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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som enhetschefer och 
medarbetare tycker är utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen. 
Frågeställningar som vi använt oss av är följande; Hur uppfattar ovannämnda 
enhetschefen, som ledare eller chef? Vilka faktorer vill enhetschefer och 
medarbetare helst se hos en bra ledare/chef? Finns det någon skillnad i att vara en 
chef eller en ledare? För att få en ökad kunskap inom det valda ämnesområdet har 
vi använt oss av individuella intervjuer. Vi har totalt genomfört åtta intervjuer, 
varav fyra med enhetschefer och fyra med medarbetare. I bakgrunden beskrivs 
först hur ledarskapet inom kommunal äldreomsorg har förändrats från slutet av 
1800-talet fram till nutid. I samma avsnitt presenteras olika definitioner på 
begreppet ledarskap. Under stycket där ledarskapsteorierna framställs börjar det 
inledningsvis med en beskrivning av vilka egenskaper som tillskrivs en chef 
kontra en ledare. Sedan följer en redogörelsen av vilka faktorer som påverkar 
ledarskapet samt en beskrivning av ledarskapsteorierna; situationsanpassat 
ledarskap och värdebaserat ledarskap. I vår analys framkom det att enhetschefer 
och medarbetare tycker att det finns skillnader i att vara en ledare kontra en chef. 
Vidare visade det sig även finnas skillnader i upplevelsen av vad medarbetarna 
ansåg att deras enhetschef var, chef/ledare. De faktorer som enhetschefer och 
medarbetare ansåg utmärkte ett bra ledarskap inom äldreomsorgen var i princip 
samstämmiga. Slutsatsen är att det finns många faktorer som medarbetare och 
enhetschefer anser är utmärkande faktorer för ett bra ledarskap inom 
äldreomsorgen. Några framträdande faktorer är bland annat tydlighet, respekt för 
den enskilde, lyhördhet och så vidare.  
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1. Inledning 

Alla människor kommer i kontakt med ledarskap på ett eller annat vis (Rosell & Lundén, 

1998). Själva ordet ledarskap kan definieras på olika sätt (Nilsson, Norén-Winsell & Djärv 

1999). En gemensam nämnare i definitionerna av detta begrepp är att ledarskap, i en bestämd 

situation, handlar om att uppnå specifikt uppsatta mål med hjälp av kommunikation. Föremål 

för påverkan kan vara över en person eller en grupp. Att effektivt leda verksamheten mot 

uppsatta mål är något man har accepterat när man åtar sig uppgiften att vara chef för en 

verksamhet. När det gäller vård och omsorg finns dessa mål angivna i Hälso- och 

Sjukvårdslagen, HSL, och i Socialtjänstlagen, SoL. Äldreomsorgen har blivit ett föremål för 

decentralisering och ramlagar, vilket innebär att kommunerna fått ett ökat ansvar för servicens 

innehåll och utformning. De kommunala mellancheferna – enhetscheferna – spelar i detta 

perspektiv en viktig roll (ibid). Äldreomsorgens mellanchefer, enhetschefer, har fått nya 

regler samt krav på besparingar och effektivitet som kommer uppifrån (Drakenberg, 1997). 

Medan krav på förbättrad service kommer nerifrån, det vill säga från klienterna och deras 

anhöriga. Den offentliga verksamheten är även utsatt för en alltmer kritisk granskning av 

massmedia, intressegrupper och allmänheten (ibid).  

 

Förutsättningarna för att lyckas som chef i dagens samhälle har förändrats genom tiderna 

(Ekstam, 2002). Nu räcker det inte längre att vara chef, det vill säga att vara en person som 

fått sin makt uppifrån. Nu krävs det att man är en ledare, det vill säga en person som fått sin 

makt nerifrån. Det går inte längre att gömma sig bakom en position – en roll – utan nu är det 

människan bakom rollen som är det väsentliga. Det har blivit tydligt att det finns vissa 

gemensamma faktorer som ligger till grunden för ett bra ledarskap – dessa faktorer skulle 

kunna kallas för ledarskapets kärna (ibid). Hur själva ledarskapet kommer att utövas beror 

bland annat på den på den formella styrningen (lagar, budget och beslut), den informella 

påverkan (personalgruppen, kollegor), relationer till över- och underordnade, praktiska 

förutsättningar (stöd, resurser), personliga förutsättningar samt ställningstagande och 

överväganden i olika situationer i det dagliga arbetet (Albinsson, 2002). 

 

Att vara mellanchef i den kommunala äldreomsorgen idag är en komplex roll med krav från 

många olika håll. Hur man hanterar den rollen och hur man agerar i sitt ledarskap är olika. Det 

är många faktorer som påverkar ett ledarskap, både från omgivningen och från individnivå. På 

individnivå finns det varierande egenskaper som karaktäriseras som goda, och det finns 

ledarstilar som är bra och ledarstilar som är mindre bra. Vilken väg man väljer att gå är 
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individuellt och perspektiven från mellancheferna och dess underställda skiljer sig åt. Syftet 

med denna studie är att undersöka vilka faktorer som enhetschefer och medarbetare tycker är 

utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen.  

 

1.1 Ordförklaring 

Nedan förklarar vi innebörden av begrepp som återkommer genom hela uppsatsen. 

 

Enhetschef 

Vi använder oss av denna beteckning för mellancheferna eller som en del kallar det första 

linjens chefer. Det vill säga dem som är verksamhetsansvariga inom äldreomsorgen för olika 

områden och arbetsgrupper, exempelvis särskilda boenden och hemtjänstgrupper. 

 

Medarbetare 

Begreppet medarbetare kommer i denna uppsats att användas som en benämning för 

enhetschefernas personal inom äldreomsorgen.  

 

Faktorer 

I denna uppsats kommer begreppet faktorer vara ett samlingsnamn för exempelvis 

egenskaper/omständigheter/personlighetsdrag som skapar ett bra ledarskap inom 

äldreomsorgen. Vidare kännetecknas faktorer som någonting som chefen kan påverka.  

 
 
2. Metod   

Vårt syfte med studien är att ta reda på vilka faktorer som enhetschefer och medarbetare 

tycker är utmärkande för ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att uppnå syftet med studien. Genom 

enskilda intervjuer har vi försökt beskriva, förklara samt fånga de enskilda 

intervjupersonernas perspektiv och åsikter. Kvale (1997) definierar intervju som ett 

professionellt samtal mellan individer. Vidare menar författaren att intervju är ett samtal som 

har en struktur samt ett syfte. Styrkan i intervjusamtalet är att det kan fånga många olika 

personers uppfattningar om ett ämne och på det sättet ge en bild av en mångsidig och 

komplex värld (ibid). Vi ansåg att det bästa sättet att uppnå syftet var att använda oss av 

personliga, djupgående intervjuer där möjlighet till följdfrågor finns. I denna studie har vi 

bara använt oss av individuella intervjuer - inga gruppintervjuer har alltså förekommit. Detta 

på grund av att vi önskade att intervjuerna skulle få en personlig och djupare prägel. Den 

kvalitativa forskningsintervjuns ämne är intervjupersonens livsvärld och hennes relation till 
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den (Kvale, 1997). Syftet är att förstå och beskriva de grundläggande teman som 

intervjupersonen upplever och förhåller sig till. Vidare är den kvalitativa forskningsintervjun 

ämnesorienterad. Med det menas att två personer talar om ett ämne som båda är intresserade 

av. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att fånga olika beskrivningar från den 

intervjuades livsvärld (ibid).    

 

2.1 Urval och insamling av data  

Före intervjuernas genomförande tog vi personlig kontakt med den biträdande socialchefen i 

kommunen. Detta gjorde vi för att få ett godkännande att genomföra intervjuerna. Då vi fick 

klartecken om att det gick bra att genomföra våra intervjuer blev ett nästa steg att ta kontakt 

med enhetscheferna inom äldreomsorgen. För att kunna få svar på studiens syfte ville vi 

genomföra åtta intervjuer, fyra med enhetschefer och fyra med medarbetare. Vi valde att 

genom lottdragning ta fram fyra enhetschefer som vi både tog personlig kontakt med samt 

överlämnade en skriftlig förfrågan till om medverkan i vår studie. I den skriftliga förfrågan 

framställdes bland annat syftet med studien men även våra namn och respektive 

telefonnummer stod där så att de hade möjlighet att kontakta oss vid eventuella funderingar. 

Vi var medvetna om att personerna som vi gick ut med förfrågan till kunde svara nej till 

deltagande i studien och därför hade vi, med hjälp av samma tillvägagångssätt som tidigare, 

säkerställt oss genom att ta fram reserver. Samtliga enhetschefer, som fick förfrågan, svarade 

ja till deltagandet i studien redan vid det personliga besöket. 

 

När vi var klara med urvalet av enhetscheferna återstod det att få medarbetare som kunde 

tänka sig att medverka i studien. Vi gick ut med en förfrågan till de arbetsgrupper som 

respektive intervjuad enhetschef ansvarade över. Målet var att intervjua en medarbetare från 

respektive enhetschefs personalgrupp. Före någon kontakt togs med medarbetarna hade vi fått 

vederbörande enhetschefs godkännande. Även i urvalet bland medarbetarna började vi med 

att ta en personlig kontakt med medarbetarna och samtidigt lämna en skriftlig förfrågan om 

deltagandet i studien. Gemensamt här var att även medarbetarna som vi träffade direkt 

svarade att de kunde tänka sig att medverka i studien. Brevet som överlämnades till 

medarbetarna hade samma innehåll som brevet enhetscheferna mottagit (bilaga 1). Frågorna 

som vi valt att använda oss av gavs till alla intervjupersoner före intervjutillfällena. Detta 

gjordes för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att förbereda sig på det som intervjun 

skulle handla om samt känna sig mer tillfreds med rollen som intervjuperson. Vidare 

planerade vi att banda alla intervjuerna, under förutsättning att intervjupersonerna godkände 

det. Men på grund av oförutsedda tekniska händelser samt att två intervjupersoner nekade att 
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bli bandade kunde vi bara banda fyra av de åtta intervjuerna. De intervjuer som vi inte hade 

möjlighet att banda var med två enhetschefer och med två medarbetare. Vi är av den 

uppfattningen att detta kan ha påverkat vårat analysarbete och själva analysresultatet eftersom 

vi upplevde det svårt att hinna anteckna allt som sades under intervjuerna. Innan intervjuerna 

med enhetscheferna och medarbetarna genomfördes gjordes en pilotintervju1. 

