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Sammanfattning 
Liksom ett samhälle i utveckling har även ledarskapet genomgått 

förändringar. I dag har medarbetarna större inflytande på 

arbetsmarknaden och vågar i större utsträckning tycka och tänka egna 

tankar om sin chef. Syftet med denna studie var att belysa vilka 

egenskaper medarbetare inom äldreomsorgen anser som betydelsefulla 

hos en chef. Frågor som väcktes hos oss innan studien påbörjande var 

om organisationsperspektivet som ofta gestaltas i böcker kan delas med 

medarbetarnas perspektiv. Genom denna studie vill vi lyfta fram 

medarbetarnas syn som ofta glöms bort när det pratas om framgångsrika 

ledare och lyckade organisationer. För att besvara syftet har vi valt att 

använda oss av kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Vi har 

skickat ut 130 enkäter till personal inom äldreomsorgen i en mindre 

norrlandskommun. Genom resultatet av denna studie önskar vi kunna få 

bättre förståelse över vad det är medarbetarna önskar, vill och tror om 

ledarskapets utspel. I vår analys framkom både en del likheter mellan 

personalen inom hemtjänsten och personalen inom särskilda boendens 

åsikter, samt en hel del skillnader i åsikter om egenskapers betydelse. 

Vidare framkom en del skillnader i åsikter om ledaregenskaper beroende 

på hur många år man arbetat och i vilken ålder respondenten var. 

Slutsatsen är den att vi tror det är viktigt att få fram medarbetarnas 

åsikter om ledaregenskaper för att få fram de optimala ledar 

egenskaperna. 
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                Abstract 
Like a society in development has even the leadership lead to changes. 

Today the personnel have more influence about the labour-market and 

venture in bigger extent to show owns thoughts about the leader that 

the environment can see. The purpose of this study was to illuminate 

what characteristics with the leader that is important from the opinion 

of the personnel who works with care of elderly consider like 

important with a leader. Questions that came along before the studies 

start was thoughts, if a perspective from the organization can share 

perspective from the personnel. With this study we want to emphasize 

the opinions from the personnel who often forgets when we talks 

about successful leader and successful organizations. To answer the 

purpose have we chooses a quantitative method with inquiry. We send 

130 inquiries to personnel who work with care of elderly in a smaller 

municipality in the north of Sweden.  Through the out came of this 

study have we wishes to get a deeper understanding over what it is 

personnel wish, will and believes about the leadership lead. In our 

analyse we depict same equals signs between personnel in home help 

and personnel who works in home for aged, but even same different. 

Further it bring forth same different in views of characteristics 

dependent on how many years personnel have work with taking care 

of older people and how old the personnel is. The conclusion with this 

study is thoughts about how important personnel’s views about 

leadership are for a successful leadership. 
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1. Inledning 
Det finns en hel del forskning kring ledarskap och många olika teorier. Forskning om 

ledarskap utgår ofta från organisationsperspektiv, när det gäller undersökningar om vad en 

ledare bör ha för egenskaper, medarbetarnas perspektiv är mer sällsynt (Yukl, 2006). 

Forskning från slutet av 1970-talet och framåt utgår vanligtvis från att en ledare påverkar och 

styr sitt ledarskap utifrån de värderingar som hon/han har (Müllern & Elofsson, 2006). För ett 

tiotal år sedan var det ofta en självklarhet att anpassa sig och inte ifrågasätta vad en chef 

bestämde. Detta beteendemönster har idag minskats vartefter samhällets förutsättningar och 

människors värderingar har förändrats (Berglund, 1988). På senare tid har ledarskapet, enligt 

Rubenowitz (2004), fått en större betydelse jämfört med den byråkratiska chefsrollen. Därför 

har det blivit allt viktigare att satsa på kunskap, kompetens och ambition nu och i framtiden. 

Med förändringarna krävs en ny människosyn och nya tankebanor, man måste börja lita mer 

på sina medarbetares kapacitet och även ge dem mer handlingsfrihet. Det har medfört att det 

ställs större krav på ledaren, nu kan man inte bara ge order och bedriva sträng kontroll, utan 

nu måste ledaren kunna formulera visioner och sätta upp realistiska och acceptabla mål (ibid). 

 

Ledarskap bygger på många faktorer. Det kan vara ledarens kvaliteter, karaktärsdrag, 

medarbetarna och situationen (Hughes, et al 2006). Vad ser personalen som viktiga faktorer 

för ett bra ledarskap? Ledarens personlighet påverkar personalen genom att delvis skapa en 

viss kultur i organisationen. Andra effekter kan vara att ledarens egenskaper påverkar 

balansen för den makt som förekommer mellan chef och anställd (Alvesson & Due Billing, 

1999). 

 

Mossboda, et al (2005) menar att ledarskapet påverkas av olika omständigheter och att 

ledarskapet inte är detsamma för alla individer. Det finns många faktorer som påverkar 

ledarskapet och en av dessa är personliga egenskaper (ibid.). Ekstam (2002) menar att det 

krävs olika egenskaper för att lyckas som ledare idag. 

 

I denna studie är det personalens åsikter från en politisk icke vinststyrd organisation som är i 

fokus. Att bedriva äldreomsorg genom kommunala medel är ett vanligt sätt för samhället att 

organisera omsorgsfrågor. Varje kommun har sina riktlinjer men är i grund och botten en 

politiskt icke vinststyrd organisation (Höglund, 2005).  
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Denna studie baseras på en mindre kommun i Norrbotten som bedriver sin äldreomsorg på 

liknande sätt. Vårt syfte med studien är att belysa betydelsefulla egenskaper hos mellanchefer 

inom socialt omsorgsarbete utifrån medarbetarnas perspektiv. Vi utgår från följande 

forskningsfrågor: 

• Vilka egenskaper efterfrågar/inte efterfrågar omsorgspersonal hos en chef? 

• Vilka skillnader finns över vad  personal efterfrågar för olika egenskaper hos en chef, 

beroende på om de arbetar inom hemtjänst eller särskilda boenden? 

• Hur överensstämmer vad personalen efterfrågar, med deras uppfattning om 

förvaltningsledningens prioritering? 

 

Genom att belysa personalens åsikter kan en organisation eventuellt finna vägledning vid 

rekrytering av nya chefer, och medföra nya tankar och reflektioner över ledarskapet. Denna 

studie baseras på en icke vinstdrivande organisation. En viktig aspekt för forskning kring 

omsorgsfrågor och ledarskap för äldreomsorgen kan vara inblandade partners upplevelser. 

Hur medarbetare upplever och uppfattar individer som kan vara vår kollega likväl som vår 

chef, kan vara betydelsefulla aspekter att studera.  
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2. Bakgrund  
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är en organisation ”ett socialt system som är medvetet 

konstruerat för att uppnå vissa bestämda mål”  (ibid. s. 10). Författarna menar även att alla 

organisationer har en organisationsstruktur, en organisationsstruktur syftar på arbetsdelning, 

fördelning av auktoritet och styrsystem, samordning och kontroll av uppgifter i 

organisationer. Enligt Hughes, et al (2006) innebär organisationsstruktur den väg 

organisationens aktiviteter är organiserande och kontrollerande. I alla typer av organisationer 

menar Jacobsen och Thorsvik (2002) att det finns en stabilitet och regelbundenhet som ofta 

förundrar oss med tanke på hur vi människor är när det gäller begåvning, intressen och 

livssyn. Formella organisationer slätar nästan ut individuella skillnader och får oss att fungera 

tillsammans. Detta beror troligen på att de allra flesta får sitt beteende reglerat genom 

strukturen den formella organisationen har. Författarna menar vidare att organisationer har en 

avgränsande inverkan på oss människor och den verkar koordinerade. När man börjar i en 

organisation får man oftast en position eller anställning med mer eller mindre fasta uppgifter 

(stabilitet) och tilldelas vissa bestämda uppgifter (avgränsande). Genom att använda olika 

regler, rutiner, belöningssystem och formella strukturer blir det mer sannolikt att människor 

uppträder som en väl samkörd grupp (koordinerade). Organisationsstruktur påverkar 

människors beteende och motivation (ibid.). 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) anknyts organisationsstrukturer med normer och 

förväntningar om hur personer som tilldelas uppgifter, plikter och ansvar bör uppträda. Dessa 

normer och förväntningar menar författarna ger personerna i organisationer riktlinjer och 

sätter gränser för hur man skall bete sig i organisationen. Liljedahl och Wennberg (1999) tar 

upp att alla organisationsstrukturer kan se ut på olika sätt och menar att 

organisationsstrukturen visar förhållandet mellan olika befattningshavare inom 

organisationen. Några exempel på organisationsstrukturer är linjeorganisation som bygger på 

att varje anställd har en chef som ger order till närmast underlydande, denna form av 

organisation har en hierarkisk uppbyggnad som kan variera i antal nivåer beroende på 

organisationens storlek (ibid.). Funktionsbaserad indelning innebär att man sammanför 

liknande uppgifter till samma enhet t ex inköp och produktion. Marknadsbaserad indelning 

innebär att chefen inom samma enhet har hand om allt som hör samman med 

verksamhetsområdet. Det innebär att varje enhet innehåller alla funktioner som är nödvändiga 
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för den berörda verksamheten. Matrisstruktur är en kombination av marknadsbaserad 

indelning och funktionsbaserad indelning (Jacobsen & Thorsvik, 2002; Hughes, et al 2006). 

 

2.1 Ledarskap 

Samhället befinner sig i ständig omformning vilket medför förändringar för alla 

samhällsmedborgare. Trots att människor utvecklas till mer självständiga individer tillmäts 

chefer och ledare en stor betydelse, vi människor ger dem helt enkelt en naturlig plats. 

Medarbetarna accepterar utan negativt bemötande den grundläggande rolluppdelningen. 

Personalen ser bemötandet som en grundläggande förankring i våra värderingar, vissa 

människor tar/ges rollen som chef medan andra tar/ges rollen som medarbetare. Detta 

grundläggande system av roller ifrågasätts sällan (Müllern & Elofsson, 2006).  

 

Det är svårt att definiera ledarskap eftersom man kan studera ledarskap från flera olika 

synvinklar. Personer som forskar kring ledarskap är oense om vad ledarskap verkligen är 

(Hughes et al, 2006). Back och Jonsson (1997) menar att denna oenighet framför allt beror på 

att ledarskap är ett komplext fenomen som innefattar både ledaren, medarbetare och 

situationen. Chefskapet måste utövas och värderas som den krävande profession den är. 

Utövas och värderas – det vill säga mätas – i praktiken (ibid.).  

 

Hughes et al (2006) definierar ledarskap som en socialt inspirerad process, dem man skall 

leda är också en del av denna process. Ledarskap är den process som påverkar andra till att 

uppnå gruppmålen. Jacobsen och Thorsvik (2002) definierar ledarskapet som ett speciellt 

beteende som människor använder sig av i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och 

uppförande. Författarna menar även att ledarskap först och främst är en process mellan 

människor där man eftersträvar att påverka andra. Enligt Hughes et al (2006) kan ledarskap 

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

som förfogar över mycket kunskap kan vara otillräckliga som ledare, vilket indikerar på att 

det krävs mer än kunskap för att kunna bli en bra ledare. 

 

När ledarskap diskuteras och analyseras i den vetenskapliga litteraturen, den populära 

litteraturen och den politiska debatten framställs ofta ledarskapsförändring till vissa tydliga 

teman. Dessa förändringar kan ses som en förändrad syn på ledarskapet. Ibland pratas det till 

och med om ett paradigmskifte i synen på ledarskap (Ahltorp, 1998). 
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Enligt Ahltorp (1998) karaktäriseras förändringarna i sex förenklade påståenden som kan 

visas så här: 
1. Ledarskap har utvecklas från en auktoritär till en mer demokratisk relation mellan chef och 

medarbetare. 
2. Ledarskap handlar snarare om att motivera genom att ge människor möjlighet till 

självförverkligande än genom att tillfredställa materiella behov. 
3. Ledarskap bygger främst på att chefen är synlig och involverad än distanserad från 

medarbetarna. 
4. Ledarskap utgör i större utsträckning en fokusering på visioner och förändringsfrågor än 

endast det operativa arbetet. 
5. Ledarskap bygger snarare på värderingar och identitet än på kalkyler och Excel blad. 
6. Ledarskap formas mer av chefens förmåga att kommunicera och övertyga än den makt som 

ges av den formella positionen (s. 95). 
 

Visioner mot en mer demokratisk relation mellan chef och underställd personal är inte en 

nyskapad tanke utan finns kvar från det antika Grekland fram till nutid (Müllern & Elofsson, 

2006). Tidigare forskning inriktade sig mer på att försöka finna och ringa in speciella 

personlighetsdrag som kunde förklara varför vissa människor blir ledare och andra inte. 

Denna teori kan visserligen inte helt förkastas men vi bör påminna oss om att det är 

sambandet mellan personligheten och situationens krav som utgör en plattform för 

ledarbeteendet (Ahltorp, 1998). Hur långt in i framtiden vi än tittar kommer det alltid att 

finnas ledare som pekar med hela handen. Vi bör  inte låsa vår förståelse vid att ledarskap är 

tidsbundet (Hiam, 2006). 

 

2.1.2 Vad skiljer en chef från en ledare? 

Enligt Berggren, et al (2001) kommer ordet chef från latinets caput och betyder ”huvud” och 

ordet leda är ett fornsvenskt ord som betyder ”föra”. Författarna menar vidare att ledarskapet 

får man som ett förtroende från sina medarbetare, ledare får saker och ting att hända, med och 

genom sina medarbetare. Chefskapet handlar om ”varför” uppgifterna skall göras medan 

ledarskapet handlar om ”hur” det skall göras (ibid.).  

