara öppen, en som trygg, en som en genomförare samt en som vill 
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ha teamwork, detta tyder på att de alla har olika ledarstilar men samtidigt är de alla lika när det 

kommer till att ingen av dem är auktoritär, vad de har gett tillkänna i alla fall. Auktoritära stilen 

är mest känd som en manlig ledarstil och även lite känd för att den ofta inte fungerar eftersom 

den kan skapa dåligt trivsel på arbetet. När ledaren ensam står för beslutet utan att rådgöra med 

sina anställda slutar det ofta med missnöjda medarbetare. De alla anser även att de får utforma 

sitt ledarskap själv vilket tyder på att denna feminina stil inte är påtvingad utan är något de har 

valt.  

Att två olika forskare sedan kommit fram till olika saker som Wajcman och Berg angående 

kvinnor när de avancerar på karriärstegen är inte så konstigt, det beror säkerligen på exakt till 

vilken position de avancerar samt vilka medarbetare de hamnar med (Giddens, 2003) (Berg, 

2000).  

 

6.4 Konkurrensen mellan offentlig- och privat sektor  

Inom privat- och offentlig sektor pågår numer en dragkamp om kunderna när det kommer till vad 

de vill ha för hemtjänst. Som informanterna har påpekat gäller det att vara uppmärksam och 

öppen för förändring för att kunna utveckla verksamheten och på så sätt få kunder att välja 

kommunal hemtjänst. Innan denna studie gjordes fanns lite förutfattade meningar från min sida 

om att offentlig sektor har börjat fokusera mer och mer på vinster men enligt mina informanter 

upplever de inte det. Dock betyder inte detta att de inte gör det, ett svar från Beatrice som jobbar 

inom äldreboenden var nämligen att hon tycker att det ligger för mycket fokus på budget istället 

för arbetet från ledningen vilket ändå tyder på att det finns en del fokus på ekonomin och 

budgeten. Enligt en artikel som togs upp i inledningen ligger hemtjänsten på ett miljonunderskott 

vilket innebär att det inte är så konstigt att det finns fokus på ekonomin men då måste även en 

lösning hittas samt titta på vart pengarna har försvunnit vilket ledningen verkar veta (NSD, 

2013). Offentlig sektor har inte samma möjligheter att gå med vinst som privat sektor för att det 

främst finns riktlinjer och lagar som styr. En av informanterna har nämnt att de inte tävlar på lika 

villkor vilket är tråkigt, de kan inte erbjuda samma typer av förmåner som den andre vilket gör 

att kunderna kan välja helt efter vad de personligen tycker om eftersom de är olika och erbjuder 

olika. Men samtidigt som det känns som en orättvisa finns det även ljusglimtar som Anita också 

har nämnt; de bästa cheferna finns inom offentlig sektor för att de ska kunna trolla med pengar 

som inte finns och det finns mycket mer som de måste göra än de i privat sektor, ökade krav och 

att klara kraven tyder på bra ledare. I denna konkurrens är det också lite av en maktkamp, de 

tävlar om samma kunder men även vem som kan få mest kunder vilket skapar en maktkamp, 
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vilka som lyckas bäst med sin marknadsföring. Inom äldreomsorgen är det social makt som är 

vanligast, makten som skapas genom sociala interaktioner och sociala interaktioner sker ständigt 

inom detta yrke och därför ökar också makten ständigt (Thylefors, 1991). Konkurrensen med 

privat sektor påverkar även enhetscheferna inom äldreboenden, även om de är medveten om det 

eller inte. Elisabeth nämnde att det gäller att förbereda sin personal på att ett privat äldreboende 

kan öppna och hur ska de hantera det då? Detta får de jobba med och då utvecklas också den 

verksamheten eftersom de är förberedda på det, om enhetscheferna tror att det är lugnt blir de 

också bekväma och en bekväm organisation tenderar att gå bakåt istället för framåt. En 

organisation som ständigt söker nya möjligheter är den som utvecklas mest. En viktig del som 

enhetscheferna inom hemtjänsten har behövt förbättra verkar handla om deras bemötande, de 