 

2.2 Etiska aspekter 

I brevet, där förfrågan om deltagandet i studien framställdes, blev samtliga medarbetare och 

enhetschefer upplysta om att deltagandet i studien är frivilligt samt att de har möjlighet att 

avbryta deltagandet i studien när de själva önskar utan att behöva ange något skäl till detta. 

Fortsättningsvis blev intervjupersonerna även informerade om att intervjuerna planeras att 

bandas, hur lång tid intervjuerna planeras ta samt att materialet som kommer fram vid 

intervjuerna kommer att avidentifieras och bli sekretessbelagd. Meningen var från början att 

alla intervjuer skulle ske på en neutral plats utanför arbetsplatsen. Detta för att respondenterna 

skulle frikopplas från arbetsplatsen och kunna delta ostört i studien men även för att 

säkerställa anonymiteten för respondenterna. Men flertalet av intervjupersonerna valde själva 

att få utföra intervjun på arbetsplatsen.  

 

Allt framkommet material har vi förvarat på ett säkert sätt under hela studiens gång och vi 

kommer även att radera ut innehållet från banden när det inte längre behövs. Även allt annat 

material kommer att förstöras när studien är klar. Vi är båda medvetna om vår egen 

förförståelse i ämnet som vi valt att göra studien i. Enligt Eliasson (1995) påverkas vår 

inlevelsemöjlighet samt vilka frågor vi ställer av våra egna erfarenheter. I vissa 

forskningssammanhang betraktas det personliga som enbart negativt i sökandet efter neutral 

kunskap. Engagemang, sympatier, partstagande, värderingsmässiga ställningstaganden och så 

vidare betraktas alltså ofta som någonting som bör utelämnas från det vetenskapliga arbetet. 

Eliasson (1995) betraktar inte det faktum att forskaren är en människa, och att hon erkänner 

det, som ett hinder i sökandet efter verklig och giltig kunskap, utan som en nödvändig 

förutsättning. Enligt författaren kan vi nå bättre kunskap om en verklighet om vi utgår från att 

denna verklighet finns där och förändras oberoende av vad som existerar i forskarens huvud. 

Vidare hävdar författaren att det är liten chans att vi som forskare kan hålla oss neutrala 

eftersom vi som både forskare och människa lever i det samhälle som vi studerar och 

engagerar oss i de problem och frågor som finns där. Om forskningen skall ha kraft i 

                                                
1 En intervjuform där vi försäkrar oss om att intervjufrågorna som vi planerar att använda går att förstå och där vi 
ser om det fattas några frågor och så vidare.   
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praktiken måste den ha utgångspunkt i hur andra människor och grupper upplever 

verkligheten. Det är alltså inte forskarens egen verklighet som skall vara i fokus. Som 

forskare är det i huvudsak andra människors erfarenheter man skall utgå ifrån (ibid). 

 

2.3 Analys av data  

Hälften av de åtta genomförda intervjuerna registrerades på bandspelare. Som vi tidigare 

nämnt var meningen att alla intervjuer skulle bandas men detta gick inte att genomföra på 

grund av orsakerna vi nämnde under rubriken ”Urval och insamling av data”. Enligt Kvale 

(1997) ger denna metod, att spela in intervjuerna, oss som intervjuare en möjlighet att 

koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997). Vidare ger detta en 

möjlighet att återvända till materialet och lyssna till orden, tonfallet, pauserna med mera. Vi 

analyserade sedan materialet genom att skriva ut de bandade intervjuerna till en skriftlig text. 

Som riktlinje vid utskriften av intervjuerna översatte vi intervjupersonernas muntliga 

framställning till skriftlig form, i överensstämmelse med deras sätt att uttrycka sig. Vi 

noterade även saker som pauser i intervjun med mera i texten. Nästa steg i analysen var att 

klarlägga materialet så att det blev tillgängligt för analys, till exempel genom att eliminera 

överflödigt material som avvikelser och upprepningar, skilja mellan väsentligt och oväsentligt 

utifrån studiens syfte (ibid). När intervjuerna var nedskrivna så kategoriserade vi materialet i 

huvudkategorier och underkategorier, detta för att underlätta analysen.  

 

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden anges först hur ledarskapet inom kommunal äldreomsorg har förändrats från 

slutet av 1800-talet fram till nutid. Avslutningsvis presenteras olika definitioner på begreppet 

ledarskap.  

 

3.1 Från kommandora till enhetschef 

Vid slutet av 1800-talet var det ”kommandoran” som hade den ledande rollen på dåtidens 

äldreboende, det så kallade ”fattighuset2” (Eliasson, 1996). Att inneha den ledande rollen i 

dåtidens äldreomsorg var betraktat som ett förtroendeuppdrag (ibid). Ända fram till 1900- 

talet klassades äldreomsorgen som fattigvård (Kangas- Fyhr, 2001). Fattigvårdslagstiftningen 

som fanns under 1900-talets början klassade inte de äldre som en särskild grupp i samhället 

utan de fick bo på fattigstugor tillsammans med obotligt sjuka, efterblivna, ensamma mödrar, 

psykiskt sjuka och ”lösdrivare” (Eliasson, 1996). Man började utse föreståndare eller 
                                                
2 Hus där äldre personer tidigare vårdades. 
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sysslomän för de större fattiggårdarna och de större fattighusen. Oftast var det någon kvinna 

bland hjonen3 som utsågs till föreståndarinna. De anställda inom fattigvården var vid denna 

tid ytterst få eller inga alls. En rad ideella organisationer eller rörelser som arbetade för 

sociala frågor av olika slag växte fram under 1900-talets början, bland annat Svenska 

Fattigvårdsförbundet (SFF), fackförenings rörelser, nykterhetsrörelser med mera (Eliasson, 

1996). Dessa kom att påverka principerna för 1918 års fattigvårdslag om en rimligare 

fattigvård. Enligt denna lag skulle människor ha rätt till fattigvård i olika angivna situationer 

samt att en tydlig besvärsrätt skulle finnas. I lagen framkom även att det skulle finnas 

anstalter (ålderdomshem, försörjningshem, vårdhem och så vidare) i alla 

fattigvårdssamhällen. Det skulle dessutom utses en lämplig föreståndare eller föreståndarinna 

för denna befattning. Organisationen på fattiggårdarna var hård; området fick inte lämnas utan 

tillstånd och lagöverträdelser bestraffades med straff i form av spö, förvisning, indragning av 

mat och i förekommande fall cellstraff (ibid).  

 

1908 startades den första utbildningen inom fattigvårdsarbetet (Eliasson, 1996). Utbildningen 

motiverades med att fattigvårdsarbetet krävde teoretisk och praktisk lära för att kunna erbjuda 

en bättre social ställning för dessa personer. Arbetsuppgifterna som väntade de 

nyutexaminerade föreståndarna, i regel män, var bland annat att utöva tillsyn på dem som var 

intagna på anstalten, se till att bestämmelser följdes samt att hygien, ordning och sedlighet 

uppmärksammades. Föreståndaren skulle fortsättningsvis se till att de intagna fick den vård 

som de var i behov av, att måltider gavs till alla, att de var ordentligt klädda och att inte 

anstalten lämnades utan tillstånd. Vidare skulle han visa dem lämpligt arbete, de intagna hade 

nämligen arbetsplikt. Utbildningens längd var ett halvår och vände sig till både kvinnor och 

män. Efter 1915 ändrades dock detta och män slutades att ta emot som studerande. Orsaken 

till denna avgränsning var bland annat att det var svårt att skaffa männen anställning efter 

utbildningen. I och med denna avgränsning i utbildningen bytte den namn till ”Utbildning av 

föreståndarinnor för ålderdomshem och barnhem”.  Successivt förlängdes utbildningen och 

nya ämnen tillkom (ibid). 

 

1913 infördes folkpensionen vilket gav de äldre en möjlighet att betala för sig och därmed få 

en värdigare hjälp än den som de tidigare fått av fattigvården (Eliasson, 1996). Under 1940-

talet utvecklades äldreomsorgen till att alla hade rätt att bo på ålderdomshem, oberoende av 

vilken inkomst man hade (Kangas- Fyhr, 2001). Före denna tid var ålderdomshemmet den 

                                                
3 Personer som bodde på fattighuset kallades för ”hjon”, vilket kan översättas till tjänare eller någon som inte kan 
försörja sig. 
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enda formen som fanns för samhällelig åldringsvård men nu började en ny- om – och 

tillbyggnad av ålderdomshemmen äga rum runt om i landet (Eliasson, 1996). Det nya idealet 

var nu att ett ålderdomshem skulle vara så hemlikt som möjligt. Föreståndarinnan blev 

husmor i detta goda hem och hon deltog tillsammans med personalen i alla sysslor som skulle 

utföras. En socialvårdskommitté tillsattes under denna tid, vars uppgift var att göra en 

granskning av fattigvårdslagstiftningen (ibid). 1947 beslutade riksdagen, med bakgrund i 

socialvårdskommitténs utlåtande, bland annat att ålderdomshem skulle lyftas ut ur 

fattigvårdslagstiftningen till en särskild lag om ålderdomshem (Eliasson, 1996). Fortfarande 

vårdades både fysiskt och psykiskt sjuka och handikappade på ålderdomshemmen (ibid). 

  

1950 började nya former för åldringsvården att utvecklas vilket medförde att även yrkesrollen 

förändrades (Eliasson, 1996). Röda Korset fick en idé från England och startade 1950 i 

Uppsala den första organiserade hemtjänsten för äldre. Efterfrågan från de äldre blev snabbt 

stor och medelålders kvinnor som normalt inte stod till arbetsmarknadens förfogande fick 

anställas. De goda erfarenheterna spred sig snart till andra kommuner som tog efter och 

byggde upp hemtjänst antingen i egen eller i någon ideell organisations regi. Ett kammarmöte 

hölls 1954 om bland annat föreståndarinnans utbildning och om hennes mångsidiga arbete. 

Det resonerades om två olika arbetsuppgifter; husmors - och vårdaruppgifterna. Till husmors 

uppgifter räknades att vara chef för hemmet, både organisatoriskt samt ekonomiskt. 

Husmodern var hemmets ansikte utåt. Till de vårdande uppgifterna räknades att behandla de 

äldre, till exempel att fördela medicin, göra omläggningar och så vidare (ibid). 1956 ersattes 

fattigvårdslagen av socialhjälpslagen (Kangas- Fyhr, 2001). Kommunerna blev enligt denna 

lag skyldiga att ordna hem för åldringar och andra personer som var i behov av vård och hjälp 

(ibid). Från och med 1965 kunde män åter söka till utbildningen (Eliasson, 1996). 