 

Det talas ofta om ledare och chefer, ledarskap och chefskap som om begreppen hade samma 

betydelse, så är det dock inte, skillnaderna är stora när man tittar lite djupare på begreppen 

(Berglund, 1988). Rubenowitz (2004) menar att chefskap har den formella befattningsrollen 

medan ledarskap däremot handlar om förmågan att ta tillvara sina medarbetares kunskaper, 

förmågor och tillsammans utvecklas så att man så effektivt som möjligt kan nå utsatta mål. 

Enligt Mossboda, et al (2006) är chefskap något som kommer uppifrån, du får befogenheten 
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att fatta beslut, du får ansvar för ett specifikt område. Ledarskapet kommer underifrån, det är 

något du erövrar, det är medarbetarna som ger dig ditt ledarskap och det är något du 

utvecklar. Även Hughes, et al (2006) uppger att det finns skillnader mellan ledare och chefer, 

de menar att ledare ska göra det rätta och chefer ska göra sakerna rätt. Chefer är de som 

administrerar och kontrollerar, medan ledare gör förändringar och utvecklar. Chefer står kvar, 

härmar och frågar vad och varför, medan ledare inspirerar, frambringar och frågar hur och 

när. Cheferna har ofta kort framförhållning, medan ledare har lång framförhållning. 

 

Enligt Hughes, et al (2006) är varken chefskapet eller ledarskapet bättre än de andra, de är 

bara olika. En organisation behöver både en ledare och en chef för att kunna bli framgångsrik. 

I vissa situationer är det mer lyckat att vara ledare och vice versa (ibid.). Mossboda, et al 

(2006) menar även de att det optimala är att du som chef har både chefskapet och ledarskapet. 

En nyanställd chef blir inte automatiskt en ledare. En ledare skapas av personalen genom att 

chefen skapar förtroende och uppnår legitimitet som är väsentligt för att utöva sitt ledarskap 

(Ahltorp, 1998). Ekstam (2002) menar att bara på några år har förutsättningarna för att lyckas 

som chef förändrats. Befattningsrollen är inte lika viktig längre, det är människan, personen 

och dennes egenskaper som är den avgörande faktorn för att lyckas i sitt ledarskap. Det är 

människan bakom befattningsrollen som är det viktigaste. Ledarutveckling handlar om att 

utveckla sitt förhållningssätt och sitt sätt att närma sig medarbetarna (ibid.).  

 

Som med alla andra yrken kan man ha mer eller mindre fallenhet för chefskap. Det finns 

utbildningar för att kunna arbeta som chef, man kan förkovra sig i ämnet och bredda sina 

kunskaper. Ett chefskap får en chef av sin arbetsgivare genom kunskap och erfarenheter eller 

genom att själv bygga upp ett företag. Med ledarskapet är det annorlunda. Ingen människa 

kan utbilda sig till ledarskapet och det är inget du kan få av din arbetsgivare. Ledarskapet kan 

ledaren endast få av de medarbetare han/hon leder. Det är ett privilegium som inte alla klarar 

av att få (Back & Jonsson, 1997). 

 

2.2 Makt 

Kan maktutövandet ses som en egenskap och kan en chef och ledare utföra sitt arbete utan att 

utöva makt? Detta är frågor som säkert kan tolkas på flera olika sätt. En viktig aspekt är 

upplevelsen av vad makt innebär. Många uppfattar makt som något negativt, medan andra ser 

det som neutralt eller positivt. Varje chefs och ledares arbetsuppgifter innebär att utöva makt i 

någon form över andra människor. Det ligger i ledaruppdragets mening – utan makt 
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försvinner möjligheten att kunna påverka (Berglund, 1988). Med begreppet makt menar 

Angelöw och Jonsson (2000) att den människa som har makt har möjlighet att påverka 

situationer och livsvillkor efter egna behov, mål och intressen i en viss given position. Enligt 

Repstad (1998) kan den som besitter makt bedriva disciplin och social kontroll. Med 

disciplinering menas en form, ett systematiskt försök att med olika tillvägagångssätt 

kontrollera och underordna människors livssituationer. Repstad menar vidare att makt även 

kan definieras som att det uppstår en möjlighet att förverkliga egna målsättningar, det kan ske 

under samråd men även i motsats till andras behov och önskningar. 

 

Enligt Ahltorp (1998) är det få chefer som vill förkovra sig i mänskliga svagheter utan 

studerar hellre om egenskaper som leder till framgång. Författaren tycker detta är synd 

eftersom det är genom att ta hand om svagheter och rädslor som man når de verkligt stora 

framgångarna. Även Hughes, et al (2006) menar att ledare ofta kan skaffa sig makt och har 

vanligtvis mer makt under kriser. Det beror på att underställda oftast är mer villiga att 

acceptera direktiv, kontroll och struktur från ledare under kriser. 

 

Undersökningar visar att det är vanligt att organisationsformer går mer och mer över mot 

platta organisationer med större personalinflytande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Minskas 

makten när platta organisationer utvecklas? Ahltorp (1998) menar att maktorienterade 

organisationer inte prioriterar och tar hand om sina medarbetare på ett långsiktigt sätt. Detta 

medför att personal kan börja må dåligt och splittras i sammanhållning. Organisationer med 

ledare som bedriver utmärkande maktstyrning har ofta en särskild auktoritet. I samma takt 

som chefen rekryteras uppåt i organisationen utvecklar medarbetarna en slags anpassning som 

sker mer eller mindre medvetet. Dessa Ja-sägare sluter upp kring de höga beslutsfattarna i 

dessa organisationer (ibid.) 

 

Vårt samhälle, men även hela vår kultur, har en lång historia bakom sig att utöva kontroll i 

olika former. All makt innehåller någon form av kontroll. Vi har vissa kontrollerande stilar 

när det gäller barnuppfostran, gå en utbildning eller utföra en uppgift. Dessa kontrollerande 

vanor påverkar en ledarstil utan att ledaren själv alla gånger är medveten om det. En 

förutsättning för att kunna ändra en vana är att först bli medveten om den. Vanliga tankesätt 

hos ledare som utövar ett alltför kontrollerade ledarskap har visat sig bland annat på följande 

sätt: Tankar finns ständigt på vad personalen gör, dagordningen på personalmötena är 

utformat endast utifrån chefen, detaljstyrning förekommer, noga med principer och rutiner 
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eller känner upprördhet om arbetet inte utförs exakt enligt chefens föreställning (Hiam, 2006). 

Egenskaper som har visat sig särskilt betydande är att litar på sina medarbetare, att våga satsa 

på dem och skapa mer handlingsfrihet enligt Rubenowitz (2004). Om ledaren ger sina 

anställda möjligheter till egenkontroll och bedriver ett mindre auktoritärt ledarskap känner 

personalen större tillfredställelse (Hughes et al, 2006). Lennéer Axelsson och Thylefors 

(2005) menar att desto mer auktoritär chefen och organisationen är, desto svårare för personal 

att framföra åsikter. Personalen upplever att organisationen inte litar på dem och känner en 

känsla av irritation att behöva bevisa sin uppriktighet. 

 

För att få en hållbar utveckling i en organisation är ambition en viktig ingrediens i ett 

framgångsrikt recept för ledarskap. Ambitionen bör användas till att skapa möjligheter för 

utveckling och påverkan för personalen. En ledare som lägger extra vikt vid att främja 

personalens möjligheter till påverkan, har visat sig vara uppskattad hos sina medarbetare. 

Delaktighet är ett viktigt mål att arbeta mot om en arbetsgrupp ska känna möjlighet till 

påverkan (Müllern & Elofsson, 2006). En av de viktigaste faktorerna till trivsel hos 

personalen är att chefen försöker skapa möjlighet till egenkontroll och inflytande över arbetet 

för personalen. Medarbetarna ska känna att de har möjlighet till påverkan över deras arbete 

och kunna känna delaktighet i organisationens utveckling (Lennéer Axelsson & Thylefors, 

2005). Csikszentmihalyi (2004) berättar om en chef inom näringslivet som ansåg att en 

människa måste utvecklas för att inte krympa. Om vi liknar det vid en blomma som alltid 

måste ha näring för att inte vissna så måste människan ha ständig tillförsel från en output för 

att utvecklas i sitt ledarskap. Att aldrig stanna upp och anse sig färdig är en viktig egenskap 

hos människor. Det finns ett talesätt som säger: ”om du är grön så växer du; om du är mogen 

så ruttnar du” (ibid. s. 177). 

 

2.3 Synsätt på egenskaper 

Olika författare framhåller olika egenskaper som betydelsefulla hos ledare. Egenskaper är 

inget man kan se direkt, de är beteenden som man tenderar att upprepa. Egenskaper är ett 

användbart begrepp för att förklara varför människor agerar tämligen bestående från en 

situation till en annan (Hughes et al, 2006). Lilja (1999) menar att det viktigaste uppdraget för 

en ledare är att komma fram till var i organisationen den största energin finns. Med det menas 

att förstå energin som finns inom en individ eller en grupp. Energin kan liknas vid olika 

egenskaper och sker i samverkan och samspel mellan enskilda och grupper (ibid.). Det kan 

finnas en skillnad i vilka egenskaper någon medvetet visar och vilka egenskaper som visas 
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omedvetet. När en ledare bygger upp sin identitet, kan det vara av betydelse hur tryggheten i 

arbetsrollen upplevs. Detta skapande av olika egenskaper kan liknas vid en 

utvecklingsprocess för ett barns utveckling till egen identitet. Det skapas ett eget jag, där 

egenskaper påverkar en annan människas syn på en individ (Tullberg, 1990). 

 

En ledares egenskaper är av betydelse för organisationens framgång. De flesta arbetsmoment 

kan ses som delaktighet i någon form av projekt. Dessa arbetsmoment ingår vanligtvis i någon 

form av nätverk med andra aktörer. Hur vi uppfattas och uppfattar andra människor i detta 

nätverk beror på vilka egenskaper vi utstrålar (Carlson & Nilsson, 2002). Undersökningar har 

även visat att storleken på organisationen, personalens kompetens i jämförelse med chefen 

samt hur länge personalen har varit anställd också har betydelse för hur personalen uppfattar 

egenskaperna hos sin ledare (Mumford et al, 2007). Sjukfrånvaron och personalomsättningen 

visar gynnsam statistik när personalen känner sig positivt bemött. Om ledaren ger sina 

anställda möjligheter till utveckling och stimulans har det visat sig ha goda effekter ur 

samarbetssynpunkt (Tjernberg-Clarin, 2001). Enligt en enkätundersökning, baserad på chefers 

egna åsikter av viktiga egenskaper, var det egenskaper som att vara snabb och hänga med i 

processen som ansågs som de viktigaste. Att hänga med och vara närvarande var den 

viktigaste plattformen och fungerade som skelettet i ledarskapet (Ahltorp, 1998).  

 

Personliga egenskaper är en av nyckelkomponenterna av beteende och de är svåra att ändra 

på. Därför är det viktigt att ledare är medvetna om sina personliga egenskaper. Det är av 

betydelse att ha god självinsikt för att inte försätta sig i positioner man inte klarar av, t ex en 

stresskänslig person som ledare i en organisation med mycket kriser och hög nivå av stress 

(dålig kombination) (Hughes et al, 2006). 

 

Alla har någon mindre bra egenskap, men vad kan vi göra åt dessa egenskaper? Först och 

främst bör ledare identifiera sina dåliga sidor. Dåliga sidor kan identifieras genom att fråga 

andra hur man agerar under press. Efter att ha identifierat de dåliga sidorna bör det finnas en 

förståelse för vilka situationer eller förhållanden dessa uppträder i. Oftast uppkommer dessa 

sidor under stress så att hitta ett bra sätt att hantera stress på, kan hjälpa till att reducera de 

dåliga egenskaperna (Hughes et al, 2006). 
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Följande text visar vad olika författare skildrar för återkommande egenskaper som främst 

baseras ur organisationsperspektiv. Dessa egenskaper är desamma som vi försöker belysa i 

enkätundersökningen. 

 

2.3.1 Intelligens – begåvning  

För svenska förhållanden har forskare funnit att en egenskap som är viktig för ledarskapet är 

begåvning och intelligens (Ekstam, 2002). Intelligens handlar om hur man löser problem, lär 

in ny information och reagerar inför nya erfarenheter, denna egenskap är känd som en 

nyfikenhet, frågvishet och lärande ansats (Hughes et al, 2006). Jacobsen och Thorsvik (2002) 

skriver att det existerar vissa karaktärsdrag som skiljer goda ledare från andra. Karaktärsdrag 

som hög aktivitetsnivå, de visar mer energi än andra, höga resultat på IQ-test och andra 

psykologiska mätmetoder, självförtroende, tror på sig själv och att lyckas, maktorientring 

kombinerad med makthämning. Med intelligens ökar förmågan att balansera mellan att söka 

efter makt och undvika maktmissbruk. Ledare med hög intelligens klarar av att hantera 

mycket information samtidigt, de kan uttrycka sig, har oftast god sakkunskap inom det 

område de är ledare (ibid.). Många tror att lösningen på problemet med dåliga ledare är att 

sända dem på utbildning. En förutsättning för att ett utbildningsprogram skall fungera är att 

ledaren själv känner behov av ökad kompetens (Olsson, 2001). 