måste nu tänka på det mer än vanligt. De måste tänka på hur de marknadsför sin verksamhet 

genom att tala positivt om den hela tiden vid samtal med potentiella kunder eller anhöriga till 

dessa. Som Ingrid poängterar har de fått börja fundera på hur de jobbar och hur de marknadsför 

sig mer nu eftersom de tidigare mest jobbat på rutin. Enhetscheferna får ytterligare en sak att 

tänka på i sitt yrke och det blir då bemötandet som måste vara väldigt bra, det går inte att ta för 

givet att kunderna väljer kommunal sektor när den privata sektorn också finns.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur dessa kvinnliga mellanchefer inom hemtjänst 

och äldreboenden ser på sitt eget ledarskap. Svaren har varit olika, vilket inte är konstigt 

eftersom alla informanter är olika. Informanterna har dock några gemensamma nämnare som 

exempelvis arbetet med personalen där de alla har en feminin ledarstil. De anser att det är viktigt 

att personalen får känna sig delaktiga eftersom det är de som är mest kunniga om sin egen 

arbetsgång. Detta är en tydlig mjuk ledarstil som alla informanterna har. Jag anser att den mjuka 

ledarstilen fungerar eftersom den skapar en bättre trivsel på arbetsplatsen. Personalen får känna 

en delaktighet även fast de kanske inte har någon större auktoritet. Den behöver dock vara 

kontrollerad för personalen får inte börja tro att de helt plötsligt är beslutsfattare, chefen måste 

vara chef annars är risken stor att många informella ledare försöker ta över vilket inte gynnar 

verksamheten. Om en mellanchef skulle stå och peka med hela handen (som även kallas den 

auktoritära stilen och klassas som en manlig ledarstil) och ensam stå för alla beslut utan att 

konsultera med sin personal som är de som jobbar med kunderna slutar det säkerligen ofta med 

en missnöjd eller nedtryckt personal som helt enkelt inte har fått uttrycka sina åsikter. 

Anledningen till att kvinnor tenderar att överge den feminina ledarstilen när de avancerar är nog 

för att den auktoritära stilen är mest etablerad högre upp i hierarkin där det är mest män och för 

att då kunna känna en delaktighet med resterande personal där måste kvinnorna säkerligen anta 

samma ledarstil som männen, det kan även vara så att personerna högre upp förlöjligar denna 

feminina ledarstil (vilket Berg tagit upp) och tror att den inte fungerar eftersom de är vana vid 

den auktoritära högre upp.  

 

Dessa enhetschefer anser alla att de har utrymme för att utforma sitt ledarskap själv vilket tyder 

på att denna ledarstil inte är påtvingad utan vad varje individ själv har valt. Jag blev positivt 

överraskad att alla informanter ansåg att byråkratin inte styrde ledarskapet alltför mycket och att 

de fick utforma det själv, det tyder på att de ändå är ganska fria i sitt ledarskap. Det verkar inte 

heller vara särskilt populärt med ledarskapsmodeller för dessa informanter. Jag anser att 

teorierna som hittats bekräftas genom informanterna om den mjuka och feminina ledarstilen, 

därför finns det en koppling mellan att de är kvinnliga mellanchefer och den feminina ledarstilen. 

Informanterna skiljer sig lite i hur de väljer att beskriva sig själva som exempelvis en som anser 

sig vara en öppen ledare och en som vill ha teamwork och informanterna skulle nog inte säga att 

de är likadana ledare. Jag anser att alla informanter har den här feminina ledarstilen men sedan 
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har de olika personlighetsdrag som skiljer de åt som ledare. Detta är svaret på min frågeställning 

om gemensamma nämnare för dessa kvinnliga mellanchefer när de leder sin personal. En annan 

frågeställning är hur det är att vara en så kallad mellanchef inom äldreomsorgen? Och där är 

svaret att det finns olika teorier om mellanchefer och att de är lite i kläm uppifrån och ned och 

har ganska höga förväntningar på sig, speciellt enhetscheferna inom hemtjänsten som måste 

jobba med miljonunderskottet. Men informanterna talar positivt och verkar gilla sitt jobb på 