Utbildningen fick under denna tid en sjukvårdande profil (ibid).    

 

Först 1970 antogs en ny läroplan inom gymnasieskolan för ”Utbildning till föreståndare på 

ålderdomshem och öppen åldringsvård” så utbildningen var efter sin tid (Eliasson, 1996). 

Sjukvårdsinslaget fick mindre utrymme i den nya läroplanen, medan ämnen som psykologi, 

administration arbetsledning, miljö- och bostadskunskap samt sociologi fick betydligt större 

plats. Från slutet av 1970- talet fram till tidigt 1980- tal befann sig äldreomsorgen i en 

snabbväxande fas. I ett tillägg till Socialhjälpslagen 1984 blev kommunerna tilldelade 

skyldigheten att själva aktivt söka upp personer som kunde tänkas behöva service eller vård 

och erbjuda dessa personer hjälp. Nu växte utbudet av service och i kombination med 

hemhjälp kunde man nu få färdtjänst, matdistribution, dagcentraler med fot- och hårvård 
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etcetera. Landstingen byggde ut hemsjukvården under senare delen av 70-talet och 

distriktssköterskeorganisationen förstärktes alltmer. I enighet med den så kallade 

kompetensprincipen4 blev landstinget ansvarigt för insatser inom hemsjukvården medan 

kommunen skulle ansvara för övriga arbetsuppgifter i hemmet hos äldre och handikappade. 

Det blev inte längre ålderdomshemsföreståndarens uppgift att ha ansvar för sjukvården vilket 

ledde till att den medicinska profilen i yrkesrollen inte längre var aktuell. Uppdelningen 

mellan rollerna hemvårdsassistent och föreståndare upphörde alltmer och började alltmer 

likna varandra. Under denna tid förändrades även den arbetsledande rollen, vårdbiträdena 

inom äldreomsorgen organiserades alltmer in i arbetslag samt fick större självständighet att 

planera sitt arbete hos de äldre. Hemvårdsassistenterna fick nu även handlägga ärenden om 

rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen med allt vad myndighetsutövning innebär (ibid). 

Hemtjänstassisten/föreståndaren skulle samtidigt fungera som socialarbetare för de äldre och 

handikappade som behövde hjälp, som personal ledare för vårdbiträden och annan personal, 

som verksamhetsansvarig inför politiker och förvaltning samt som samverkanspartner 

gentemot andra vårdorganisationer (Eliasson, 1996).  Arbetsbelastningen blev hög och 

rollerna flera (ibid)  

 

Stora förändringar inom kommunen har kännetecknat 1990-talet, något som i hög grad också 

påverkat äldreomsorgen. Ansvaret för olika verksamheter har överförts från landstinget till 

kommunen. Bland annat inom kommunen prövas nya organisationsformer med tydligare 

ekonomi styrning. Den så kallade ”beställar-  utförar modellen” fick stor genomslagskraft 

särskilt i större städer. Detta innebar för hemtjänstassistenterna en tudelning av 

arbetsuppgifterna och två nya yrkeskategorier uppstod – på beställarsidan finner man 

handläggarna/bedömarna och på utförarsidan enhetscheferna. Handläggarna/bedömarna 

beslutar om vem som skall få hjälp, hur mycket hjälp man skall få samt vem som denna hjälp 

skall utföras av. Handläggaren skall även se till den enskilda människans rättsäkerhet samt att 

uppföljning och kontroll av att beslutande insatser blir genomförda med god kvalitet. Vad 

gäller enhetschefen har denna befattning ansvar över personalen samt ekonomin inom sitt 

ansvarsområde (ibid).  

 

3.2 Enhetschefens arbetssituation idag 

En tillsyn om arbetsförhållanden som Arbetsmiljöverket har gjort för chefer inom äldre- och 

handikappomsorgens visar att det finns riskfyllda psykosociala arbetsförhållanden inom 

                                                
4 För att komma tillrätta med gränsdragningsproblem gällande medicinska respektive sociala insatser enades 
huvudmännen om denna princip.  
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denna sektor (Arbetsmiljöverket, 2005). Bland annat framkom att kommunerna brister i sitt 

arbetsmiljöarbete; tiden för att hinna med arbetsuppgifterna och mängden av arbetsuppgifter 

är många gånger bristfällig. Vidare har omsorgstagarna idag ett större vårdbehov med mer 

komplexa behov vilket kombineras med minskat administrativt stöd samt fler ansvarsområden 

och arbetsuppgifter. Att den administrativa delen av arbetet har ökats beskriver cheferna som 

att de aldrig kommer ifrån skrivbordet, detta har också sin orsak i ökade dokumentationskrav. 

De beskriver vidare arbetet som händelsestyrt, att de mesta av tiden går åt till 

brandkårsutryckningar, det vill säga att lösa akuta problem. Det finns inte heller resurser till 

de ambitiösa politiska målen för verksamheten. Att inte ha de resurser som krävs skapar en 

frustration både hos cheferna och deras underställda. Arbetsmängden i kombination med 

orealistiska förväntningar i förhållande till resurserna är idag en hälsofara för mellancheferna 

inom äldre- och handikappomsorgen (ibid). 

 

3.3 Ledarskap 

Personer som forskar kring ledarskap är oense om vad ledarskap verkligen är (Hughes et.al, 

2002). Denna oenighet beror främst på att ledarskap är ett komplext fenomen som involverar 

ledaren, medarbetare och situationen. En del forskare har fokuserat sig på personligheten eller 

beteende hos ledaren medan andra har studerat förhållandet mellan ledare – medarbetare, 

aspekter av hur situationen påverkar ledarens handlingar och så vidare. Dessa skillnader i 

definitionerna om vad ledarskap är beror till stora delar på att olika forskare undersöker olika 

aspekter av ledarskap. Enligt författarna kan vi använda oss av de olika definitionerna för att 

uppskatta mångfaldigheten i faktorerna som påverkar ledarskap (ibid). Wolmesjö (2005) 

citerar James Mc Gregor Burns (1990:30) i sin bok Ledningsfunktion i omvandling; 

”Leadership is one of the most observed and least understood phenomea on earth”.  

 

Hughes et.al (2002) definierar ledarskap som den process som påverkar andra till att uppnå 

gruppmålen. Vidare hävdar författarna att ledarskap är en process, inte en position. Denna 

process inkluderar ledare, medarbetare samt situationen. En person är inte en ledare – förutom 

kanske till namnet – bara för att den personen har en titel eller en position (ibid). Ledarskap 

kan även ses som både en vetenskap och en konstart. Med detta menar författarna att även 

personer som besitter mycket vetenskaplig kunskap ändå kan vara ”fattiga” som ledare. Att 

veta vad man skall göra är inte samma sak som att veta när, var och hur man skall gå till väga. 

Ledarskapsforskning är inte oviktigt utan kan hjälpa individer att bättre analysera och förstå 

situationer genom att använda sig av olika perspektiv (ibid). 
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Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) är ledarskap ett speciellt beteende som människor 

använder sig av i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. För ledning 

som sker inom en organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att uppnå vissa 

mål, motivera dem till att prestera mera samt att få dem att trivas i arbetet. Detta, menar 

författarna, innebär att ledarskap först och främst är en process mellan människor där man 

eftersträvar att påverka andra. Detta sätt att definiera ledarskap fokuserar sig på tre aspekter:  

1. ”Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer.” Här läggs 

fokus främst på ledaren som person.  

2. ”Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något.” Här fokuseras det 

på vilken ledarstil som är mest effektiv för att påverka andras beteenden och 

grupprocesser. Ledarskapet kopplas till teorier om bland annat motivation, sociala 

relationer, gruppbildning och så vidare.  

3. ”Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål.” I detta sammanhang 

kopplas ledarskapet till olika teorier om hur organisationen bör utformas för att på 

bästa sätt skapa förutsättningar för lösning av arbetsuppgifterna (ibid).  

 

 

4. Ledarskapsteori 

Detta stycke börjar inledningsvis med en beskrivning av vilka egenskaper som tillskrivs en 

chef kontra en ledare. Sedan följer en redogörelse av vilka faktorer som påverkar ledarskapet 

samt en beskrivning av ledarskapsteorierna; situationsanpassat ledarskap och värdebaserat 

ledarskap.  

 

4.1 Chef och/eller ledare 

Berggren et.al (2001) definierar ordet chef genom att visa på ordets latinska ursprung ”caput” 

vilket betyder ”huvud”. Att ha en befattning eller ett organisatoriskt ansvar är att vara chef, 

det vill säga att inneha en post med formella befogenheter. Vidare definierar författarna ordet 

”leda” som kommer av det fornsvenska ordet ”föra”. I ett ledarskap får man förtroende från 

sina medarbetare. Med och genom sina medarbetare får en ledare saker och ting att hända 

(ibid). Enligt Ekstam (2002) definieras chefskap som någonting man får delegerat uppifrån 

medan ledarskap definieras som någonting man måste förtjäna. Vi kan därmed konstatera att 

det inte är samma sak att vara ledare som att vara chef. En ledare är den person som under en 

viss tid, eller i samband med att en uppgift ska utföras, utövar mer inflytande än andra 

(Nilsson et.al, 1999).  
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En mer formell framtoning har begreppet chef, i detta begrepp ligget att chefen i sin formella 

position är överordnad andra befattningar. Rossell och Lunden (1998) är också ense om att 

chefskap är en formell position som inte behöver ha något gemensamt med ledarskap. Du kan 

bli chef genom ålder, anställningstid, nätverk och så vidare. Men dessa faktorer ger dig inte 

automatiskt förmåga eller ens befogenhet att utöva makt eller ledarskap över andra. Vidare 

menar författarna att en ledare har förmågan att utöva makt och ledarskap över medarbetarna, 

oberoende av sin formella position. Detta innebär att det är lättare att bli eller vara en chef än 

att utöva ledarskap. Det är med andra ord ingen önskvärd uppgift att vara chef utan att besitta 

ledaregenskaper (ibid). Enligt Mossboda et.al (2005) är chefskap och ledarskap lika viktigt för 

att kunna vara effektiv i sin yrkesroll som chef/ledare. Att vara chef men inte ledare medför 

svårigheter att få med sig medarbetarna. Att endast vara ledare och att då inte använda sina 

befogenheter att fatta beslut medför att personen ifråga blir kraftlös i sina handlingar. 