 

2.3.2 Social intelligens  

Ahltorp (1998) menar att satsningen på specialkompetens hos ledare kommer att minska och i 

stället kommer den sociala intelligensen få större betydelse. Den sociala intelligensen har en 

viktig roll när det gäller att upptäcka vad varje individ har för specifika fördelar. Det är även 

viktigt för individuell och organisatorisk utveckling att kunna se vad det finns för möjligheter 

och vad varje människa kan utvecklas till. Denna förmåga att kunna se varje medarbetares 

unika sidor med dess individuella förutsättningar menar Ahltorp är social intelligens. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att social intelligens innebär att ha god självinsikt, 

kunna hantera olika sociala relationer till andra människor. Det är vanligt att dåliga ledare inte 

känner något behov av kompetens. Enligt De Klerk (1990) handlar social kompetens om att 

kunna kommunicera, uppfatta, meddela, förklara och förstå andras behov. Detta är viktigt 

eftersom en av ledarnas uppgifter är att hantera relationer mellan de anställda. Därför är det 

viktigt att som ledare veta hur man går tillväga, utan att skapa en dålig stämning (ibid.). 

 

2.3.3 Flexibla personlighetsdrag – Vidsynthet  
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Tullberg (1990) berättar att vår kultur har format människor till att ha vissa omedvetna 

normer, som påverkar vår tanke och handling när det gäller att vara vidsynt. Vidsynt kan i 

många sammanhang ses som motsatsen till fördomsfull. Om en ledare inte är vidsynt och 

bemöter medarbetarna på ett fördomsfullt sätt ses inte individen som den han/hon egentligen 

är. Lilja (1999) menar att för att vara vidsynt och flexibel krävs det att ledaren vågar utmana 

nya situationer och vågar se människan. Om en människa inte har mod att prova på och 

chansa i vissa situationer kan hon inte vara vidsynt och flexibel. För att vara flexibel krävs det 

även att en ledare törs ta risker som kan medföra ett resultat som är sämre än det var från 

början eller sämre än planerat. Det kan till exempel vara att prova ge en medarbetare helt nya 

arbetsuppgifter, samt på ett smidigt sätt kunna ta framtidens problematik, om det är mycket 

sämre än det medarbetaren presterat tidigare. Att i en sådan situation vara flexibel och kunna 

ställa om sig till den nya situationen är värdefulla egenskaper hos ledare (ibid.). Det bästa 

sättet att utöva ett gott ledarskap har visat sig vara beroende av en kombination av 

förutsättningar som förekommer på en arbetsplats vid en viss tidpunkt. Ledaren skall anpassa 

sitt ledarskap till situationens krav. Detta fordrar en ledare med flexibla personlighetsdrag 

(Rubenowitz, 2004). 

 

2.3.4 Självförtroende 

När en ledare har förväntningar på sina medarbetare krävs det att chefen har förhoppningar 

om dem. Om dessa förhoppningar visas för medarbetarna kan det resultera i förstärkt 

självförtroende hos personalen. Det finns ett visst samband mellan att kunna skapa 

självförtroende hos sina medarbetare och att själv ha bra självförtroende. Du kan inte ge om 

du inte har (Müllern & Elofsson, 2006). Tullberg (1990) menar att den viktigaste byggstenen 

en ledare har är en inre trygghet i sig själv, samt ett gott självförtroende för att kunna utöva ett 

hållbart ledarskap som ofta består av ensamarbete. Enligt De Klerk (1990) behöver en ledare 

självförtroende för att klara av de utmaningar man ställs inför som ledare. Författaren menar 

även att självförtroende bör finnas där innan man blir ledare. 

 

2.3.5 Självkännedom/självkontroll 

Enligt Goleman (1998) handlar självkontroll om förmågan att kontrollera impulsiva 

beteendeförändringar samt att tänka innan man handlar. För att kunna finna sin egen roll som 

ledare krävs det att du har en god självkännedom innan ledaruppdraget påbörjas. Om ledaren 

har svårt att finna sig själv privat är det svårare att utöva ett tydligt ledarskap. Frågor som 

handlar om vilken ledare man vill vara eller vem man är i sin ledarroll förekommer i större 
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utsträckning hos ledare som inte har utvecklat sin självkännedom (Tullberg, 1990). Även 

Dahlbom-Hall (2000) betonar vikten av att lära känna sig själv med allt vad det innebär av 

både positiva och negativa egenskaper för att kunna utföra ett bra ledarskap.  

 

2.3.6 Analysförmåga 

Ahltorp (1998) beskriver en analytisk person som en ledare som ofta är sval och kan framstå 

som lite känslokall i sin personlighet. Bakom denna utstrålning döljer sig en ledare med god 

förmåga att kunna göra kloka överväganden, fatta fördelaktiga beslut och kringgå beslut som 

är alltför risktagande. En ledare med analysförmåga är en person som snabbt kan sålla i stora 

mängder skrivet resultat och ta till sig det som är viktigt och relevant. En människa med 

analysförmåga har ofta även visat sig vara en pålitlig person. Denna ledare kan uppfattas som 

lite fantasilös men i gengäld besitter han/hon ett omdöme som sällan bedömer fel (ibid.). 

 

2.3.7 Kreativ – fantasi - idérik 

Liljedahl och Wennberg (1999) menar att en ledare bör vara kreativ. Med kreativitet menas att 

kunna lösa problem, vara idérik och komma med nya förslag och lösningar. Med flexibel 

menas att individen ska kunna anpassa sig på bästa möjliga sätt utifrån rådande situation 

(Hwang & Nilsson, 1996). I en undersökning rörande personal som jobbade inom sjukvården 

visade det sig att det ansågs som betydelsefullt att få beröm och uppskattning för sin 

kreativitet. Att vara kreativ är en viktig egenskap hos alla individer oavsett vilken roll man har 

inom ett företag eller organisation (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Att vara flexibel 

kan ses som motsats till att vara rigid och stel i sin anpassningsförmåga. Att vara närvarande i 

nuet och följa med i organisationens förändringar är en nödvändighet för en ledare. En ledare 

behöver även ha en begåvning av kreativitet för att kunna utföra ett lyckat ledarskap. Risken 

med att vara alltför kreativ kan vara att medarbetarna och organisationen inte får den arbetsro 

som behövs. Det kan även medföra risk för att det sällan finns tid för någon utvärdering och 

analys om det förekommer alltför stora idéer om förändringar (Blume & Sigling, 1995). 

 

2.3.8 Ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 

Huvudtanken med ett gott ledarskap är att chefer bör motivera sin personal genom att försöka 

öka deras känsla av egenvärde. Ökningen kan ske genom att varje ledare är uppmärksam på 

vad varje enskild individ behöver och vad som anses lämpligt. Det gäller att se denna 

behovsinsats i ett långsiktigt perspektiv med långsiktiga mål. Chefen bör i helhet ha en mer 

stödjande roll än som pådrivare och ständigt ge personalen bekräftelse och stimulans (Müllern 
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& Elofsson, 2006). En ledare måste vilja och även hitta en stimulans i de krävande 

situationerna som uppstår, man måste åstadkomma konkreta resultat. Som chef är det viktigt 

att visa sina medarbetare uppskattning att de gör något bra för att öka medarbetarnas självbild 

och självkänsla. Att ge dem positiva signaler och bekräftelse på väl utfört arbete bidrar till att 

förebygga osäkerhet och dålig självkänsla hos medarbetare (Rubenowitz, 2004). Ett 

framgångsrikt sätt att motivera medarbetare, kan vara att använda sig av positiv feedback. Det 

kan liknas vid att ge en individ information om hur deras arbete upplevs som sedan används 

till förbättring. Denna information används för att uppnå ett bättre arbetsresultat, men även för 

att uppnå större tillfredställelse för medarbetarna (Hiam, 2006). 

 

2.3.9 God kommunikatör – kunna lyssna – sända ut ett budskap 

Dålig kommunikation är ett vanligt svarsalternativ anställda uppger som skäl till att de inte 

tycker om sin ledning. Bristande kommunikation har också visat sig vara ett av de vanligaste 

skälen till att personal säger upp sig och slutar på ett arbete. Ofta är källan till irritation och 

frustration på en arbetsplats bristfällig kommunikation. Trots denna vanliga problematik har 

det visat sig att få chefer är medvetna om hur viktig och betydelsefull kommunikationen är för 

medarbetarna (Hiam, 2006). Mossboda, et al (2006) betonar också egenskaper som att vara en 

god kommunikatör, kunna både lyssna och sända ut ett budskap. Olsson (2001) menar att 

kommunikationen med medarbetarna är en process som man alltid måste arbeta med. Nästan 

alla ledare är beroende av medarbetarnas energi, handlingskraft och ansvarstagande. 

Medarbetarna i organisationen känner verksamheten väl och har synpunkter på den. Ledaren 

måste ägna tid åt att lyssna på sina medarbetare, för att kunna ta vara på den kompetens som 

de har och omsätta det till något konstruktivt, till strategier och aktiviteter som leder till 

förbättringar. Det är av betydelse att ledaren kan sätta sig in i verksamheten för att kunna 

förstå vad medarbetarna säger (ibid.). När kvinnor blivit tillfrågade att uppge vad de anser 

som deras bästa egenskap, är ett vanligt svar att de är en god lyssnare. Kvinnor tror vanligtvis 

att de är bättre lyssnare än vad de egentligen är och undersökningar har visat att kvinnor är 

bättre lyssnare mot män, än mot kvinnor (Dahlbom-Hall, 2000). Däremot menar Alvesson och 

Due Billing (1999) i motsats till Dahlbom-Hall att kvinnor inte utövar ett annorlunda 

ledarskap och besitter inte speciella egenskaper när det gäller att vara lyssnare och mottagare 

som baseras på deras kön. Dahlbom-Hall (2000) menar att det är andra faktorer som spelar in,  

till exempel utbildning och erfarenhet. 

 

2.3.10 Att våga leda – ta tag i problem 
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Att våga leda lagom mycket och att hålla sig i bakgrunden är betydelsefulla egenskaper enligt 

Hiam (2006). För att lyckas utföra ett sådant ledarskap, måste ledaren ha grepp om 

helhetsbilden över vad personalen ska göra och varför. Denna helhetsbild ska sedan brytas ner 

till mindre mål och dessa delmål ska personalen förstå och självständigt kunna utföra. Förr i 

tiden var det vanligare att den gammeldags chefen detaljstyrde personalen. I dag anses det 

som värdefulla egenskaper om ledaren kan föra över mer detaljer i sina medarbetares händer 

och helst även i personalens tankar (ibid.). En viktig del i ledarskapet är även enligt Anrell 

(1992) att våga leda. Arbetsgruppens förtroende kommer inte automatiskt och inte heller 

förmågan att leda. På vilket sätt ett ledarskap ska utföras är omöjligt att säga, för det finns 

många olika sätt. En vägledning är att prova sig fram och våga använda olika 

handledningssätt och olika vägar. Som ledare är det vanligt att i början möta stort motstånd, 

det är i dessa situationerna ledare måste våga leda, så att det skapas möjlighet att bygga  

förtroende till medarbetare, för det är med ledarens sätt att vara, förtroende skapas (ibid.). Att 

våga leda kan handla om att ge handlingsfrihet och att våga lämna över kontroll till 

medarbetarna. För att kunna lämna över detta uppdrag krävs det att chefen vågar lita på sin 

personal och deras kompetens (Hiam, 2006). För att våga leda måste man enligt Anrell (1992) 

till att börja med våga möta sig själv, måste kunna ge uttryck för sina åsikter och sedan också 

stå för dem. För att det ska vara möjligt att klara av det bör man vara klar över vad man själv 

vill, vilka värderingar man står för och vilken människosyn man har. En förutsättning är att 

vilja leda, det är en inre motivation för att våga. Att våga leda är att ta risker, i jobbet som 

ledare tas risker hela tiden, risken att göra fel, att inte bli omtyckt. Att vara öppen för nya 

idéer är också viktigt, eftersom det sällan bara finns en väg att ta. Det är genom att pröva nya 

vägar det finns möjlighet att skaffa sig erfarenhet (ibid.). 

 

2.3.11 Förmåga att engagera och motivera sin personal 

Hiam (2006) menar att det viktigaste för att en ledare ska kunna motivera och engagera sin 

personal är att ledaren själv känner sig starkt motiverad för sitt arbete. En chef kan aldrig 

engagera sina medarbetare mer än vad han/hon känner egen drivkraft. Att höja medarbetarnas 

motivation högre än ledarens egen motivation är enligt Hiam näst intill omöjligt. Müllern och 

Elofsson (2006) berättar att motivationen ledaren skapar för sina medarbetare ofta hänger 

samman med den belöning ledaren ger sin personal. Genom högre belöning kan medarbetarna 

lättare ta till sig den motivation som chefen försöker skapa. Ahltorp (1998) visar i en 

undersökning som baseras på chefers egna åsikter om vilka lärdomar de hade fått genom sitt 

arbete. Ett av de allra vanligaste svaren var att ledare ansåg sig ha lärt sig och utvecklat 
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förmågan att engagera och motivera sina medarbetare på ett positivt sätt (ibid.). Ofta översätts 

en framgångsrik ledare till att känna till mycket om vad organisationen eller medarbetarna 

gör. Detta är förvisso en god kunskap men den mest betydelsefulla egenskapen en ledare kan 

ha är att få människor att känna sig engagerade och arbeta effektivt tillsammans. Att skapa en 

atmosfär där medarbetarna ständigt vill göra sitt bästa är en ledares viktigaste uppdrag 

(Csikszentmihalyi, 2004). Även Blume och Sigling (1995) betonar vikten av hur lätt det             

smittar av sig på medarbetarna, om chefen inte känner engagemang i sitt arbete. 