grund av att det är ett socialt arbete och ändå ganska fritt, visst byråkratin finns men efter 

byråkratin är de fria att utveckla sitt eget ledarskap. En av informanterna har talat om att det 

ligger för mycket fokus uppifrån om besparingar vilket kan påverka deras arbetsgång litegrann, 

dock inte för mycket tror jag. När det kommer till konkurrensen med privat sektor som också 

påverkar dessa enhetschefer samt även är den tredje frågeställningen menar informanterna att det 

mest påverkar de i och med att de måste vara på tå och ha ett bra bemötande. Sen verkar offentlig 

sektor inte tävla på lika villkor med privat sektor vilket kan ses som orättvist, det är svårare för 

offentlig sektor att erbjuda förmåner än för privat sektor för det finns mycket mer lagar och 

riktlinjer för äldreomsorgen inom offentlig sektor än i privat sektor. Informanterna på 

äldreboende anser inte att ledarskapet har förändrats alltför mycket medan informanterna inom 

hemtjänsten menar att de måste agera fortare och ge information fortare framför allt.  

  

Jag anser att denna studie har gett mig en ökad förståelse för hur enhetscheferna inom den 

utvalda kommunen ser på ledarskap och hur de leder sina grupper. Jag tycker att enhetscheferna 

ofta är underskattade och håller med om att de förväntas kunna mer än vad de behöver kunna. 

Deras arbete är viktigt för hela organisationen. Mellanchefen är den som är i mitten och får höra 

åsikter från olika håll för att sedan försöka väva ihop dessa till olika lösningar. Det har 

framkommit en del information som tagits upp i uppsatsens resultat som har varit nytt för mig 

och nya frågeställningar har ständigt gjorts för att passa uppsatsen bättre.  

 

Mitt urval från informanternas svar kan påverka validiteten då jag kan ha missat något viktigt. 

Mitt resultat är också väldigt stort vilket gör att jag kan ha missat någon viktig del som skulle ha 

varit med i analysen eller diskussionen. Alla mina val jag har gjort när jag sållat i resultatet kan 

ha påverkat validiteten. 
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8. Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer 

Det hade varit intressant att ha både chefer och anställda och få höra de anställdas tankar kring 

deras chefs ledarskap. Det hade även varit intressant att jämföra ytterligare en typ av 

enhetschefsgrupp, exempelvis inom personlig assistans. Det hade varit intressant att få med en 

manlig enhetschef för att se om resultatet hade blivit annorlunda. Jag rekommenderar dock att 

vid ett arbete av denna sort inte ha åtta stycken intervjuer för det blir lite för många utan istället 

ha sex intervjuer som är lite djupare istället. En ny frågeställning för ett framtida arbete kan vara: 

Vad är skillnaden mellan manliga och kvinnliga mellanchefer inom äldreomsorgen? 
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10. Bilaga 

10.1 Intervjuguide 

 Berätta om frivillighet.  

 Säg ditt namn samt vart du jobbar. 

 

1. Hur länge har du arbetat som chef? 

2. Har du tidigare erfarenhet av att vara chef? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur stor är din arbetsgrupp? 

5. Har ditt ledarskap förändrats något i och med att den offentliga sektorn förändras? 

6. Får ni utbildning inom ledarskap? I sådana fall vilken/vilka utbildning/ar? 

7. Finns det utrymme för dig att utforma ditt ledarskap själv? 

8. Hur agerar du när det kommer till beröm? 

9. Hur agerar du när det kommer till kritik? 

10. Om du använder dig av någon specifik ledarskapsmodell, vilken/vilka? Vart har du fått 

tag i den/dessa? Varför just den/dessa? 

11. Vilken/vilka ledarskapsstil/ar anser du att du har? Varför just den/dessa? 

12. Hur är dina medarbetare delaktiga i beslutsprocesser?  

13. Hur väljer du att motivera dina medarbetare? 

14. Anser du att ledarskap är viktigt för att motivera medarbetare? I sådana fall, varför? 

15. Hur skulle du beskriva en perfekt ledare? 

16. Är det något du vill tillägga om ledarskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