Ledarskap och chefskap är alltså båda viktiga komponenter i yrkesrollen som chef/ledare. 

Som framgår skiljer sig uppfattningen åt mellan organisationer och individer gällande vad 

som är ett ledarskap kontra chefskap. Chefskapet prioriteras ofta fastän man påstår att 

ledarskapet är lika viktigt. Genom att se på vilka utvecklingsinvesteringar som organisationen 

satsar på till sin chef framgår det vilket som anses som viktigast (ibid).   

 

Enligt Hughes et.al (2002) hör ord som effektivitet, planering, administration, rutiner, 

regelverk, kontroll och regelbundenhet ihop med att vara chef. Medan ledare förknippas med 

ord som risktagande, dynamik, kreativitet, förändring och vision (ibid). Ledare innehar ofta 

ett långtidsperspektiv medan chefer ofta har ett korttidsperspektiv (Nahavandi, 2006). Ett 

sammanfattande resonemang kring chefskap kontra ledarskap är att vara chef är en position 

och att vara ledare är en relation (Nilsson,1998). 

 

4.2 Situationsanpassat ledarskap 

Ledarskapsforskare började på 1960- och 1970-talen att allt mer tala om situationsanpassat 

ledarskap (Albinsson, 2002). Ett situationsanpassat ledarskap innebär att vissa personliga 

egenskaper, personlighetsdrag samt beteendemönster, kan vara betydelsefulla i en situation 

men mindre betydelsefulla i en annan (Wolmesjö, 2005). Forskarna menar att ledarskapet 

påverkas av olika omständigheters inverkan och att ledarskapet inte är detsamma för alla 

individer och alla situationer (Albinsson, 2002). Relationen mellan chef - medarbetare, 

strukturen på arbetsuppgifterna och hur stark ställning chefen har är faktorer som lyfts fram 

(ibid). 
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Ekstam (2002) skriver att ledarskapet är situationsanpassat vilket innebär att en ledarstil som 

är framgångsrik i en situation eller organisation inte behöver vara framgångsrik i en annan 

situation eller organisation. Det grundläggande i denna teori är alltså att olika situationer 

fordrar olika ledarstilar för att resultatet skall bli effektivt (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Varje 

situation kräver alltså sitt ledarskap (Nilsson, 2003). Det situationsanpassade ledarskapet 

medför bland annat att ledare alltid måste var uppmärksamma på situationsfaktorer som är 

relevanta för påverkan av anställda och därmed anpassa sitt beteende efter dessa förhållanden. 

I försök att vara effektiv måste ledaren alltid anpassa beteendet efter de personer som skall 

ledas (ibid). Vidare innebär denna ledarskapsteori att olika människor skall behandlas olika, 

något som är självklart för de flesta av dagens chefer (Ekstam, 2002). Inte lika självklart är att 

samma människa skall behandlas olika beroende på uppgiftens karaktär. Detta innebär att om 

en medarbetare ställs inför en helt ny arbetsuppgift behövs det mest troligt mer dirigerande 

instruktioner än om det handlar om någonting som personen ifråga har utfört tidigare. Detta 

kan sägas vara det situationsanpassade ledarskapet i ett nötskal (ibid). Det finns alltså inte en 

enda ledarstil som alltid är bäst, utan en effektiv ledare bör behärska olika stilar samt kunna 

välja rätt stil efter situationens krav (Franzén, 2004).  

 

I Hersey och Blanchards modell – situationsanpassat ledarskap – är gruppens mognadsnivå 

den avgörande faktorn för vilken ledarstil som är mest effektiv (Thylefors, 1991). Mognaden 

hos de anställda har två inslag: kometens och vilja (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Genom att 

kombinera kompetens och vilja har Hersey och Blanchard fått fram fyra nivåer på de 

anställdas mognad, nämligen; 

• Den anställde innehar inte kompetensen och är inte villig att lösa uppgifterna. 

•  Den anställde innehar kompetensen men är inte villig att lösa uppgiften.  

• Den anställde innehar inte kompetensen men är villig att lösa uppgifterna.  

• Den anställde innehar kompetensen och är villig av att lösa uppgifterna. 

 

Gällande klassificering av ledarstilar skiljer Hersey och Blanchard mellan en stödjande och en 

styrande ledarstil. Genom att kombinera de båda ledarstilarna framträder fyra olika typer: 

• Svagt styrande, svagt stödjande,. delegerande ledarstil.  

• Svagt styrande och starkt stödjande. deltagande ledarstil. 

• Starkt styrande och svagt stödjande. övertalande ledarstil. 

• Starkt styrande och starkt stödjande.  instruerande ledarstil.  
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Figur 1:1 Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskap (Jacobsen & Thorsvik, 

1998). 

 

I figuren ovan ser man att när ett stödjande och styrande beteende kombineras i ett 

fyrfältsdiagram så framträder fyra olika ledarstilar; delegerande, deltagande, övertalande och 

instruerande. Fortsättningsvis är de anställdas mognad indelad i tre kategorier, låg, måttlig 

och hög. När man drar en lodrät linje från de anställdas mognad in i fyrfältsdiagrammet ser 

man att den böjda linjen visar hur ledarstilen bör anpassas till den anställdas mognadsnivå i 

arbetet. I de fall då mognadsnivån är låg hos den anställde bör ledaren använda sig av en 

instruerande ledarstil, det vill säga berätta vad som skall göras, när och hur. Då viljan att 

prestera växer bland de anställda, som inte ännu behärskar arbetsuppgiften, bör ledaren 

försöka att förstärka den positiva inställningen till arbetsuppgiften genom att kombinera stark 

styrning med en stödjande ledarstil. När medarbetarna har förmågan att arbeta självständigt 

bör ledaren minska styrningen. Hypotesen är att medarbetare som innehar hög mognadsnivå- 

som är både kompetent och villiga att arbeta och som av den orsaken kan arbeta på egen hand 

– har större behov av självständighet än stöd i arbetet. Huvudpoängen med denna 

ledarskapsteori är att det inte finns någon ”bästa ledarstil”. Detta innebär att ledaren på grund 

av detta blir tvungen att anpassa beteendet till medarbetarnas mognadsnivå (ibid).  
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4.3 Värdebaserat ledarskap 

Det mesta av den moderna ledarskapslitteraturen handlar idag om värdebaserat ledarskap. I 

korthet går detta ut på att ledaren måste formulera och kommunicera en vision och 

värderingar som ger organisationen mening. Detta måste även vara av sådan karaktär att 

anställda känner att det som organisationen ägnar sig åt är viktigt och att de därför väljer att 

engagera sig i dess arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att ledarskap enligt Selznick först och främst innebär att 

skapa en gemensam värdegrund i organisationen. Att skapa en social struktur och bygga upp 

den runt vissa valda nyckelvärden är enligt denna teori ledarskap. Organisationen måste bli 

mer än ett medel eller verktyg för ledare och ägare, om inte kommer den att bli sårbar för yttre 

och inre växlingar. Att kunna påverka den sociala tolkningen av vad organisationen står för 

och att bygga upp en legitimitet kring organisationen och dess verksamhet blir enligt Selznick 

äkta ledarskap. Utmaningen blir följaktligen att välja vissa nyckelvärderingar och bygga upp 

organisationen på ett sätt som är anpassat till den större sociala miljö som den är en del av 

(ibid). 

 

En relativt ny tradition inom värdebaserad ledning skiljer mellan två typer av ledarskap; det 

transaktionella- och det transformativa ledarskapet (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Det 

transaktionella ledarskapet ser relationen mellan ledare och medarbetare som en form av 

social transaktion, där medarbetarna utför arbete i utväxling mot belöning. Transformativt 

ledarskap går ut på att spela på underordnades känslor. Detta innebär inte manipulation 

genom olika tekniker för att påverka känslor, utan detta syftar till en process där ledaren 

måste aktivera och sätta ord på känslor som finns hos alla individer. En del kallar detta för att 

spela på personers irrationella sidor: ”känslor i stället för intellekt, hjärta framför hjärna” 

(ibid). 

 

Tankar om vilken betydelse ledarens personliga egenskaper har är nära besläktad med teorin 

om transformativt ledarskap (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Egenskaper som skapar 

entusiasm och begeistring hos anställda och gör att ledaren visas en hög grad av förtroende, 

hängivenhet och lojalitet har ägnats särskilt stor uppmärksamhet. Oftast handlar sådana idéer 

om karismatiska ledare eller personer som kan utveckla, formulera samt kommunicera 

visioner. Max Weber ansåg att karisma var en medfödd egenskap, en gåva som väckte 

personlig attraktion och förtroende samt skapade anhängare. Men nyare forskning visar att 

karisma i hög grad kan byggas upp (ibid). 
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4.4  Faktorer som påverkar ledarstilen/ledarskapet 

Det finns många faktorer som påverkar ett ledarskap (Mossboda, et.al, 2005). En av dessa 

faktorer är du själv. Med det menas att personliga egenskaper som exempelvis uppväxt, vilken 

utbildning du har, arbetslivserfarenheter, vilka intressen du har och så vidare påverkar din 

ledarstil och på det sättet ledarskapet (ibid).  

 

Enligt Ekstam (2002) är följande förmågor avgörande för dagens ledarskap; leva som man lär, 

skapa en tilltalande bild av framtiden som alla vill vara med och förverkliga, få 

medarbetarna med sig och ge sitt bästa, få människor att samarbeta.  Fortsättningsvis menar 

författaren att det krävs vissa personliga egenskaper för att lyckas som ledare idag. Till att 

börja med krävs det en personlig trygghet kombinerat med en ambition och en vilja att ta på 

sig det ansvar som ledarrollen kräver. ”Att leda är att vilja”. Vidare krävs det att man innehar 

samarbetsförmåga och självinsikt, beslutsförmåga samt förmåga att vara klar och tydlig. 

Andra viktiga saker som krävs är en kommunikationsförmåga – både en öppenhet och 

lyhördhet. Avslutningsvis krävs det initiativkraft som baseras på en god analysförmåga samt 

tillräcklig specialkunskap och faktakunskap inom det område som man skall leda (ibid).  

 

Under perioden 1920-1950 utgick de tidigaste ledarskapsteorierna från ett antagande om att 

goda ledare har vissa egenskaper eller drag som skiljer dem från andra personer (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Slutsatserna från den omfattande litteraturen på området visar att det 

existerar vissa karaktäristiska som skiljer goda ledare från andra. Till de personlighetsdrag 

som ofta lyfts fram hör följande: 

• Mer energi uppvisas av goda ledare, det vill säga att man arbetar mycket och snabbt. 