                                              

2.3.12 Samarbetsförmåga 

När ett möte mellan minst två människor uppstår skapas ett antal fenomen. Dessa krafter som                   

utspelar sig mellan individerna är bra att veta om, för att förstå vad som påverkar ett 

samarbete mellan flera människor. Alla individer och grupper har dessutom en egen historia 

som påverkar samarbetet mellan berörda parter (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). En 

viktig aspekt kan vara att komma ihåg att ge personalen beröm och uppskattning för ett väl 

utfört arbete, för att utveckla en god relation mellan chef och medarbetare. Att inte ta något 

för givet, se de goda utvecklingsmöjligheterna i organisationen samt göra medarbetarna 

påminda om den positiva organisationsutvecklingen, har visat sig vara framgångsrika 

ledarbeteenden enligt Wilson (2003). I en undersökning av svenska platsannonser inom 

näringslivet fann man att de mest efterfrågade chefsegenskaperna var bland annat 

samarbetsförmåga (Ahltorp, 1998). Müllern och Elofsson (2006) menar att det var i början av 

1950-talet som människor på allvar började förstå vikten av hur relationen mellan chefen och 

medarbetarna påverkar en hel organisations utveckling.  

 

2.3.13 Positiv människosyn  

Ledarens människosyn är en betydelsefull del och präglar ledarstilen som ledaren väljer. Ett 

positivt synsätt underlättar för människor att känna motivation i olika situationer. Positivt 

tänkande och motivation har ett nära samband, dessa är betydelsefulla för ett gott ledarskap 

(Müllern & Elofsson, 2006). Csikszentmihalyi (2004) menar att vissa människor bär med sig i 

livet en stark och  positiv livssyn som gör dem till en optimistisk ledare. Dessa människor har 

en positiv syn på framtiden och tror ofta gott om andra människor. Teorier finns om att denna 

optimism grundas på en känsla av att ha en betydelsefull roll att utföra. Denna positiva 

livsföring har sin grund i en känsla av en kallelse till någon uppgift som är svårdefinierad för 

den som upplever den (ibid.).      
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2.3.14 Öppen och lyhörd  

Blume och Sigling (1995) belyser vikten av att en ledare ska ha utmärkande egenskaper av 

bland annat lyhördhet. Är en ledare inte lyhörd för sin personal kan viktiga signaler inte tas 

tillvara. Det finns även en känslig balansgång när det gäller att vara öppen och lyhörd. Om en 

ledare visar för stor lyhördhet mot sina medarbetare finns det risk att chefen får ställa upp mer 

och mer på deras krav. För mycket tid går åt till att lyssna på anställdas enskilda och privata 

problem. Det gäller för ledaren att kunna sätta gränser i ett tidigt stadium så att det blir en 

lagom balans och ledaren slipper agera som slasktratt eller samtalsterapeut (ibid.).  Dahlbom-

Hall (2000) menar att många kvinnor har vuxit upp med komplimanger om att vara en lyhörd 

person som kan känna in sin omgivning. Därför är många kvinnliga ledare bra på att vara 

lyhörd för sina medarbetare om de mår bra. Detta om är viktigt eftersom undersökningar har 

visat att kvinnliga ledare bedriver ett mera lyhört ledarskap om de mår bra. Enligt Goleman 

(1998) handlar lyhördhet om förmågan att kunna förstå, stötta och sätta sig in i andra 

människors livssituationer. 

 

2.3.15 Vara tillgänglig som ledare 

Enligt Albinsson och Strang (2002) önskar personal ett tydligt ledarskap och en tillgänglig 

ledare. Personal menar att utan en tillgänglig ledare finns risk för att informella ledare tar 

över. Även Ames och Flynn (2007) skriver i sin artikel att tillgänglighet främjar både chefens 

och medarbetarnas hälsa i form av mindre risk för stress och utbrändhet. Att främja den 

fysiska tillgängligheten i form av ett nära samarbete brukar vara egenskaper som 

medarbetarna uppskattar (ibid.). Tillgängligheten är ofta påverkad av organisationens 

uppbyggnad. Förändringsarbeten har varit vanligt förekommande inom offentlig verksamhet 

sedan början av 1980-talet och fram till i dag. Detta påverkar organisationen, cheferna och 

medarbetarna. Trots stora organisationsförändringar finns det vissa egenskaper människor 

brukar ange som svar vid förfrågan på hur de vill att en chef ska vara. Några av de viktigaste 

egenskaper som har förekommit under lång tid vid undersökningar är bland annat att ledaren 

ska vara tillgänglig (Blume & Sigling, 1995). Att vara geografiskt tillgänglig är en viktig 

aspekt för att förhållandet mellan medarbetare – ledare ska fungera. I dagens samhälle har den 

tekniska möjligheten förändrats mycket med stort utbud av bland annat telefon, fax och e-

post. Alla har olika behov av vad som känns viktigt i en relation, men en viss fysiskt kontakt 

bör det vara i alla relationer mellan människor och i de flesta situationerna (Lilja, 1999). 

 

2.3.16 Vara stabil – trygg – pålitlig att fullfölja sina åtaganden 
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Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att pålitlighet inte alltid finns från början av ett 

samarbete, utan är något som måste växa fram genom att berörda parter känner tillit för 

varandra. Det kan vara tillit till varandras yrkeskompetens men även till människan i helhet. 

Först när medarbetare känner sig trygga i sin roll kan de lita på andra likväl som chefen 

behöver känna tillit till sin personal för att kunna utöva det ledarskap som han/hon egentligen 

vill (ibid.). För att känna sig trygg är det betydelsefullt att lära känna sig själv. Att veta vad 

man står för och vad man prioriterar i livet skapar en trygghet att utöva sitt ledarskap på 

(Dahlbom-Hall, 1996). Enligt Anrell (1992) är självkännedom viktigt, om man känner sig 

själv vågar man visa medkänsla och kör inte över medarbetarna; Självkännedom ger en inre 

trygghet som gör att man vågar leda professionellt. Att våga leda kräver även stöd, ingen 

klarar sig bara med stödet inifrån utan man behöver stöd i sitt ledande både uppifrån, från sin 

chef och från arbetsgruppen (ibid.). Personer med hög pålitlighet tenderar att vara bra 

planerare och hårt arbetande samt färdigställer det de har engagerat sig i. Forskning visar att 

individer med hög pålitlighet är mer troliga att bli effektiva ledare än de som är mindre 

pålitliga (Hughes et al, 2006). 

 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det olika teorier om vad en organisation kan innebära samt olika 

organisationsstrukturer. Det finns även ett flertal definitioner över vad en ledare kan vara och 

olika synsätt på ledarskap. Hur ledarskapet har förändrats genom tiderna samt hur ledarskapet 

har utvecklats är aspekter som berörs. Skillnader beskrivs mellan chef och ledare samt vad det 

kan innebära både ur ett medarbetarperspektiv men även ur ett organisationsperspektiv. Det 

ges även en gestaltning av begreppet makt som kan uppfattas individuellt och visa sig i ett 

flertal former. Till största delen baseras innehållet i bakgrunden på ledaregenskaper, först 

belyses vad egenskaper är och sedan beskrivs de egenskaper som behandlas i enkäten. Dessa 

är: Intelligens/begåvning, våga leda/ta tag i problem, social intelligens, förmåga att engagera 

sin personal, flexibla personlighetsdrag/vidsynthet, samarbetsförmåga, självförtroende, positiv 

människosyn, känslomässig stabilitet/självkontroll, öppen och lyhörd, analysförmåga, vara 

fysiskt tillgänglig, kreativ/fantasi/vara idérik, pålitliga att fullfölja sina åtaganden, förmågan 

att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse och god kommunikatör/kunna 

lyssna/sända ut ett budskap. I det föregående framkommer olika synsätt som förekommer hos 

individer när egenskaper ska värderas, och en mångfald när det gäller uppfattningar och 

synsätt över hur egenskaper uppfattas hos andra individer. Det framgår även hur ledarens 
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egenskaper kan ha ett samband över en organisations framgång och utveckling likväl som 

medarbetarnas trivsel. 

 

3. Metod 
Med utgångspunkt från studiens syfte och dess frågeställningar baseras denna studie på en 

kvantitativ metod, vilket enligt Hellevik (1996) innebär att man först systematiskt samlar in 

jämförbar data om flera undersökningsobjekt av en viss kategori. Med den kvantitativa 

metoden utmynnar resultatet i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana 

(Backman, 1998). Vi valde att göra en enkätundersökning, för att nå ut till ett större antal 

respondenter och för att visa en mer generell bild av anställdas syn på betydelsefulla 

egenskaper hos en chef/ledare. De anställda från den aktuella kommunen som deltagit i 

enkätundersökningen kommer framöver i studien att benämnas ”respondenter”. 

 

3.1 Urval 

För att få de yttre förhållandena mer lika och samma organisationsstruktur avgränsades 

studien till att undersöka en mindre norrlandskommun. Ett mer begränsat 

undersökningsområde kan även ge mer brukbart resultat för vidare användning av studien. 

Studien riktar sig till personer anställda som undersköterskor och vårdbiträden inom 

hemtjänsten och på särskilda boenden. En jämförelse mellan personal inom hemtjänsten och 

personal som arbetar på särskilda boenden har gjorts. Framförallt har fokus legat på helheten, 

vad all personal inom äldreomsorgen anser, tycker och värderar hos sin arbetsledare och chef, 

oavsett om man är anställd på ett särskilt boende eller i hemtjänsten.  

 

Skriftligt godkännande att genomföra denna studie tilldelades av personalchefen i den aktuella 

kommunen. Därefter kontaktades de berörda enhetscheferna inom äldreomsorgen för att 

informera och få samtycke till att genomföra studien bland deras personal. 

 

Den urvalsmetod som används i studien benämns i litteraturen som obundet slumpmässigt 

urval, vilket innebär att enheterna i urvalet får varsitt nummer. Med slumpmetod tar man ut 

nummer och enheter, de nummer man tagit ut kommer med i stickprovet (Hellevik, 1996). Vi 

har med hjälp av personalkontoret i kommunen utgått från en lista över vilka särskilda 

boenden och hemtjänstgrupper som finns i den aktuella kommunen. Slumpmässigt genom 



 23

lottdragning har 4 särskilda boenden och 6 hemtjänstgrupper tagits ut. Det totala antalet 

hemtjänstgrupper och särskilda boende i kommunen är 17 stycken. 

 

 

3.2 Material 

Enkäten (bilaga 2) innehåller tio frågor anpassade utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Enkäterna är standardiserade vilket enligt Trost (2007) är vanligt i 

kvantitativa studier och innebär att allt skall vara likadant för alla. Enkäterna sänds till många, 

och man vill kunna uttala sig om hur stor andel av urvalet och populationen som svarar på ett 

visst sätt (ibid.). Respondenterna fick besvara en likadan enkät och enkäten sändes ut 

samtidigt till alla respondenter.  

 

Enkäten har en direkt, strukturerad uppläggning. Strukturering kan betyda två saker; att 

frågorna har färdiga svarsalternativ, eller att frågeformuläret har en viss struktur (Trost, 2007). 

I huvudsak baseras frågorna av fasta svarsalternativ. Anledningen till de öppna 

svarsalternativen var att det var svårt att få med alla tänkbara svarsalternativ på dessa frågor. 

Varför vi i huvudsak valde att använda oss av fasta svarsalternativ, var att de oftast är lättare 

att besvara, koda och analysera. Ett begränsat antal frågor i enkäten valdes med tanke på, att 

allt för många och omfattande frågor kan tänkas påverka respondenternas motivation till att 

besvara enkäten. 

 

Vid utformningen av enkäten, har försökts utforma lättbegripliga frågor med så få krångliga 

ord som möjligt, och endast en fråga i varje fråga för att undvika missförstånd. Trost (2007) 

tog upp att varje fråga bara skall bestå av en fråga, och inte vara tvetydig och att frågorna bör 

ha en viss ordningsföljd. Han menar även att krångliga ord och satser skall undvikas. När 

frågan om ålder skulle utformas valdes metoden att indela åldrarna i klasser, för att undvika 

endel av de dilemman som Trost tar upp. Han menar att fråga hur gammal någon är kan 

medföra vissa problem. Ett problem är att en del människor får svårigheter att svara beroende 

på hur långt från födelsedagen de befinner sig. T ex om en människa på några månader fyller 

45 år kan de skapa ett dilemma för den som skall svara. Om respondenten ska svara 45 år eller 

44 år kan vara tveksamheter som förekommer. För oss som författare spelar detta oftast ingen 

roll men det vet inte den som svarar. Ett annat problem med denna fråga är att en del 

människor inte tycker om att tala om hur gamla de är eller ens tänka på sin ålder. Om ett litet 

urval förekommer finns det även en risk för att endast en person är såväl man, som 57 år. 
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Detta kan undvikas om klassificeringar används istället. Trost menar att en av huvudreglerna 

för enkäter är att de skall vara lätta att besvara. Detta innebär att en fråga om hur gammal du 

är, inte är en bra fråga, eftersom den kan uppfattas som oartig. I enkäten har respondenterna 

ombetts att välja ut de fem mest och minst betydelsefulla egenskaperna, detta för att undvika 

det Trost (2007) säger om att vara försiktig med att be respondenter rangordna olika 

företeelser på grund av att det finns många som inte kan eller vill göra det, och detta bör 

därför undvikas. Författaren menar att varför människan har svårt att rangordna beror ofta på 

att människan tycker att flera av till exempel egenskaperna är lika betydelsefulla och då blir 

det svårt att rangordna alternativen. 

 

3.3 Procedur 

Enkäten lämnades på respektive avdelning/arbetsplats. I samband med att enkäten lämnades 

ut bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1) som kortfattat beskriver studiens syfte, våra 

namn och respektive telefonnummer så att respondenterna hade möjlighet att ta kontakt vid 

eventuella frågor. Respondenterna har personligen svarat på våra frågor och informerades om 

att uppgifterna kommer hanteras konfidentiellt.  

 

Tiden personalen fick på sig att besvara enkäten var från början tänkt till 7 dagar. En inte allt 

för lång tidsperiod för att besvara enkäten valdes för att undvika diskussioner och ge mer 

spontana, individuella svar. Med anställd menas bland annat tillsvidare anställd, 

visstidsanställd och anställd vid behov. Efter 7 dagar var avsikten att personligen inhämta de 

besvarade enkäterna som personalen individuellt och anonymt hade lagt ner i ett kuvert 

placerat i personalrummet. Personalrummet valdes medvetet för att enkäten inte skulle 

påverka arbetet negativt eller uppmana till stress vid besvarandet. Efter 7 dagar upptäcktes att 

svarsfrekvensen var låg på flertalet av utlämningsställena. En muntlig påminnelse lämnades 

till personalen, samt en förlängning på tiden att besvarade enkäten. Efter ytterligare 5 dagar  

hämtades enkäterna in, då med en högre svarsfrekvens än tidigare. 

 

Totalt skickades 130 enkäter ut. Till personal som arbetar inom särskilda boenden skickades 

75 enkäter och 55 enkäter till personal som arbetar inom hemtjänst. 

 

Tabell 1. Beskrivning av svarsfrekvensen och bortfall. 
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Av de 130 enkäter som skickades besvarades 96 av dem. Fyra var ofullständigt ifyllda, 92 

enkäter var fullständigt ifyllda. Det totala bortfallet blev 38 enkäter. 

 

3.4 Respondenterna 
Av respondenterna var 1 man och resterande kvinnor. Det var 37 personer som arbetade inom 

hemtjänsten och 55 personer som arbetade inom särskilda boenden. Av hemtjänstens personal 

var det en man och 36 kvinnor. Bland dem som arbetade inom särskilda boenden var det 

ingen man och 55 kvinnor bland respondenterna. 

 
3.4.1 Spridning på ålder 

Åldersgrupperingarna bestod av <30, 31-40, 41-50, 51-60, >61. Åldersfördelningen utgjordes 

till största delen av personer mellan 31 år och 60 år de åldrarna utgjorde 85 % av 

respondenterna. Den mest förekommande åldern inom hemtjänsten var 41-60 år. Det var lika 

många anställda inom åldersgruppen 41-50 år som åldersgruppen 51-60 år. Den mest 

förekommande åldern inom särskilda boenden var 51-60 år. Den minst förekommande åldern 

inom både hemtjänsten och särskilda boenden var >61 år. 

 

3.4.2 Yrkestitel/Anställningsform 

Yrkesgrupperna både bland hemtjänstpersonalen och särskilda boenden bestod av 

vårdbiträden och undersköterskor, 59 % av respondenterna var anställda som undersköterskor 

och 41 % som vårdbiträden. Inom särskilda boenden var 60 % undersköterskor och 40 % 

vårdbiträden. Inom hemtjänsten var 57 % undersköterskor och 43 % vårdbiträden. Bland 

respondenterna var 89 % tillsvidare anställda, 3 % anställda i poolen1 och 8 % var vikarier. 

Både inom hemtjänsten och särskilda boenden var 89 % tillsvidare anställda. Inom 

hemtjänsten var de 5 % som var anställda i poolen och 5 % var vikarier till skillnad från 

särskilda boenden där 1 % var anställda inom poolen och 9 % var vikarier. 

 
                                                 
1 Poolen är en verksamhet där kommunanställd personal får arbeta på olika ställen inom förvaltningen, där behov 
finns. 

Bortfall 

92 st. 
71 % 

38 st. 
29 % 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

Besvarade enkäter 

Utskickade enkäter 130 st. 
100 % 
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3.5 Databehandling 

Denna studie presenterar enkätsvaren i form av frekvenstabeller i kombination med text och 

procentsatser. Bedömning gjordes att det gav tydlig bild av resultat. Materialet registrerades 

manuellt och bearbetades i Excel. Inmatningen har utförts genom att en av författarna har läst 

upp svaren och den andra har registrerat materialet.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Undersökningsmetoden denna studie grundar sig på är enkäter. En egenkonstruerad enkät som 

inte är validitets- eller reliabilitetstestad innan undersökningen har använts. För att få enkätens 

frågor så objektiva som möjligt så utformades två enkäter, en enkät var utan den andres 

medverkan. Sedan valdes gemensamt ut olika frågor från enkäterna, formulerade några nya 

och sammanställde dem till en enhetlig variant. Ett av de viktigaste målen med enkäterna, var 

att få en helhetsbild över vilka egenskaper medarbetarna önskade hos en chef. Största fördelen 

med denna metod är att vi själva kan utforma enkätfrågorna och lägga vikten på frågorna 

precis där så önskas. Andra fördelar med denna datainsamlingsmetod är bland annat att den 

ger möjlighet till att nå en större mängd respondenter. En annan positiv aspekt 

insamlingsmetoden medför, är att informationen som respondenterna lämnar kan översättas på 

ett statistiskt och systematiskt sätt. Andra  tydliga fördelar med enkäter i förhållande till 

intervjuer är att enkätsvaren lättare kan användas vid en jämförelsestudie. I denna studie har 

fokus legat på att försöka skapa en helhetsbild av åsikter, oavsett om det gäller från 

hemtjänsten eller särskilt boende. Samtidigt förekommer en viss jämförelse för att se om det 

förekommer några skillnader.  

 

Nackdelar med metodvalet kan vara att utformningen av enkäten samt val av frågeställning 

påverkar den data respondenterna uppger. Några andra svar än det frågorna ger får denna 

metod inte fram. Det kan även finnas risk för att vissa frågor missuppfattas i förhållande till 

vad som var syftet med frågan. Det finns även risk att enkätfrågorna har tolkats olika av 

respondenterna på grund av att människor har olika uppfattningar och värderingar. Samma 

fråga kan flera respondenter uppfatta på olika sätt. Några övriga analyser eller uppföljningar 

utöver den frågeställning enkäten innehåller kan inte heller metoden bidra med.  

 

Genom ett slumpmässigt urval av arbetsplatser som får förfrågan att besvara enkäterna, kan 

studien genomföras på en del arbetsplatser där forskaren har en personlig kontakt och relation. 

Detta kan påverka deltagandet i undersökningen negativt, om respondenterna inte ställer sig 
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positiva till forskaren och studien. Hade undersökningsplatser valts medvetet hade vi kunnat 

välja arbetsplatser som förefaller mer objektiva. 

 

Svarsfrekvensen kan variera vid enkätutskick. Det är inte ovanligt att svarsfrekvensen ligger 

mellan 50 % och 75 % enligt Trost (2007). Av totalt 130 enkäter som lämnade ut, var det 92 

personer som svarade. Det innebär en svarsfrekvens på ca 71 %. En annan begränsning med 

enkätutskick, är att respondenten inte har möjlighet att fråga forskaren om oklarheter 

angående enkäten eller kring frågorna, vilket kan medföra fel ifyllda enkäter. De enkäter som 

var fel ifyllda räknades som borfall. 

 

Några enkäter innehöll extra information som respondenterna lagt till. En reflektion från en 

som besvarat enkäten var att frågan om vilka som ansågs som de minst betydelsefulla 

egenskaperna var dålig. Det framgick även att en del av respondenterna som besvarat 

enkäterna hade bedömt frågan om antal år inom äldreomsorgen och frågan om hur länge de 

arbetat på nuvarande arbetsplats liknande. Frågan där respondenterna ombads uppge vilken 

utbildning de har, uppfattades väldigt olika. Vissa respondenter hade angett alla utbildningar 

de hade från grundskolan och uppåt inklusive alla mindre kurser som de gått under åren. 

Vissa respondenter hade svarat mycket kortfattat med till exempel ”vårdutbildning”. Denna 

spridning av djup på vissa frågor medförde svårigheter vid analysen. Därför har frågan om 

utbildning från enkäten valts bort från vidare bearbetning. Under analysarbetet har även 

enkäter som varit fel ifyllda gallrats bort på grund av svårigheter med att analysera dessa. En 

bedömning gjordes att det fanns möjlighet att göra denna borttagning, eftersom 

svarsfrekvensen ändå var så pass hög och kunde på så sätt frambringa högre kvalité på data. 

 

Beroende på vilken organisationsstruktur en organisation har kan personal önska olika 

egenskaper hos en chef. Genom att enbart använda  en kommun, påverkades valet av 

egenskaper inte av att personerna arbetade i organisationer med olika organisationsstrukturer 

eller har olika yttre förhållande. Detta kan ha medfört mer användbara svar.  

 

Reflekterat över huruvida resultatet har påverkats av att det nästan bara var kvinnor som 

svarade har förekommit. Studien baseras dock på ett kvinnodominerat yrkesområde. Endast 

spekulationer om resultatet hade blivit annorlunda om fler män hade svara på enkäten. Genom 

att använda  en kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkätstudie,  kan en bred bild av 



 28

hur personal som arbetar inom äldreomsorgen i en mindre norrlandskommun ser på 

ledaregenskaper visas. 

 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att mäta det som är tänkt att mäta (Hellevik, 1996). Denna undersökning har 

försökt finna ökad validitet genom att ställa färdiga svarsalternativ. Genom att undvika en 

enkät med öppna frågor har ökad validiteten försökt skapas. Validiteten har även stärkts 

genom att fokus på frågorna i enkäten, ständigt anknytits till syftet med studien. Hellevik 

menar att validiteten är att fokusera på att få fram den fakta som är anpassad utifrån det syfte 

och frågeställning som är gjorda. Validiteten kan delas upp i två olika delar, extern och intern 

validitet. Extern validitet innebär att de resultat som undersökningen ger, även kan sättas in i 

andra sammanhang. Det kan exempelvis vara andra individer eller andra arbetsplatser. Den 

interna validiteten visar till vilken grad resultatet från undersökningen är metodologisk sann 

och fri från något inflytande (ibid.). 

 

Ett annat begrepp och krav som forskning utgår ifrån är undersökningens reliabilitet, det vill 

säga pålitlighet. Reliabilitet är ett instruments tillförlitlighet, det menas att det är mer eller 

mindre slumpmässiga fel. Att veta om mätinstrumentet mäter på samma sätt vid olika 

tillfällen och/eller tidpunkter är av vikt (Hellevik, 1996). Genom att använda samma 

frågeställning till alla respondenter ökades reliabiliteten i denna studie. Undersökningen 

grundade sina frågor utifrån tidigare litteraturstudier, som betonade vissa egenskaper vilket 

också främjar en högre reliabilitet. Hellevik menar att reliabilitet handlar helt enkelt om 

pålitlighet. Om det skall  lyckas att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att inte får några 

slumpmässiga fel. Eftersom en mätning består av många olika led, så är det lätt att det uppstår 

fel på vägen när överföringar av data skall ske från en form till en annan. Det är viktigt att 

försöka reducera antalet fel, sätta upp en miniminivå, för att uppnå hög reliabilitet. Om hög 

reliabilitet uppnås är data tillförlitlig (Hellevik, 1996). 

 

Det kan förekomma att vissa påverkansfaktorer ger lägre pålitlighet. Pålitligheten i denna 

undersökning har sammanfattningsvis förstärks genom följande förebyggande åtgärder: 

 

• Enkäten utformades först i två olika exemplar. 

• Begreppen som mättes grundade sig på tidigare litteraturstudier. 

• Respondenterna fick förlängd tid på sig att besvara enkäten, om så önskades. 
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• Respondenterna fick en påminnelse om att besvara enkäten. 

• Enkäterna valdes att förläggas i respondenternas personalrum för att skapa en lugn men 

tillgänglig miljö. 

• Alla data bearbetades dubbelt och med noggrannhet.  

 

3.6.2 Etiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska regler som forskare skall ta hänsyn till, dessa är informations 

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna i studien om deras roll och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande, t ex att det är frivilligt. Samtyckeskravet  

innebär att deltagarna i studien måste ge sitt samtycke och meddela dem att de har rätt att 

avbryta när som helst under studiens gång. De har även rätt att bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de skall delta. Konfidentialitet betyder att all privat data som kan identifiera 

undersökningspersonerna plockas bort t ex allt som gör att det går att spåra personen. 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas i kommersiellt bruk 

eller i andra icke vetenskapliga syften (ibid.).  

 

I informationsbrevet upplystes respondenterna om att studien är frivillig att delta i och att de 

när som helst har rätt att avbryta. Respondenterna informerades om hur urvalet har skett samt 

hur lång tid det har på sig att besvara enkäten. De informerades om att materialet som 

framkommer vid enkäterna, kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Vid 

sammanställningen av enkäterna har namn och platser inte utlämnats för att inte avslöja någon 

deltagares identitet. 
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4. Resultat 
4.1 Mest betydelsefulla egenskaperna hos en ledare 

I tabell 2-7 visas vad personalen inom hemtjänsten och särskilda boenden anser är mest 

respektive minst betydelsefulla egenskaper och även vad de tror att förvaltningen prioriterar 

hos en ledare. 