Aktivitetsnivån är hög. 

• Det visar sig att ledare i regel hamnar långt över genomsnittet när man mäter 

intelligens. 

• De mål som ledare sätter upp för sig tror de också att de kan nå. Goda ledare har ett 

gott självförtroende och tror även att de kan och kommer att få inflytande. 

• Makt är något en ledarpersonlighet söker men den makt som uppnås är de försiktiga 

med att utnyttja. Det finns en balans mellan sökande efter makt och maktmissbruk. 

• Till stor del riktas alla resurser på att nå de högt uppsatta målen ledaren sätter för sin 

egen del, det vill säga en stark prestationsönskan. 

• Goda ledare vill gärna få sina medarbetare med sig. De är ofta utåtriktade och säkra i 

sociala situationer och engagerar sig i sina försök att uppnå inflytande. 
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En stor förmåga att behandla en större mängd information samtidigt, att kunna uttrycka sig i 

tal samt sakkunskap om ämnesområdet är något som goda ledare också uppvisar (ibid).  

 

 

Om man reflekterar till enhetschefen så är det inte bara dennes agerande som är viktigt utan 

även faktorer som begränsningar, hinder och möjligheter som skapas av organisationen och 

dess omgivning spelar in (Drakenberg, 1997). I omgivningen nämns förhållandet till närmaste 

högre chef som en viktig faktor. Det finns en fördel i att utveckla goda relationer till högre 

chefer men det medför samtidigt en risk att beroendet blir för stort. I sina underställdas ögon 

förlorar då enhetschefen lätt respekt. En annan faktor i omgivningen är det ekonomiska stödet 

från politikerna. Planeringen av arbetet och en prioritering av arbetsuppgifterna underlättas av 

en klart uttalad politisk vilja och direktiv. Att kunna visa fram tydliga dokument inför en 

motsträvig personal är ibland skönt. Andra viktiga faktorer som påverkas politiskt i 

äldresorgen är de ekonomiska resurserna och satsningen på ledarskapsutbildning. Genom att 

få kontinuerlig vidareutbildning blir man bättre rustad som enhetschef att leda verksamheten 

(Drakenberg, 1997). 

 

Albinsson (2002) menar att hur man påverkas av styrningen i stor utsträckning handlar om 

hur man är som person och hur man uppfattar styrningen. Vidare menar författaren att det inte 

bara är relationen till överordnade som har betydelse utan även relationen till medarbetarna. 

Arbetsledaren kan få svårt att hantera styrningen och bli alltför beroende av att gå 

arbetsgrupperna till mötes om relationerna i arbetet, i alltför hög grad, begränsas till att gälla 

medarbetarna. Det finns två olika typer av styrning, formell och informell. Formella krav 

kommer från lagar och riktlinjer, de informella kraven kommer bland annat från 

personalgruppen (ibid).  

 

 

5. Analys 

I det följande avsnittet presenterar samt tolkar vi det resultat som kommit fram vid analysen 

från de genomförda intervjuerna. Huvudkategorin är; ledarskap inom äldreomsorgen medan 

rubrikerna nedan motsvarar de underkategorier som växte fram under analysens gång. 

Avslutningsvis diskuteras bland annat vilken betydelse/inverkan metodvalet, urvalet, antalet 

intervjuer och så vidare kan ha spelat för analysresultatet. 
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5. 1 Arbetssituationen 

Vid analysen av intervjumaterialet visade det sig att samtliga intervjupersoner, både 

enhetschefer och medarbetare, trivs bra med sina arbeten. Det kom även fram vid intervjuerna 

med enhetscheferna att fördelarna med arbetet som enhetschef inom äldreomsorgen bland 

annat är att arbetet anses vara omväxlande, spännande, utvecklande och roligt. Flertalet 

enhetschefer förklarade att i detta arbete är den ena dagen inte den andra lik och att man 

ständigt lär sig nya saker. Vidare beskriver enhetscheferna arbetet som självständigt med 

mycket ansvar. Vad gäller ansvar så framkom det i analysen att det både kan upplevas som 

positivt och negativt. Enhetscheferna menade positivt i den bemärkelsen att de själva kan 

påverka utformningen av verksamheten över området som de tilldelats ansvaret för. Negativt i 

den bemärkelsen att man är ansvarig inte bara för det man själv gör utan även för det som 

andra gör. Enhetschefen menar alltså att man får stå till svars för allt som händer i respektive 

ansvarsområde oavsett om det är du som har gjort det eller inte. En enhetschef sammanfattar 

sin arbetssituation på följande sätt: ”Arbetssituationen är som den är men jag ser mest 

fördelar, jag tycker att det är jätteroligt att arbete som enhetschef och kan inte tänka mig 

något annat jobb”.  

 

Vid intervjuerna med enhetscheferna påtalade samtliga enhetschefer att en nackdel men 

jobbet som enhetschef är att arbetet består av mycket administrativa arbetsuppgifter. Vidare 

berättade enhetscheferna att det är så mycket administrativa sysslor att de inte har tid att vara 

den ledare de önskar vara. Arbetsmiljöverkets (Arbetsmiljöverket, 2005) granskning visade 

att den administrativa delen av arbetet har ökat och att cheferna lätt ”fastnar” vid skrivbordet.  

På grund av den administrativa tyngden gav några av enhetscheferna förslag på att man kunde 

anställa en assistent, en biträdande enhetschef, som kan avlasta enhetscheferna med lite av 

deras administrativa sysslor. På detta sätt menar enhetscheferna att de skulle kunna ägna sig 

mera åt personalen och pensionärerna än vad de upplever att de idag har möjlighet till. Det 

skulle dels medföra fler arbetstillfällen samt att enhetscheferna skulle kunna engagera sig mer 

i verksamheten. Medarbetarna skulle få en mer närvarande och deltagande chef/ledare. En 

annan sak som analysen påvisar är att vissa enhetschefer efterfrågar renodlade tjänster, det vill 

säga att man inte har både hemtjänstgrupper och boendegrupper blandat utan antingen eller. 

Detta medför enligt dem att arbetet inte skulle känns så splittrat som det gör för somliga 

enhetschefer i dagsläget. Fortsättningsvis visade det sig vid analysen av enhetschefernas 

intervjuer att en del känner sig otillräckliga i sitt arbete. Detta uppgavs vara på grund av att 
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man skall hinna överallt. Ytterligare en nackdel som flertalet enhetschefer framhåller är 

erfarenheten av att man stundtals är ensam i sitt arbete. En enhetschef formulerade sig på 

följande sätt: 

 

”Ibland kan det vara ett ganska ensamt jobb fast jag har alla 
jättebra arbetskamraterna. Om man till exempel har ett jobbigt 
ärende, du har en medarbetare eller en grupp som du måste 
jobba lite extra med, så är man ju utsatt, då är man själv. Även 
om man kan få lite stöd och rådfråga de andra, men det är ju jag 
som möter dem. Det är jag som möter ilskan, jag som möter 
aggressionen, förtvivlan bland dem jag träffar. Så ibland kan det 
vara ett ensamt jobb.”  
 

Trots att enhetschefen, i citatet ovan, ger uttryck för att hon har många nära och bra 

arbetskamrater så framkommer det ändå att arbetet många gånger upplevs som ensamt. Tre av 

de fyra intervjuade enhetscheferna har sina kontor i närheten av varandra, i samma byggnad. 

De har alltså en geografisk närhet till varandra men anser ändå att de stundtals är ensamma i 

sitt arbete. Enligt enhetscheferna syftas detta främst på de möten som uppstår mellan sina 

medarbetare och de känslor som dessa möten kan frambringa. Tidspress visade sig vara en 

gemensam nackdel som flertalet enhetschefer ansåg vara jobbig och stressande.  Andra 

nackdelar med arbetet ansåg enhetscheferna var att budgeten inte räcker – de förklarade att 

det inte finns några ekonomiska resurser till att utveckla verksamheten. Enhetligt för 

enhetscheferna som intervjuades är att de önskar att förbättra deras arbetssituation genom att 

bland annat minska arbetsområdena.  Mindre personalgrupper samt mindre pensionärsgrupper 

skulle enligt några enhetschefer medföra att det skulle bli möjligt för dem att träffa varje 

pensionär samt att de skulle kunna tillbringa mera tid tillsammans med personalen. Det 

framkom inte under intervjun om enhetscheferna hade några egna förslag på hur de skulle 

kunna minska arbetsgrupperna, men vi förmodar att de menar genom att anställa mera 

enhetschefer i kommunen.  

 

Flertalet medarbetare beskrev sin arbetssituation som periodvis väldigt stressig. Detta ansåg 

medarbetarna bland annat bero på personalneddragningarna i takt med att vårdtagarnas 

vårdbehov ökar. I samtliga intervjuer med medarbetarna uttrycktes en önskan om att det 

skulle behöva finnas mera personal på arbetsplatsen. En medarbetare sa: 
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”Jag trivs med jobbet…fast…det finns vissa saker som jag skulle 
vilja förändra/förbättra. Jag skulle vilja att det fanns mera folk, 
så vi får mera tid för den enskilda gamlingen, inte behöva känna 
sig stressad för att hinna allting. Man hinner inte gå ut med dem 
och sånt där som man gjorde förr – sitta och läsa för dem, fara 
ut och gå, sjunga med dem …”. 

 

En framträdande aspekt som genomsyrade de flesta intervjuerna med medarbetarna var 

tidspressen. Flertalet medarbetare upplevde nämligen att de inte hann göra det som de 

önskade hinna med, det vill säga att få tillbringa mer tid tillsammans med vårdtagarna. En 

medarbetare uttryckte sig på följande sätt: ”just nu har vi många sysslor…för många. Jag vill 

kunna ägna mig åt omvårdnad.”  

 

Saker som medarbetarna vid intervjuerna nämnde att de vill förändra och förbättra angående 

deras arbetssituation var bland annat att de vill få mer handledning i svåra situationer samt få 

bekräftelse på hur man skall hantera specifika problem/situationer som kan uppstå. Ytterligare 

något som medarbetarna ville förbättra gällande sin arbetssituation idag är placeringen av de 

äldre. Enligt vissa medarbetarna tilldelas den äldre idag en boendeplats där det finns ledigt, 

inte efter vilka förutsättningar boendet har för att på bästa sätt kunna tillgodose den äldres 

behov. Vi tror att detta beror på att det i kommunen idag är sådan kö på boendeplatser och för 

att uppfylla lagens krav om boende inom tre månader så har man inget annat val än att erbjuda 

plats där det finns ledigt.  