 

Tabell 2. Egenskaper som personal inom äldreomsorg anser vara mest betydelsefulla  
                hos en chef1. 
 Personal inom 

hemtjänsten 
 

n=37 

Personal i 
särskilda 
boenden 

n=55 

Samtliga 
 
 

n=92 
 Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 0 0 0 0 0 0 
Social intelligens 12 32 14 25 26 28 
Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 4 11 4 7 8 9 
Självförtroende 2 5 4 7 6 7 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 3 8 7 13 10 11 
Analysförmåga 4 11 1 2 5 5 
Kreativ/fantasi/vara idérik 7 19 7 13 14 15 
Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och 
bekräftelse 

24 65 37 67 61 66 

God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett 
budskap 

27 73 39 71 66 72 

Våga leda/ta tag i problem 26 70 46 84 72 78 
Förmåga att engagera sin personal 8 22 16 29 24 26 
Samarbetsförmåga 16 43 23 42 39 42 
Positiv människosyn 9 24 22 40 31 34 
Öppen och lyhörd 14 38 25 45 39 42 
Vara tillgänglig (fysiskt) 19 51 12 22 31 34 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 10 27 16 33 28 30 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de tror att förvaltningen prioriterar hos en ledare 

 

Tabell 2 visar att den mest betydelsefulla egenskapen enligt personalen inom äldreomsorgen 

är att våga leda/ta tag i problem. När man jämför vad personalen inom särskilda boenden 

anser som den mest betydelsefulla egenskapen med vad personalen inom hemtjänsten anser, 

kan man se vissa skillnader, dessa skillnader syns tydligt i tabell 2. Personalen inom särskilda 

boenden anser att den mest betydelsefulla egenskapen är att våga/leda/ta tag i problem (84 %) 

till skillnad från personalen inom hemtjänsten som anser att vara en god kommunikatör/kunna 

lyssna/sända ut ett budskap (73 %) är den mest betydelsefulla egenskapen.  

 

Bland de mest betydelsefulla egenskaperna hos en ledare är skillnaderna marginella. Det är 

några egenskaper som förekommer mer ofta men i olika prioriteringsordning beroende på 

vems åsikt det är.  
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Tabell 3. Fem i topp listor över mest betydelsefulla egenskaper hos en ledare 
Samtliga Hemtjänst Särskilda boenden 
1.Våga leda/ta tag i problem 1.God kommunikatör/kunna 

lyssna/sända ut ett budskap 
1. Våga leda/ta tag i problem 

2. God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut 

ett budskap 
2. Våga leda/ta tag i problem 2. God kommunikatör/kunna 

lyssna/sända ut ett budskap 

3. Förmåga att ge medarbetarna positiva 
signaler och bekräftelse 

3. Förmåga att ge medarbetarna 
positiva signaler och bekräftelse 

3. Förmåga att ge medarbetarna 
positiva signaler och bekräftelse 

4. Samarbetsförmåga 4. Samarbetsförmåga 4. Öppen och lyhörd 
4. Vara fysiskt tillgänglig 5. Öppen och lyhörd 5. Samarbetsförmåga 
 

Intelligens och begåvning är den egenskap som ingen inom äldreomsorgen ansåg som en av 

de mest betydelsefulla egenskaper en chef kan ha. Däremot visade det sig att den sociala 

intelligensen hade 28 % av hela äldreomsorgen prioriterat som betydelsefull. För personal 

inom hemtjänsten var det 7 procentenheter mer i jämförelse med särskilda boenden som ansåg 

den sociala intelligensen som betydelsefull. 

 

En annan skillnad man kan se mellan personalen inom särskilda boenden och personalen inom 

hemtjänsten, är att 51 % av personalen inom hemtjänsten anser att vara fysiskt tillgänglig som 

ledare är betydelsefullt, till skillnad från personalen inom särskilda boenden där endast 22 % 

som anser fysisk tillgänglighet är en betydelsefull egenskap. 
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4.2 Minst betydelsefulla egenskaper hos en ledare 

Tabell 4. Egenskaper som personal inom äldreomsorg anser vara minst betydelsefulla  
                hos en chef1. 
 Personal inom 

hemtjänsten 
 

n=37 

Personal i 
särskilda 
boenden 

n=55 

Samtliga 
 
 

n=92 
 Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 34 92 52 95 86 93 
Social intelligens 14 38 28 51 42 46 
Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 21 57 33 60 54 59 
Självförtroende 13 35 36 65 49 53 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 23 62 34 62 57 62 
Analysförmåga 30 81 33 60 63 68 
Kreativ/fantasi/vara idérik 20 54 20 36 40 43 
Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och 
bekräftelse 

0 0 2 4 2 2 

God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap 1 3 1 2 2 2 
Våga leda/ta tag i problem 0 0 2 4 2 2 
Förmåga att engagera sin personal 5 14 9 16 14 15 
Samarbetsförmåga 2 5 2 4 4 4 
Positiv människosyn 6 16 1 2 7 8 
Öppen och lyhörd 2 5 3 5 5 5 
Vara tillgänglig (fysiskt) 8 22 15 24 23 25 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 6 16 4 7 10 11 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de anser vara minst betydelsefulla hos en chef. 

 

Tabell 4 visar att den minst betydelsefulla egenskapen som äldreomsorgen ansåg var att en 

ledare/chef var intelligent/begåvad. Det var 93 % av personalen inom äldreomsorgen som 

delade denna åsikt och skillnaderna mellan hemtjänsten och särskilda boenden var liten. Ingen 

annan egenskap i någon annan frågeställning visade så hög svarsfrekvens, som att intelligens 

och begåvning är den minst betydelsefulla egenskapen hos en ledare. 

 

Av de 16 olika alternativen personalen hade att välja bland när de skulle ange de minst viktiga 

egenskaperna kom analysförmåga på andra plats. Analysförmåga är en egenskap som 68 % av 

hela äldreomsorgen ansåg som minst betydelsefull. Det var 81 % av personalen inom 

hemtjänsten och 60 % av personalen på särskilda boenden som ansåg analysförmåga som en 

av de minst betydelsefulla egenskaperna. En annan skillnad var att 65 % av personalen inom 

särskilda boenden såg egenskapen självförtroende som en av de minst betydelsefulla 

egenskaperna, till skillnad från personalen inom hemtjänsten där endast 35 % ansåg 

självförtroende som en av de minst betydelsefulla egenskaperna hos en ledare. När det gällde 

egenskapen social intelligens var det 38 % av personalen inom hemtjänsten som ansåg den 

som minst betydelsefull till skillnad från personalen inom särskilda boenden där 51 % delade 

den åsikten.  Även egenskapen att vara kreativ/fantasi/idérik fanns det skillnad mellan 
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hemtjänsten och särskilda boenden här var det 54 % av personalen inom hemtjänsten som 

ansåg den som minst betydelsefull och endast 36 % av personalen inom särskilda boenden. 

 

All personal inom äldreomsorgen var helt överens om vilken egenskap som var minst viktig 

men efter den egenskapen var det större spridning i åsikten om vilka egenskaper som var 

minst betydelsefulla hos en ledare. Detta ser man tydligt i följande topplistor. 

Tabell 5. Fem i topp listor över minst betydelsefulla egenskaper hos en ledare 
Samtliga Hemtjänst Särskilda boenden 
1. Intelligens/begåvning 1. Intelligens/begåvning 1.  Intelligens/begåvning 
2. Analysförmåga 2. Analysförmåga  2. Självförtroende 
3. Självkontroll och känslomässig 
stabilitet 

3. Självkontroll och känslomässig stabilitet 3. Självkontroll och känslomässig 
stabilitet 

4. Flexibla 
personlighetsdrag/vidsynthet 

4. Flexibla personlighetsdrag/Vidsynthet 4. Flexibla personlighetsdrag/ 
Vidsynthet 

5. Kreativ/fantasi/vara idérik 5. Självförtroende  5. Kreativ/fantasi/vara idérik 
 

4.3 Egenskaper personal tror förvaltningen prioriterar hos en ledare 

När man tittar på vad personalen tror att förvaltningen prioriterar för egenskaper hos en chef 

ser man inte så stora skillnader mellan hemtjänsten och särskilda boenden. Detta syns även i 

fem i topp listorna, de ser ungefär likadana ut. Det förkommer endast vissa mindre skillnader.  

 

Tabell 6. Egenskaper som personal inom äldreomsorg tror förvaltningen prioriterar  
                hos en chef1. 
 Personal inom 

hemtjänsten 
 

n=37 

Personal i 
särskilda 
boenden 

n=55 

Samtliga 
 
 

n=92 
 Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 14 38 20 36 34 37 
Social intelligens 15 41 21 38 36 39 
Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 12 32 10 18 22 24 
Självförtroende 5 14 18 33 23 25 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 5 14 3 5 8 8 
Analysförmåga 12 32 17 32 29 32 
Kreativ/fantasi/vara idérik 9 24 18 33 27 29 
Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och 
bekräftelse 

2 5 13 24 15 16 

God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap 14 38 15 27 29 32 
Våga leda/ta tag i problem 28 76 37 67 65 71 
Förmåga att engagera sin personal 10 27 12 22 22 24 
Samarbetsförmåga 24 65 35 64 59 64 
Positiv människosyn 1 3 12 22 13 14 
Öppen och lyhörd 4 11 10 18 14 15 
Vara tillgänglig (fysiskt) 6 16 7 13 13 14 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 24 65 27 49 51 55 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de tror att förvaltningen prioriterar hos en ledare 
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Överlag är det ganska stor spridning i svaren, när man tittar på vad personalen tror att 

förvaltningen prioriterar för egenskaper hos en ledare. Det man kan se är att fem egenskaper 

framtonas lite mer än andra egenskaper oavsett om de tillhör hemtjänsten eller särskilda 

boenden. Dessa är prioriterade i precis samma ordningsföljd för både hemtjänsten och 

särskilda boenden och ser ut enligt följande: 
1.våga leda/ta tag i problem 

2. samarbetsförmåga och pålitlig att fullfölja sina åtaganden. 

3. pålitlighet att fullfölja sina åtaganden 

4. social intelligens 

5 intelligens/begåvning 

 

4.4 Olika jämförelser 
 

Tabell 7. Jämförelse mellan vad personalen inom äldreomsorgen tycker är mest  
                betydelsefulla egenskaper och vilka egenskaper de tror att förvaltningen  
                prioriterar. 
 Mest betydelsefulla 

egenskaper hos en ledare 
n=37 

 Vad de tror förvaltningen 
prioriterar hos en chef 

n=92 
 Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 0 0 34 37 
Social intelligens 26 28 36 39 
Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 8 9 22 24 
Självförtroende 6 7 23 25 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 10 11 8 8 
Analysförmåga 5 5 29 32 
Kreativ/fantasi/vara idérik 14 15 27 29 
Förmåga att ge medarbetarna positiva 
signaler och bekräftelse 

61 66 15 16 

God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett 
budskap 

66 72 29 32 

Våga leda/ta tag i problem 72 78 65 71 
Förmåga att engagera sin personal 24 26 22 24 
Samarbetsförmåga 39 42 59 64 
Positiv människosyn 31 34 13 14 
Öppen och lyhörd 39 42 14 15 
Vara tillgänglig (fysiskt) 31 34 13 14 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 28 30 

 

51 55 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de tror att förvaltningen prioriterar hos en ledare 

 

När man tittar på vad personalen inom äldreomsorgen tycker är mest betydelsefulla 

egenskaper hos en ledare och vilka egenskaper de tror förvaltningen prioriterar hos en ledare, 

visas en del intressanta företeelser. Av äldreomsorgens personal är det 37 % som tror att 

förvaltningen prioriterar intelligens/begåvning, trots att ingen vare sig inom hemtjänsten eller 
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särskilda boenden, har valt den som en av de mest betydelsefulla egenskaperna och 93 % 

anser den som minst betydelsefull. 

 

Både inom hemtjänsten och särskilda boenden anser de att förmågan att ge medarbetarna 

positiva signaler och bekräftelse, är en av de mest betydelsefulla egenskaperna hos en ledare. 

Endast 16 % trodde att förvaltningen prioriterar den egenskapen. Ännu en egenskap som 

personalen inom äldreomsorgen ser som betydelsefull, är att vara god kommunikatör/kunna 

lyssna/sända ut ett budskap (72 %) men endast 32 % tror att förvaltningen prioriterar den 

egenskapen. 

 

En egenskap som respondenterna både själva tycker är en av de mest betydelsefulla 

egenskaperna (78 %) och de tror förvaltningen prioriterar är våga leda/ta tag i problem (71 

%). 

 

Att det skiljer en del i vad personalen tycker är mest betydelsefulla egenskaper, med vad de 

tror att förvaltningen prioriterar syns tydligt i följande fem i topp listor. 

 

Tabell 8. Jämförelse mellan vad personalen själva anser som mest betydelsefulla 
egenskaper samt vad personalen tror förvaltningen anser 
Mest betydelsefulla egenskaper Vad förvaltningen prioriterar 
1.Våga leda/ta tag i problem 1. Våga leda/ta tag i problem 
2. God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap 2. Samarbetsförmåga 

3. Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 3. Pålitlig att fullfölja sina åtaganden 
4. Samarbetsförmåga 4. Social intelligens 
4. Öppen och lyhörd 5. Intelligens/begåvning 
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Tabell 9. Egenskaper som personal inom äldreomsorg anser mest betydelsefulla  
                hos en chef1. 
 Personal 

under 30 år. 
 

 
n=9 

Personal 
mellan 31- 40 

år. 
 

n=24 

Personal 
mellan 41-50 

år. 
 

n=23 

Personal 
mellan 51-60 

år. 
 

n=30 

Personal 
över 60 år. 

 
 

n=6 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Social intelligens 4 44 5 21 7 30 8 27 2 33 
Flexibla personlighetsdrag /vidsynthet 1 11 5 21 1 4 1 3 0 0 
Självförtroende 1 11 2 8 0 0 3 10 0 0 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 1 11 3 13 1 4 5 17 0 0 
Analysförmåga 0 0 2 8 2 8 1 3 0 0 
Kreativ/fantasi/vara idérik 4 44 2 8 3 13 5 17 0 0 
Förmåga att ge medarbetarna positiva 
signaler och bekräftelse 

7 78 14 58 13 57 23 77 4 67 

God kommunikatör/ 
kunna lyssna/sända ut ett budskap 

9 100 17 71 17 74 19 63 4 67 

Våga leda/ta tag i problem 4 44 19 79 18 78 25 83 6 100 
Förmåga att engagera sin personal 2 22 8 33 8 35 6 20 0 0 
Samarbetsförmåga 4 44 9 38 10 43 12 40 4 67 
Positiv människosyn 2 22 9 38 8 35 8 27 4 67 
Öppen och lyhörd 1 11 9 38 13 57 15 50 1 17 
Vara tillgänglig (fysiskt) 2 22 7 29 8 35 11 37 3 50 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 3 33 9 38 6 26 8 27 2 33 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de tror att förvaltningen prioriterar hos en ledare 

 

Tabell 9 visar att all personal under 30 år delar åsikten om att vara en god 

kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap som den mest betydelsefulla egenskapen en 

chef/ledare kan ha. Denna egenskap har de andra åldersgrupperna också prioriterat högt men 

inte främst som yngsta åldersgruppen. Bland personal under 30 år var alla eniga om att 

intelligens/begåvning samt analysförmåga är egenskaper som inte prioriteras hos en ledare. 

Den egenskap som alla åldersgrupper förutom de under 30 år anser som den mest 

betydelsefulla är att våga leda och att ta tag i problem. I åldergruppen 60 år och äldre är dock 

alla överens om att våga leda och ta tag i problem är den viktigaste och 100 % av 

respondenterna svarade den egenskapen. Bland 60 år och uppåt var det mindre spridning på 

svarsalternativen jämfört med någon annan åldersgrupp. Bland 60 år och äldre var det sju 

egenskaper som ingen av respondenterna hade kryssat för i enkäten när det gällde vilka 

egenskaper som var mest betydelsefulla. 

 Dessa egenskaper var: 
 - intelligens/begåvning 

 - Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 

 - Självförtroende 

 - Självkontroll/känslomässig stabilitet 

 - Analysförmåga 
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 - Kreativ/fantasi/vara idèrik 

 - Förmåga att engagera sin personal 

 

Att vara fysiskt tillgänglig har enligt tabell 9 visat sig vara en egenskap som prioriteras mer av 

de äldre åldersgrupperna. Av den yngsta åldersgruppen är det 22 % som prioriterade fysisk 

tillgänglighet som viktig och vid 60 år och äldre är det 50 % av respondenterna som 

prioriterar fysikt tillgängliga ledare. 

 

I tabell 9 bland åldersgruppen 51-60 år hade egenskapen självkontroll och känslomässig 

stabilitet högre prioritering än andra åldersgrupper. De yngre ansåg att den var lite mindre 

betydelsefull och inom åldersgruppen 60 år och äldre var det ingen som prioriterade 

självkontroll och känslomässig stabilitet som en av de fem främsta egenskaperna. En 

egenskap som prioriterades högst i åldersgruppen 41-50 år var egenskapen öppen och lyhörd. 

Att vara öppen och lyhörd ansåg 57 % av 41-50 åringarna vara en viktig egenskap, medan 

endast 11 % av 30 åringarna och yngre tyckte det. Av den äldsta åldersgruppen var de 17 % 

som prioriterade egenskapen öppen och lyhörd.  

 
Tabell 10. Egenskaper som personal inom äldreomsorg anser minst betydelsefulla  
                hos en chef1. 
 Personal 

under 30 år. 
 

 
n=9 

Personal 
mellan 31- 40 

år. 
 

n=24 

Personal 
mellan 41-50 

år. 
 

n=23 

Personal 
mellan 51-60 

år. 
 

n=30 

Personal 
över 60 år. 

 
 

n=6 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 9 100 23 96 21 91 26 87 6 100 
Social intelligens 2 22 11 46 7 30 19 63 1 17 
Flexibla personlighetsdrag /vidsynthet 4 44 18 75 14 61 19 63 2 33 
Självförtroende 6 67 10 42 11 48 17 57 4 67 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 7 78 14 58 17 74 15 50 5 83 
Analysförmåga 7 78 15 63 21 91 16 53 5 83 
Kreativ/fantasi/vara idérik 1 11 11 46 11 48 12 40 3 50 
Förmåga att ge medarbetarna positiva 
signaler och bekräftelse 

0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 

God kommunikatör/ 
kunna lyssna/sända ut ett budskap 

1 11 0 0 1 4 1 3 0 0 

Våga leda/ta tag i problem 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 
Förmåga att engagera sin personal 3 33 4 17 4 17 4 13 2 33 
Samarbetsförmåga 1 11 0 0 0 0 3 10 0 0 
Positiv människosyn 0 0 1 4 1 4 1 3 6 100 
Öppen och lyhörd 0 0 3 13 1 4 3 13 0 0 
Vara tillgänglig (fysiskt) 4 44 6 25 5 22 6 20 2 33 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 0 0 2 8 1 4 6 20 6 100 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de anser vara minst betydelsefulla hos en ledare 
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Tabell 10 visar att all personal under 30 år delar åsikt om att egenskapen 

intelligens/begåvning är den minst betydelsefulla hos en chef/ledare. Inom denna åldersgrupp 

har alla respondenter angett fem egenskaper så pass viktiga att ingen i denna åldersgrupp har 

markerat dem som minst viktiga i förfrågan. Dessa egenskaper är:  

 
- Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 

- Våga leda/ta tag i problem 

- Positiv människosyn 

- Öppen och lyhörd 

- Pålitlig/fullfölja sina åtaganden 

 

Bland åldrarna 31-60 år i tabell 10 är det en större spridning bland svarsalternativen. De mest 

förekommande egenskaperna som nämns som minst viktiga är intelligens/begåvning, social 

intelligens, flexibel, självförtroende, självkontroll och kreativ och fantasirik. När det gäller 

åldersgruppen 60 år och äldre var det tre egenskaper som alla respondenter hade kryssat för 

vilket gav en 100 % svarsfrekvens. Dessa egenskaper som bedömdes som minst betydelsefulla 

var: intelligens/begåvning, positiv människosyn samt pålitlighet att fullfölja sina åtaganden. 

Här delade alla 60 år och äldre samma åsikter. 
 

Tabell 11. Egenskaper som personal inom äldreomsorg tror förvaltningen prioriterar  
                hos en chef1. 
 Personal 

under 30 år. 
 

n=9 

Personal 
mellan 31- 40 

år. 
n=24 

Personal 
mellan 41-50 

år. 
n=23 

Personal 
mellan 51-60 

år. 
n=30 

Personal 
över 60 år. 

 
n=6 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 2 22 7 29 9 39 14 61 2 33 
Social intelligens 5 56 8 33 9 39 11 36 3 50 
Flexibla personlighetsdrag /vidsynthet 2 22 6 25 4 17 8 27 2 33 
Självförtroende 2 22 7 29 7 30 7 23 0 0 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 1 11 1 4 1 4 5 17 0 0 
Analysförmåga 4 44 9 38 4 17 9 30 3 50 
Kreativ/fantasi/vara idérik 3 33 7 29 5 22 10 33 2 33 
Förmåga att ge medarbetarna positiva 
signaler och bekräftelse 

2 22 6 25 4 17 3 10 0 0 

God kommunikatör/ 
kunna lyssna/sända ut ett budskap 

1 11 8 33 9 39 10 33 1 17 

Våga leda/ta tag i problem 7 78 20 83 15 65 19 63 4 67 
Förmåga att engagera sin personal 0 0 5 21 6 26 10 33 1 17 
Samarbetsförmåga 5 56 13 54 15 65 22 73 4 67 
Positiv människosyn 2 22 5 21 3 13 2 7 1 17 
Öppen och lyhörd 2 22 1 4 3 13 6 20 2 33 
Vara tillgänglig (fysiskt) 2 22 1 4 6 26 3 10 1 17 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 5 56 16 67 15 65 11 33 4 67 
1. Personalen har angett vilka fem egenskaper de tror att förvaltningen prioriterar hos en ledare 

 



 39

I tabell 11 var den vanligast förekommande egenskapen som nästan alla åldersgrupper hade 

angett våga leda/ta tag i problem. En annan egenskap som många av respondenterna trodde 

förvaltningen prioriterade var att ha en god samarbetsförmåga. Bland personal som är 30 år 

och yngre fanns det en egenskap som ingen av respondenterna trodde att förvaltningen 

prioriterade, nämligen förmågan att engagera sin personal. Även i den äldsta åldersgruppen 

fanns det tre egenskaper som ingen av respondenterna hade svarat och det var självkontroll, 

analysförmåga samt förmågan att kunna ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse. 

Bland övriga åldergrupper var det en mer jämn fördelning på svarsalternativen och alla 

egenskaper hade någon av respondenterna angett, som en av de fem viktigaste. 

 

Tabell 12. Egenskaper som personal inom äldreomsorg anser vara de mest betydelsefulla 
                  hos en chef1. 
 0-9 år inom 

äldreomsorgen 
 

n=16 

10-20 år inom 
äldreomsorgen 

 
n=42 

20 eller fler år 
inom 

äldreomsorgen 
n=34 

 Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 0 0 0 0 0 0 
Social intelligens 6 38 7 17 13 38 
Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 3 19 3 7 1 3 
Självförtroende 2 13 3 7 1 3 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 3 19 6 14 1 3 
Analysförmåga 1 17 3 7 1 3 
Kreativ/fantasi/vara idérik 3 19 9 21 2 6 
Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och 
bekräftelse 

13 81 28 67 20 59 

God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett 
budskap 

15 94 30 71 22 65 

Våga leda/ta tag i problem 8 50 32 76 32 94 
Förmåga att engagera sin personal 7 44 11 26 6 18 
Samarbetsförmåga 8 50 18 43 14 41 
Positiv människosyn 6 38 11 26 13 38 
Öppen och lyhörd 2 13 18 43 19 56 
Vara tillgänglig (fysiskt) 3 19 12 29 17 50 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 0 0 19 45 8 34 
1. Personalen har angett vilka  fem egenskaper de anser vara mest betydelsefulla hos en ledare 

 
När man i tabell 12 tittar på skillnader beroende på antal arbetade år inom äldreomsorgen syns 

vissa skillnader. Man ser till exempel att hela 94 % som arbetat 20 år eller mer anser våga 

leda/ta tag i som en av de mest betydelsefulla egenskaperna. När det gäller att våga leda, ser 

man att ju färre arbetade år, desto färre respondenter har ansett att våga leda är en av de mest 

betydelsefulla egenskaperna en ledare kan ha. Bland dem som arbetat 0-9 år, är det endast 50 

% som anser att den är mest betydelsefull och en minskning till nästan hälften har skett i 

jämförelse med respondenter med den längsta anställningstiden. När man tittar på god 
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kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap är det tvärtom jämfört med att våga leda/ta 

tag i problem. Här är det istället så att ju fler år man arbetat desto färre har ansett att den är en 

av de mest betydelsefulla egenskaperna. 

 

I tabell 12 kan man även se att desto fler år man arbetat desto mindre prioriterar man 

egenskapen att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse. 0-9 år är det hela 81 % som 

tycker den är en av de mest betydelsefulla egenskaperna, men i gruppen som arbetat 10-20 år 

är det 67 % och i gruppen som arbetat 20 år eller mer är det endast 59 % som tycker den 

egenskapen är en av de mest betydelsefulla egenskaperna. Även fysisk tillgänglighet 

prioriterar man mer ju fler år man arbetat. 

 

När tabellen över de minst betydelsefulla egenskaperna studerades hittades inte några större 

skillnader beroende på antal arbetade år. De fem minst viktiga egenskaper som ofta 

förekommer är: social intelligens, flexibilitet, självförtroende, självkontroll och 

analysförmåga. Dessa har varierad prioritering men visar ingen direkt anknytning till hur pass 

länge respondenterna varit anställd. Den egenskap som är vanligast förekommande som den 

minst viktiga oavsett anställningsår, är den återkommande egenskapen intelligens och 

begåvning. 

 

Tabell 13. Egenskaper som personal inom äldreomsorg tror förvaltningen prioriterar  
                  hos en chef1. 
 0-9 år inom 

äldreomsorgen 
 

n=16 

10-20 år inom 
äldreomsorgen 

 
n=42 

20 eller fler år 
inom 

äldreomsorgen
n=34 

 Antal % Antal % Antal % 
Intelligens/begåvning 5 31 14 33 15 44 
Social intelligens 5 31 19 45 11 32 
Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 4 25 12 29 6 18 
Självförtroende 5 31 11 26 6 18 
Självkontroll och känslomässig stabilitet 3 19 3 7 3 9 
Analysförmåga 5 31 12 29 10 29 
Kreativ/fantasi/vara idérik 3 19 14 33 10 29 
Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och 
bekräftelse 

3 19 9 21 4 12 

God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap 3 19 11 26 14 41 
Våga leda/ta tag i problem 10 63 33 79 23 68 
Förmåga att engagera sin personal 5 31 6 14 12 35 
Samarbetsförmåga 8 50 26 62 24 71 
Positiv människosyn 5 31 7 17 3 9 
Öppen och lyhörd 3 19 4 10 7 21 
Vara tillgänglig (fysiskt) 4 25 4 10 6 18 
Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 9 56 25 59 16 47 
1. Personalen har angett vilka  fem egenskaper de anser vara mest bety31delsefulla hos en ledare 
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Det anställningsåren visar i tabell 13, är att ju längre personalen har arbetat desto mer tror de 

förvaltningen prioriterar vissa egenskaper. Ökningen i takt med antal arbetade år är inte alltid 

stark, men den finns där. De åsikter som har ökat i takt med arbetad tid är intelligens, 

samarbetsförmåga, pålitlighet och kommunikation. När det gäller ökningen för egenskapen 

kommunikation ökar åsikterna med mer än det dubbla från personal som har arbetat under 10 

år mot för de som arbetet 20 år eller mer. 