 

Ytterligare en sak som kom fram i analysen med medarbetarna var att de upplever att deras 

enhetschefers administrativa börda tar mycket tid från verksamheten. Detta visade sig vara 

någonting som enhetschefer och medarbetare upplever som problem och som båda grupperna 

ansåg påverkar verksamheten på ett negativt sätt. Vidare visade det sig i analysen av 

medarbetarnas intervjuer att de önskar att enhetscheferna fick mindre områden så att de kan 

engagera sig mer ute i verksamheten. Ännu en sak som påtalades vid intervjuerna med både 

enhetschefer och medarbetare och som tar tid från verksamheten är att beslutsprocessen 

många gånger tar onödigt lång tid. Man kan ställa sig frågan om man på ett smidigare sätt kan 

fatta de beslut som rör verksamheten. Vid en snabbare beslutsgång kan både energi och tid 

sparas som båda kan användas till annat som gynnar verksamheten.    

 

När vi gick igenom intervjumaterialet från alla intervjuer såg vi att medarbetarna och 

enhetscheferna är av samma åsikt gällande arbetets största fördelar. Nämligen att arbetet inom 
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äldreomsorgen upplevs som roligt, omväxlande och föränderligt. En annan genomgående 

uppfattning var att arbetet som man utför känns viktigt. Fortsättningsvis fick vi vid analysen 

fram att vissa enhetschefer upplevde att de i början av sin karriär som enhetschef kände det 

jobbigt att delegera arbetsuppgifter till sina medarbetare. En enhetschef berättade om hur den 

första tiden av att jobba som enhetschef hade upplevts;  

 
”Från början tyckte jag det var jättejobbigt att säga ifrån, tänk 
om de inte tycker om mig. Men jag är inte anställd för att bli 
omtyckt av medarbetarna utan jag …jag skall utföra mitt jobb. 
Mitt jobb innebär att ta tag i obekväma saker”. 
 

Vi ställer oss frågande till om det är någonting man som enhetschef lär sig med tiden, det vill 

säga att inte bry sig om vad medarbetarna tycker om en som person? Enhetschefen i citatet 

ovan förklarar att hon inte är anställd för att bli omtyckt av sina medarbetare utan att hon är där 

för att utföra sitt jobb. Måste enhetschefens jobb automatiskt innebära att man inte blir omtyckt 

av medarbetarna? En annan sak som inte direkt framkommer i citatet ovan är vad dessa 

”obekväma saker” är samt vem de anses vara obekväma för. Är de obekväma för personalen, 

för enhetschefen eller kanske för dem båda?  

 

En likhet som framkom i analysen var att de båda intervjugrupperna, enhetscheferna och 

medarbetarna, upplevde att det fanns saker angående deras arbetssituation som de ville 

förändra/förbättra. Under de flesta intervjuer med enhetschefer samt medarbetare tog man upp 

frågan om antalet möten som ingår i arbetet för enhetscheferna. Det visade sig nämligen att 

flertalet medarbetare ansåg det ”konstigt” att enhetscheferna var på så många möten. Även 

flertalet av enhetscheferna tog upp ämnet möten. De ansåg att vissa av mötena som de är på 

inte leder någonstans och då känns tiden som man avsatt för mötet bortkastad. De enhetschefer 

som tog upp detta var enade kring att möten bör vara konkreta – det vill säga att man får ut 

någonting av dem - att man ser ett resultat. I dagsläget upplever flertalet enhetschefer att den 

strukturen inte finns. Mycket av tiden som går till möten som inte leder någonstans hade man 

kunnat göra någonting annat av. Detta väcker tanken hos oss att detta är ett problem som måste 

gå relativt lätt att åtgärda. Möten är viktiga, då de ger någonting. Ett förslag hade varit att några 

ansvariga i kommunen tar på sig uppgiften och utvärderar samt skriver riktlinjer för hur man i 

kommunen väljer att strukturera upp möten på ett bra sätt så att dem ger någonting. Det är 

annars mycket tid och pengar som förloras från verksamheten och organisationen i helhet som 

hade kunnat användas till någonting annat. 
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5.2 Chef och/eller ledare 

I analysen av enhetschefernas intervjuer visade det sig att enhetscheferna använde samma 

slags ord när de skulle beskriva en chef. Enhetscheferna förklarade ordet chef som att vara 

auktoritär och det, menade enhetscheferna, skiljer sig från en ledare som anses vara mer 

coachande och som försöker få gruppen att gå vidare och samarbeta på ett bra sätt. 

Fortsättningsvis beskrev de en chef som en person som ger order och som törs slå näven i 

bordet. Vid intervjuerna med enhetscheferna framkom det dessutom att flertalet enhetschefer 

ser chefskapet som ett formellt uppdrag medan ledarskapet ses som ett arbete som 

enhetschefen utför tillsammans med medarbetarna. Detta stämmer väl överens med vad 

litteraturen säger om samma ämne. Mossboda et.al (2005) drar paralleller mellan chefskap 

och position och ledarskap och relation. Fortsättningsvis tror författarna att alla chefer kan 

utveckla sitt ledarskap med hjälp av medvetenhet och självinsikt samtidigt som lärdomar 

måste omsättas praktiskt och ideligen prövas och ändras. De personer som lyckas förena 

rollerna chefskap och ledarskap får inte bara befogenheter uppifrån att utföra sitt arbete utan 

även förtroendet nerifrån vilket starkt underlättar det dagliga arbetet. Den viktigaste grunden 

vid utvecklandet som chef och ledare är vår egen självinsikt, det vill säga medvetandet om vår 

starka respektive svaga sidor, för att i samarbete med medarbetarna utvecklas (ibid).   

 

Alltjämt framkom det i analysen av enhetschefernas intervjumaterial att vilken roll, chef eller 

ledare, de väljer att vara främst beror på situationen men även på medarbetarna. De flesta 

enhetschefer ansåg att vissa situationer fodrar att man är en chef, det vill säga att när 

situationen kräver det kunna gå in och styra upp arbetet och bestämma riktning. Medan det i 

andra situationer enligt enhetscheferna passar bättre att vara en ledare och arbeta tillsammans 

med arbetsgruppen. En enhetschef uppgav till exempel att hur man presenterar sig, som 

enhetschef eller arbetsledare, beror på vad man skall framföra, det vill säga vad situationen 

kräver. Kärnan i situationsanpassat ledarskap är att det inte finns någon ”bästa ledarstil”. 

Detta innebär att ledaren på grund av detta blir tvungen att anpassa beteendet till 

medarbetarnas mognadsnivå (Jacobsen & Thorsvik 1998). Författarna menar vidare att olika 

situationer fordrar olika ledarstilar för att resultat ska bli effektivt (ibid). Denna teori ställer 

krav på att enhetschefen ska ha en personkännedom om vardera medarbetare för att kunna 

göra en korrekt bedömning av vilken ledarstil som lämpar sig bäst för den enskilde individen 

och situationen. Därför ställer vi oss frågan om detta är möjligt att genomföra med tanke på 

hur verksamheten ser ut idag. Finns tiden för enhetschefer att skaffa sig den omfattande 

kännedom om respektive medarbetare som vi anser krävs för att tillämpa ett 

situationsanpassat ledarskap fullt ut? 
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Samtliga enhetschefer framförde en önskan om att de hellre skulle vilja arbeta som en ledare 

än som en chef. En del av enhetscheferna visade sig vara av uppfattningen att man får mer 

respekt från sina medarbetare om man kan vara en ledare än om man är en chef. Men när vi 

frågade medarbetarna vad de helst ville ha, en chef eller en ledare, gick åsikterna isär. Hälften 

av medarbetarna ville ha en ledare medan den andra hälften hellre ville ha en chef. De 

medarbetare som ville ha en ledare förklarade att som organisationen ser ut idag så kräver den 

en ledare. Dessa medarbetare ville även ha en nära relation till chefen, man vill känna att man 

kan säga och fråga vad man vill till vederbörande. De medarbetare som vill ha en chef ansåg 

att relationen ska hållas professionell och inte bli kompisaktig. Dessa medarbetare uttryckte 

en önskan om att få en enhetschef som är stark i sig och kan slå näven i bordet samt driva 

igenom sina åsikter. Samtidigt ser de allra flesta medarbetare behovet av att enhetschefen 

agerar som chef i vissa situationer och som ledare i andra situationer. Vidare sade en av 

medarbetarna i intervjun att de känner av att organisationen ”slimmas” som personen 

uttryckte det, vilket ställer krav på enhetschefens agerande. Enhetscheferna framhåller dock 

att de på grund av hur deras arbetssituation ser ut i dagsläget inte har den tid som det krävs att 

vara den ledare som de önskar vara. Flertalet av de intervjuade enhetscheferna menade även 

att dessa roller inte kan separeras från varandra. Ibland är man chef och ibland är man ledare 

enligt de flesta enhetscheferna. De framkom vid intervjuerna att samtliga enhetschefer känner 

att de alternerar mellan rollen som chef och rollen som ledare. De menar att rollerna går in i 

varandra, man är både och. En av enhetscheferna uttryckte sig så här:  

 

” Jag vill helst vara ledare. Jag ser mig som en ledare och vill 
gärna bli sedd som en ledare. Men jag är inte rädd att ta tag i 
obekväma saker, jag gör det om jag måste. Men jag gömmer mig 
inte heller bakom chefsrollen…..jag stiger nog ur och i den 
rollen ganska ofta och ibland säkert flera gånger per dag” 

 

Detta citat kan tolkas som en enhetschef som har hittat sin roll som arbetsledare/enhetschef. 

Denna enhetschef vill gärna bli sedd som en ledare och ger uttryck för att hon alternera 

mellan rollen som chef och rollen som ledare. Detta fenomen att ”skifta” i och ur de båda 

rollerna var någonting som var framträdande hos alla de intervjuade enhetscheferna. När vet 

man när man skall vara chef och när man skall vara ledare? Uppfattas detta ”rollskifte” som 

någonting som medarbetarna uppskattar och märker av? Vad är det som säger att en situation 

kräver en chef medan en annan situation kräver en ledare? Enhetschefen i citatet ovan 

framhåller att hon inte gömmer sig bakom chefsrollen. Då väcker det frågan hos oss om 
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chefsrollen, för denna enhetschef, klassas som en roll som används som något man gömmer 

sig bakom? 

 

Eftersom alla individer är olika så skiljer sig även uppfattningarna gällande hur individer vill 

att en chef /ledare skall vara och agera i olika situationer. I analysen av medarbetarnas 

intervjuer sade flertalet av medarbetarna att de upplever sin enhetschef, till största delen, som 

en ledare men att hon i vissa situationer bör agera som en chef. Det hade så här i efterhand 

varit intressant att veta i vilka situationer dessa medarbetare anser att enhetschefen skulle 

agera som ledare och/eller som chef. En annan sak som hade varit intressant att veta är ifall 

medarbetarnas upplevelser gällande enhetschefens agerande, i liknade situationer, stämmer 

överens. Det är möjligt att vissa medarbetare, i en bestämd situation, helst skulle vilja att 

enhetschefen mer hade agerat som en chef än som en ledare. Medan andra medarbetare, i 

samma situation, tycker att enhetschefen gjorde helt rätt som agerade ledare. Vi förmodar att 

dessa olikheter även finns hos enhetscheferna. En del enhetschefer anser kanske att en viss 

situation kräver ett chefskap medan andra enhetschefer kanske anser att ett ledarskap bäst 

lämpar sig för samma situation. Vad som anses vara mest rätt och riktigt är upp till var och en 

att avgöra. Vi antar att det som enhetschef måste vara svårt att vara alla medarbetare till lags 

eftersom det kan finnas skillnader i uppfattningen om vad samma situation kräver - en chef 

kontra en ledare. 

 

5.3 Faktorer hos en bra enhetschef 

Några faktorer de flesta enhetscheferna ansåg vara särskilt utmärkande för ett bra ledarskap är 

att man är ärlig i all kommunikation, att man är rättvis, ödmjuk, respektfull, att man förstår 

och kan sätta sig in i andras situation att man är mänsklig, tillgänglig samt att medarbetarna 

får besked och svar. Många av enhetscheferna poängterade också att det är viktigt att se alla 

medarbetare och ta tillvara på den enskilde individens kunskaper och resurser. Genom att ta 

tillvara på allas olika förmågor i gruppen så får man personalen att växa, vilket också anses 

utmärka en bra ledare enligt flera enhetschefer. Enligt Ekstam (2002) handlar alltid ledarskap 

om att skapa resultat genom andra. Förr i tiden handlade det mest om att vara den främsta 

yrkesmannen/yrkeskvinnan som kunde undervisa de mindre kunniga medarbetarna. Men i 

dagens samhälle har medarbetarna många gånger en minst lika bra och ofta mer modern 

utbildning än sin chef. Därför handlar det idag om att skapa de förutsättningar som behövs för 

att frigöra medarbetarnas inneboende kunskaper, potential och förmågor (ibid). 

Fortsättningsvis framkom det vid analysen att enhetscheferna även anser att ett bra ledarskap 

utmärks av att man inte är rädd att ta itu med saker då det behövs samt att ta itu med det på ett 
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rätt sätt. Här ställer vi oss frågande till vad som menas med rätt sätt? Vi tror att det kan vara 

svårt att veta vilket sätt som är det rätta eftersom liknande situationer kan kräva att man utför 

saker på olika sätt.  

 

Ledarskapet ska enligt samtliga enhetscheferna vara tydligt och konsekvent. Mossboda et.al. 

(2005) skriver att tydlighet är nyckel till både chefskap och ledarskap. Att vara tydlig i sitt 

ledarskap/chefskap innebär att man står för en bärande idé som man tydligt kommunicerar 

med både tanke och känsla. Vidare är man mottaglig och lyhörd, det vill säga man tar in 

andras idéer. Därefter ska man, enligt författarna, lägga ihop alla delar till en helhet så att du 

får ett helikopterperspektiv på verksamheten. Det är utifrån detta som författaren menar att 

man skall göra medvetna val om hur man skall handla och besluta i olika situationer. ”Du står 

fram och blir synlig för din omgivning” (ibid).  

 

Vidare framkom det även att enhetscheferna ansåg det viktigt att medarbetarna känner 

förtroende till sin enhetschef, att man vågar tycka till och ventilera åsikter och värderingar. En 

enhetschef beskriver frånvaron av dialog som att man; ”går omkring i sin lilla kammare och 

tror att allt är så himla bra och så vet man inte vad som bubblar där”. Det visade sig i 

analysen att flertalet enhetschefer tyckte att man som enhetschef bör vara engagerad och 

”brinna för det man gör” annars blir det svårt att klara av arbetet.  

 

Förväntningarna medarbetarna har på sin enhetschef är i de flesta fall att bli sedd, bekräftad i 

sitt arbete samt att man kommer vidare och utvecklas både i jobbet och som person. De 

faktorer som medarbetarna nämnde i intervjuerna som önskvärda hos en bra chef och/eller 

ledare är: respekt, lyhördhet, empatisk förmåga, konsekvent, närvarande och rak. Med det 

sistnämnda hänvisar de till kommunikation och dialog samt att man inte ändrar sig utan är 

konsekvent. Analysen av medarbetarnas intervjuer visade på att något medarbetarna absolut 

inte vill ha från en enhetschef är någon som ”vänder kappan efter vinden”; det vill säga att 

enhetschefen ändrar åsikt beroende på vilken medarbetare han eller hon pratar med. När de 

gäller kommunikation så vill medarbetarna att enhetschefen lyssnar, tar till sig det som sägs 

och gör någonting bra av det. Vissa medarbetare uppger att de delvis saknar gehör från sin 

enhetschef, en bra ledare ska kunna reflektera över sina medarbetares åsikter. De menar att 

man ska kunna diskutera och gemensamt komma fram till någonting, och om enhetschefen 

har fel så ska han eller hon kunna erkänna det. Vidare bör en bra chef, enlig medarbetarna, 

inte vara rädd för att ta tag i problem och kunna ta beslut. Man ser gärna som medarbetare att 

det händer någonting utan att det ”går år och dar”. Medarbetarna efterlyser även ett större 
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rättvisetänkande, man skulle vilja att enhetscheferna gick samman och enades om generellt 

gällande riktlinjer. Det är en stor organisation i en mindre kommun och många medarbetare 

uppger att de känner flera som arbetar på andra avdelningar, boende eller i hemtjänstgrupper. 

Det blir flera gånger diskussioner enligt dem om vad ”dom får men inte vi”. Diskussionerna 

kan enligt medarbetarna bland annat innefatta ledighet, friluftsdagar, rekreation med mera. 

Men man vill även som medarbetare att enhetschefen är rättvis inom personalgruppen och 

behandlar alla lika, att inte ta parti för någon. En annan egenskap som medarbetarna 

efterfrågar hos en enhetschef är att han eller hon tar parti för sina medarbetare när det till 

exempel är problem med anhöriga till vårdtagarna. Något man som medarbetare inte gillar är 

när enhetschefen delegerar över allt för mycket på personalgruppen.  

Vi intervjuade både medarbetare som hade sin enhetschef på plats och de som hade sin 

enhetschef lokaliserad i kontorslokaler tillsammans med andra enhetschefer. Bland 

medarbetarna som inte hade sin chef på plats uttrycktes en tydlig önskan att enhetschefen 

skulle vara placerad där. Anledningen till det beskriver medarbetarna som att de behövs för att 

”kunna se” verksamheten ur ett annat och vidare perspektiv. En annan anledning är enligt 

medarbetarna när personalgruppen fastnar i arbetet och inte kommer vidare av olika skäl, om 

enhetschefen då sitter på plats kan han eller hon ”få medarbetarna att förstå från en annan 

synvinkel” och hjälpa dem att komma vidare. En annan egenskap medarbetarna helst ser hos 

sin enhetschef är att de kan föra gruppen och verksamheten framåt mot målen samt att 

enhetschefen ser alla individer och ser allas kunskapar och möjlighet att tillföra olika saker.  

 

När vi sedan frågade enhetscheferna vad de trodde att medarbetarna helst såg för egenskaper 

hos en chef nämnde flertalet enhetschefer också ”rättvisetänkandet”. Enhetscheferna uppgav 

att de uppfattat att personalen var mån om att alla ska ha lika och att alla ska göra lika. Andra 

egenskaper några av enhetscheferna trodde att personalen önskade var att enhetschefen skulle 

ha mer av en uppassande roll, att som chef skulle man agera ”springflicka” och vara en 

”fixare” som tog hand om allting. Vidare ansåg några av enhetscheferna att medarbetarna 

säkerligen ville att enhetscheferna skulle vara tillgängliga, att de skulle gå att nå och få besked 

av. Vidare menade flera enhetschefer att egenskaper som att vara ärlig och våga ta beslut var 

något som de trodde medarbetarna önskade. Vi reflekterade över att inte en enda av de 

intervjuade medarbetarna uppgav att de förväntade sig dessa ”fixar” egenskaper hos sin 

enhetschef. Vi har diskuterat vad det kan bero på. Kan det vara så att enhetscheferna har 

tolkat sina medarbetare fel? Eller framkom det inte vid de genomförda intervjuerna vad 

medarbetarna egentligen förväntar sig av sin chef/ledare? Däremot var det intressant att 

enhetscheferna också kände att rättvisetänkandet var en viktig del i arbetet för medarbetarna. 
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När vi gick igenom det insamlade materialet och analyserade det kunde vi konstatera att det 

många gånger förekommer samstämmiga åsikter om hur en bra chef/ledare bör vara. Man har 

samma förväntningar på rollen, och som enhetschef ser man ut att till stor del känna vad 

personalen förväntar sig av en. Vi har diskuterat om resultatet hade blivit ett annat om vi inte 

hade intervjuat en medarbetare från respektive enhetschef utan en medarbetare från ett helt 

annat boende, eller hemtjänstgrupp. Detta anser vi vidare ger signaler om att enhetscheferna i 

den aktuella studien besitter egenskapen att lyssna in sina medarbetares åsikter och att de är 

lyhörda för deras önskemål.  

 

Flertalet av faktorerna man ansåg var representativa för ett bra ledarskap var samma hos 

enhetscheferna och medarbetarna. Enligt analysen av intervjuerna med medarbetarna visade 

det sig att det fanns en gemensam upplevelse om att lyhördhet var en viktig faktor i ett bra 

ledarskap. Att lyssna på folk och försöka att få ihop någonting bra ut av det anses vara en 

viktig faktor enligt medarbetarna.  

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

De intervjuade personerna i undersökningen är samtliga kvinnor, både enhetscheferna och 

medarbetarna. Vi tycker att det hade varit intressant att göra en undersökning där man ser om 

det finns någon skillnad i kvinnligt respektive manligt ledarskap. Det vill säga om vilka ledar 

faktorer man önskar sig som enhetschef beror på om personen är man eller kvinna. Det hade 

även varit intressant att undersöka om manliga medarbetare har en annan åsikt när det gäller 

vilka ledarskapsfaktorer man gärna ser hos en ledare/chef. 

 

En annan intressant aspekt på ämnet ledarskap är att endast undersöka om ledarstilen skiljer 

sig åt beroende på om enhetschefen är en man eller kvinna. Alltså inte bara studera vilka 

faktorer som anses utmärka ett bra ledarskap utan att studera om ledarskapet skiljer sig mellan 

män och kvinnor inom äldreomsorgen. 

 

6.  Avslutande diskussion 

Med analysen ovan önskar vi inte generalisera resultatet utan vårt syfte är att redovisa hur det 

ser ut i den kommunen där studien genomfördes. Ovanstående analysresultat är inte 

representativt för alla enhetschefer och medarbetare som jobbar inom äldreomsorgen utan vi 

har utgått från de enskilda intervjupersonernas synsätt, beskrivningar och tolkningar. Vi 
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önskar inte heller att generalisera att alla enhetschefer och medarbetare inom alla omsorger 

känner och tycker så här, utan vi har som vi tidigare tagit upp, lagt fokus på äldreomsorgen.  

 

En sak vi har reflekterat över är huruvida vårt urval påverkat resultatet.  Alla intervjupersoner, 

både bland enhetschefer och bland medarbetarna, var kvinnor. Gemensamt för dessa båda 

yrkesgrupper, inom äldreomsorgen, är att de är kvinnodominerade. Vi kan bara spekulera om 

svaren hade skilt sig om intervjupersonerna varit män istället för kvinnor. Därför anser vi, 

som vi tidigare nämnt, att det hade varit intressant med en jämförande studie där man 

fokuserar på genus perspektivets betydelse. 

 

Alla intervjupersoner fick intervjufrågorna på förhand – innan intervjun. Man kan spekulera i 

om det hade påverkat analysresultatet om intervjufrågorna inte getts till intervjupersonerna 

före intervjuerna? Det vill säga, hade svaren blivit annorlunda om vi inte gett frågorna i 

förväg? Vi är av uppfattningen att det inte hade spelat så stor roll på utdelningen av svaren i 

det stora hela. Men vi resonerar som så att svaren kanske hade blivit mindre uttömmande om 

intervjupersonerna inte fått frågorna i förväg. Med det menar vi att vi tror att svaren blev mer 

genomtänkta och att intervjupersonerna inte i lika stor utsträckning gick från intervjun och 

tänkte, jag skulle nog ha sagt det där också. Vi tror även att en annan fördel med att ge ut 

frågorna i förväg är att intervjupersonerna känner sig tryggare eftersom de på förhand vet vad 

som komma skall. Det var även vissa intervjupersoner, särskilt medarbetarna, som påtalade att 

de upplevde det bra att få frågorna i förväg.  

 

Anledningen till att vi genomförde totalt åtta intervjuer med fyra enhetschefer och fyra 

medarbetare var för att se om det är någon skillnad mellan faktorerna som medarbetare och 

enhetschefer tycker är utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen. Svaret visade 

sig att det till stor del var samma faktorer som enhetschefer och medarbetare ansåg som 

utmärkande faktorer. Detta diskuterade vi om det kan bero på att enhetschef och medarbetare i 

respektive arbetsgrupp är så samspelta som team att förväntningarna till stor del är likadana.  

 

Vid urvalet drog vi, som vi tidigare nämnt, lott bland enhetscheferna för att få fram de fyra 

intervjupersoner som vi skulle använda oss av. Det visade sig senare att urvalet bland 

enhetscheferna slumpmässigt hade blivit så att två intervjupersoner hade arbetat i cirka tjugo 

år medan två av enhetscheferna hade arbetat mindre än fem år. Vi anser att detta kan ha 

medfört ett bredare perspektiv i enhetschefernas intervjusvar.  
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Spelade det någon roll att vi genomförde intervjuerna på respektive arbetsplats? Vi har svårt 

att tro att intervjusvaren hade skilt sig åt beroende på vilken plats intervjuerna ägt rum på. Det 

var som vi tidigare nämnt under metodavsnittet att flertalet medarbetare som själva önskade 

att få utföra intervjun på arbetsplatsen, vilket givetvis då gick bra för oss.  

 

Under analysarbetet har vi gallrat bland intervju materialet. Under intervjuerna var det mycket 

fakta som kom fram som inte presenterats i analysresultatet. Detta på grund av att det inte 

hade någon relevans till vårt syfte. Det var bland annat flera intressanta synpunkter från 

enhetscheferna och medarbetarnas yrkeskarriär som framkom under intervjutillfällena men 

som sagt var inte hade någon anknytning till det vi ämnade ta reda på i undersökningen. 

 

Vi anser slutligen att vi genom att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod har fått 

en bra inblick och förståelse i ämnet vi valt att studera. Vi tror inte att vi hade fått samma 

djupa förståelse genom att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod. Under intervjuerna 

kunde intervjupersonerna med egna ord beskriva sina uppfattningar och upplevelser kring 

ämnet samt att det fanns utrymme för följdfrågor. Vi har upplevt att de genomförda 

intervjuerna medförde att vi på ett ändamålsenligt sätt kunnat få svar på vårt framställda syfte.  
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Bilaga 1     Kalix 2006-11-29 
 

 
 
 
 
Skriftlig förfrågan om medverkan i forskningsstudie  
 
Hej! 
Vi heter Maria Hallikainen och Liselotte Morin och läser Sociala Omsorgsprogrammet vid 
Luleå Tekniska Universitet. Vi har påbörjat den sjunde och därmed sista terminen i vår 
utbildning och till detta hör att skriva en C-uppsats. Uppsatsen som vi påbörjat att skriva 
handlar om ledarskap och syftet är att undersöka vilka faktorer som enhetschefer och 
medarbetare tycker är utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen. För att kunna få 
svar på syftet till vår undersökning behöver vi frivilliga deltagare som kan tänka sig att ställa 
upp på enskilda intervjuer. Intervjuerna beräknas ta ungefär 45 minuter och för att underlätta 
den framtida analysen av materialet planeras intervjuerna att bandas. 
 
Materialet som kommer fram vid intervjuerna kommer bara vi och vår handledare ha 
tillgång till. Vidare kommer materialet från intervjuerna att avidentifieras - varken namn på 
dig som intervjuas eller vilken kommun som undersökningen ägt rum i kommer att avslöjas. 
Deltagandet i studien är frivilligt och Du har möjlighet att avbryta deltagandet när Du själv 
önskar utan att behöva ange något skäl till detta.  
 
Vi hoppas att Du vill vara med och bidra med Dina kunskaper och erfarenheter i vår studie.  
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig under våren, 2007, på www.ltu.se under 
länken ”universitetets publikationer”. 
 
Om Du har några funderingar eller tankar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare Roland Harnesk.  
 
Svar önskas senast 4/12-2006 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
______________                                                                 _____________   
 
Maria Hallikainen    Liselotte Morin 
Floragatan 14B    Åkervägen 4A 
952 33 KALIX    952 62 KALIX 
070-538 43 72    070-588 00 76 
 
 
Handledare: Roland Harnesk; Förste Forskningsingenjör 
Luleå Tekniska Universitet 
971 87 Luleå 
070-636 22 43 / 0920-49 10 00 (växel)  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide till enhetscheferna 

Bakgrund 

•••• Kön? 

•••• Hur gammal är Du? 

•••• Vilken utbildning har Du? 

•••• Hur många år har du arbetat som enhetschef? 

_____________  

Arbetssituation 

• Beskriv kort hur Din arbetssituation ser ut idag!  

• Trivs Du med ditt arbete? 

• Är det någonting som Du skulle vilja förändra/förbättra gällande Din arbetssituation? 

• Anser Du Dig vara en chef och/eller en ledare? 

• För- och nackdelar med jobbet som enhetschef? 

_____________ 

Medarbetarna 

• Vad tror Du att Dina medarbetare helst vill se för faktorer/egenskaper hos en bra 

ledare/chef? 

• Tror Du att Dina medarbetare tycker att Du är en chef eller en ledare? 

•  Vet Du vilka förväntningar som Dina medarbetare har på Dig som enhetschef? 

_____________ 

Ledarskap/chefskap 

• Tycker Du att det finns någon skillnad mellan att vara chef kontra ledare? Om ja, på 

vilket sätt? 

• Vad vill Du helst vara; en chef eller en ledare? 

_____________ 

Faktorer 

•  Vilka faktorer tycker Du är utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen? 

•  Om Du fick måla upp en ”drömledare”, hur skulle denne då se ut? 

•  Vilka faktorer tycker Du inte hör hemma hos en chef/ledare? 

_____________ 

Utbildning 

• Får Du någon handledning/ vidare utbildning i ledarskap/chefskap?  

• Tycker Du att Du har nytta av Din utbildning i Ditt arbete som enhetschef?  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide medarbetarna 

Bakgrund 
• Kön? 

• Hur gammal är Du? 

• Vilken utbildning har Du? 

• Hur många år har du arbett som vårdbiträde/undersköterska? 

_____________ 

Arbetssituation 

• Beskriv kort hur Din arbetssituation ser ut idag! 

• Trivs Du med Ditt arbete? 

• Är det någonting som du skulle vilja förändra/förbättra gällande din arbetssituation? 

_____________ 

Medarbetarna 

• Vilka faktorer vill Du helst se hos en bra ledare/chef? 

• Vilka förväntningar har Du på Din ledare/chef? 

_____________ 

Ledarskap/chefskap 

• Tycker Du att det finns någon skillnad mellan att vara ledare kontra chef? Om ja, på 

vilket sätt? 

• Vad vill Du helst ha; en ledare eller en chef? 

• Tycker Du att Din enhetschef är en ledare eller en chef? 

_____________ 

Faktorer 

• Vilka faktorer tycker Du är utmärkande för ett bra ledarskap/chefskap inom 

äldreomsorgen? 

• Om du fick måla upp en ”drömledare”, hur skulle denne då se ut? 

• Vilka faktorer tycker Du inte hör hemma hos en ledare/chef? 

_____________ 

Utbildning 

• Får Du den handledning/ vidare utbildning i Ditt arbete som Du känner att Du 

behöver? 

• Tror Du att det spelar någon roll vilken utbildning man har för att bli ledare/chef? 

 