 

Det finns även vissa egenskaper som medarbetare tror att förvaltningen prioriterar mer än vad 

medarbetare som varit anställd en kortare tid tror. Åsikter som minskas allt efter hur pass lång  

anställning respondenterna har är: förmågan att ge medarbetarna positiva signaler och 

bekräftelse samt positiv människosyn. Dessa två egenskaper prioriteras mest hos personal som 

arbetat mindre än 10 år. En ökning av positiva signaler och positiv människosyn finns hos 

dem som arbetat 10-20 år och anses som minst betydelsefull hos medarbetare som arbetat 20 

år och mer inom äldreomsorgen. 
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5. Diskussion 
Undersökningen är endast gjord utifrån personalens synvinkel, vilket innebär att svaren 

analyseras ensidigt. De ger inget helhetsintryck då chefernas, organisationens eller någon 

annans åsikt helt lämnats åt sidan. Detta var en av utgångspunkterna med hela studien, att 

endast belysa medarbetarnas perspektiv på ledarskapsegenskaper. Kanske är det så att för att 

få fram vilka egenskaper en ledare behöver för att lyckas i en organisation, är det av betydelse 

att ta fram vad medarbetarna tycker är betydelsefulla egenskaper hos en ledare. Detta 

eftersom det är de som har mest kontakt med ledaren och som ser när ledarskapet fungerar 

och när det inte fungerar. Men tankar finns även att det är viktigt att ta in enhetschefernas och 

organisationens syn på betydelsefulla egenskaper hos ledare/chefer. Genom att ta in åsikter 

från flera olika perspektiv kan eventuellt en bättre bild skapas, över vilka egenskaper en 

ledare behöver för att organisationen skall nå framgång, och fungera tillfredställande för alla 

berörda parter.  

 

5.1 Reflektioner över resultatet av intelligens 

Ett genomgående svarsalternativ under denna studie, var att intelligens och begåvning inte är 

så betydelsefulla egenskaper för en chef/ledare. Detta visar en viss motsats till det bland annat 

Ekstam (2002) skriver om. Han menar att intelligensen är ett av ledarens viktigaste verktyg. 

En förklaring kan vara att olika individer kan uppfatta en egenskaps innebörd olika. Hughes et 

al (2006) menar att intelligensen bland annat visar hur en människa löser ett problem, eller 

hur ny information tas om hand. Denna gestaltning av intelligens och begåvning, är kanske 

inte densamma som medarbetarnas tolkning. Personalen har angett att intelligens och 

begåvning hos en ledare inte är så viktig, men hur de definierar intelligens kan inte någon med 

säkerhet veta. Detta kan visserligen liknas vid alla andra svarsalternativ som har kommit  in i 

denna studie. Vad personalen har svarat framkommer men inte direkt innebörden av 

personalens tolkning. Hwang och Nilsson (1996) menar att en tolkning är så pass individuell 

att det visserligen går att spekulera och till viss del säkerhetsställa men med säkerhet kan 

någon annan aldrig veta tolkningens innebörd (ibid). Studien visade att egenskapen 

intelligens/begåvning var den minst betydelsefulla egenskapen för en ledare/chef. Om en 

förfrågan hade gjorts med andra egenskaper kanske vi hade fått ett helt annat resultat. Kanske 

är det så att i förhållande till andra egenskaper saknar intelligens den betydelse som denna 

studie har påvisat. 
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Medarbetarna ansåg i stället att den sociala intelligensen är viktigare. Tolkningen här, är att 

personalen tänker på hur de själva blir bemötta, hur chefen anpassar sig efter olika situationer 

samt hur smidig chefen är när känsliga eller viktiga samtal ska genomföras. Denna tolkning 

har delvis gjort utifrån egen arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen men även genom 

litteraturstudien. Ordet social beskrivs enligt Svenska akademins ordlista (2000) som 

välanpassad till samhällets krav. Av denna beskrivning av ordet social kan eventuellt en 

tolkning ske till att medarbetarna ser social intelligens som att anpassa sig efter situationen, 

arbetsuppgiften eller medarbetarna beroende på vad det handlar om. Vi ser inte någon större 

skillnad mellan hemtjänsten eller särskilda boenden, när det gäller någon form av intelligens, 

utan mer ett gemensamt synsätt för hela äldreomsorgen. Kanske kan detta synsätt ha sin grund 

i att studien utspelar sig i ett socialt arbetsområde där medarbetarna arbetar med individer och 

många mänskliga möten. Respondenterna är personal som är utbildade och näst intill dagligen 

informerade i vikten av den mäskliga kontakten, att vara här och nu och se individen. Detta 

kan ha betydelse för att den sociala intelligensen prioriteras högre än alternativet, 

intelligens/begåvning. Hade studien riktat sig till en annan arbetsplats kunde svaren ha blivit 

annorlunda. Kanske kan det finnas en viss anknytning, av resultatet respondenterna uppgett 

till det sociala omsorgsarbetet som studien riktar sig mot. Detta kan tyda på att intelligens 

många gånger förknippas med en viss kunskap i vissa områden eller situationer. Kanske ser 

medarbetarna intelligensen mer som en avskild egenskap med vissa kunskaps områden. Det 

kan vara svårt att väva samman intelligens och begåvning med den sociala intelligensen som 

kanske lättare personalen kan se hos sin chef. Hur chefen fungerar på möten med 

organisationen eller bakom skrivbordet kanske inte är lika tydligt hos medarbetarna. Detta kan 

även vara en av anledningarna till att så få prioriterade intelligens och begåvning som en 

betydelsefull egenskap hos en chef. Detta för våra tankar till Hiam (2006) som menar, att 

medarbetarna ska ha stor inblick i ledarens arbetsuppgifter men det måste finnas gränser över 

vad de ska veta och inte veta. På samma sätt som att chefen inte ska detaljstyra och ha total 

inblick i allt som medarbetarna gör.  

 

Goleman (1998) menar att det inte enbart är de traditionella egenskaperna som till exempel 

intelligens och vision, som har betydelse för ett effektivt ledarskap. Ett gott ledarskap 

framkom genom en hög nivå av ”Emotional Intelligence”. Kvalitéer som självkänsla, 

självkontroll, motivation, empati och sociala färdigheter eftersträvas för ett gott ledarskap, 

men många håller inte med honom; särskilt anhängare som tillhör den äldre skolan. Goleman 

har genomfört flera studier som visar på att egenskapernas betydelse har koppling till ett 
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effektivt ledarskap på flera olika sätt. Enligt teorin kan ”Emotional Intelligence” bidra till att 

lösa problem, leda till bättre beslutsfattande, hjälpa till att effektivisera arbetstiden och klara 

sig igenom krissituationer. Resultatet i denna studie kan jämföras med Golemans teori om, att 

det inte bara är traditionella egenskaper som intelligens och begåvning som är betydelsefulla 

egenskaper hos en ledare. Denna studie visar att både personalen inom hemtjänsten och 

särskilda boenden anser att intelligens och begåvning är en av de minst viktiga egenskaperna, 

de ser andra egenskaper som mer betydelsefulla för ledarskapet. 

 

5.2 Övriga egenskaper och reflektioner 

En av skillnaderna som framkom i undersökningen, var att 51 % av personalen inom 

hemtjänsten anser att fysiskt tillgängliga ledare är betydelsefullt till skillnad från personalen 

inom särskilda boenden där bara 22 % tycker att det är en betydelsefull egenskap. Detta visar 

att det är mer än dubbelt så vanligt att prioritera fysiskt tillgängliga ledare inom hemtjänsten, 

mot för särskilda boenden. Detta kan jämföras med vad Blume och Sigling (1995) säger. De 

menar att tillgängligheten ofta är påverkad av organisationens uppbyggnad. Det kan vara så 

att hemtjänsten idag inte har samma fysiska tillgänglighet till sin chef. Vilket kan vara 

orsaken till att de tycker att den egenskapen är mer betydelsefull, än personal på särskilda 

boenden som kanske har en mer tillgänglig chef och tar det mer förgivet. Blume och Sigling 

(1995) menar även att förändringsarbeten har varit vanligt förekommande inom offentlig 

verksamhet sedan början av 1980-talet fram till i dag, vilket påverkar organisationen, cheferna 

och medarbetarna. Trots stora organisations förändringar finns det vissa egenskaper 

människor brukar ange som svar vid förfrågan på hur de vill att en chef ska vara. Några av de 

viktigaste egenskaper som har förekommit länge vid undersökningar, är bland annat att 

ledaren ska vara tillgänglig (ibid.). 

 
Enligt Hiam (2006) är bristande kommunikation en vanlig åsikt hos många medarbetare, när 

de är besvikna på sin chef och ledning. Bristande kommunikation har också visat sig vara en 

av de mest förekommande anledningarna till att anställda bestämmer sig för att byta arbete. 

Arbetsplatser som har samarbetssvårigheter i arbetsgrupper anger ofta att anledningen till 

problematiken är bristfällig kommunikation. Trots denna vanliga problematik har det visat sig 

att få chefer är medvetna om hur viktig och betydelsefull kommunikationen är för 

medarbetarna (ibid.). Även i denna undersökning kan man se att hela 72 % anser att vara god 

kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap är en betydelsefull egenskap hos en ledare, 



 45

men det är endast 32 % som tror att förvaltningen prioriterar denna egenskap. Detta är något 

förvaltningarna borde ta hänsyn till och beakta i framtiden. 

 

I  undersökningen framkom att en av de mest betydelsefulla egenskaperna enligt personalen 

inom äldreomsorgen var att våga leda/ta tag i problem. Denna egenskap var också den som 

flest respondenter trodde att förvaltningen prioriterar. Detta kan tyda på att anställda vill att en 

ledare vågar ta tag i problem och när det kommer svårare tider, att det är ledaren som visar 

vägen och vågar leda dem rätt. Vågar ledaren leda i svårare situationer får man även 

förtroende för han/hon. Precis som Anrell (1992) skriver att våga leda är betydelsefullt, 

eftersom det inte finns en väg att ta, man måste pröva sig fram för att hitta sin väg som ledare. 

Även om man möter stort motstånd måste man våga leda för att kunna skapa förtroende för 

framtiden.  

 

Mumford et al (2007) skriver att undersökningar har visat att storleken på organisationen, 

personalens kompetens i jämförelse till chefen, samt hur länge personalen har varit anställd 

också har betydelse för hur personalen uppfattar egenskaperna hos sin ledare. Studien visade  

precis det Mumford skriver om. De skillnader som förekom i undersökningen var, att våga 

leda/ta tag i problem tyckte hela 94 % som arbetat 20 år eller mer är en av de mest 

betydelsefulla egenskaperna, men desto färre år man arbetat inom äldreomsorgen desto färre 

har tyckt att den är en av de mest betydelsefulla. När man tittar på god kommunikatör/kunna 

lyssna/sända ut ett budskap är det tvärtom jämfört med att våga leda/ta tag i problem. Här är 

det istället att ju fler år man arbetat desto färre har tyckt att den är en av de viktigaste 

egenskaperna. Man kan även se att desto fler år man arbetat desto mindre prioriterar man 

egenskapen att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse. Även fysisk tillgänglighet 

prioriteras mer desto fler år man arbetat. När man tittar på vad personalen tror att 

förvaltningen prioriterar ser man även här en del skillnader beroende på anställningsår. 

Egenskaper som har ökat i takt med antal anställningsår är intelligens, samarbetsförmåga, 

pålitlighet, kommunikation. Åsikter som minskas allt efter hur pass många år man arbetat: 

förmågan att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse samt positiv människosyn. En 

förklaring till skillnaderna som blir beroende på anställningsår kan vara att man ser på 

ledarskapet på ett annat sätt efter fler år i branschen och att man även utvecklats i sin roll mer 

med åren. Man kanske även har en annan bild av ledarskapet och har sett mer av vad som är 

bra ledarskap och vad som är dåligt ledarskap. 
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Överlag är det ganska stor spridning i svaren när man tittar på vad personalen tror att 

förvaltningen prioriterar för egenskaper hos en ledare. Det kan bero på att det är svårt att säga 

vad någon annan tycker och prioriterar, i detta fall då förvaltningen. Det kan även bero på att 

man tolkar frågor på olika sätt. Varför det skiljer en del mellan vad personalen tycker är de 

mest betydelsefulla egenskaperna och vad de tror att förvaltningen prioriterar kan bero på att 

anställda tror att förvaltningen inte tänker som de. Det kan eventuellt bero på att de upplever 

att det är dessa egenskaper deras förvaltning har prioriterat hos cheferna i deras organisation 

idag. 

 

Totalt sett om man tittar på hemtjänst personalens och personalen inom särskilda boenden är 

det liten skillnad mellan vad personalen inom hemtjänsten och personalen inom särskilda 

boenden tycker är betydelsefulla och mindre betydelsefulla egenskaper. En slutsats man kan 

dra av det är att båda parterna trots alla olikheter i verksamhetsform och tillgänglighet till 

ledaren/chefen söker ungefär samma egenskaper hos sin ledare/chef. 

 

5.3 Styrker studien litteraturen? 

Wolmesjö (2005) har studerat vilka krav som kommer ställas på framtidens chefer. Hon 

menar att det i framtiden kommer att ställas ett antal allmänna krav på ledare. De ska följa 

övergripande riktlinjer, sätta upp delmål, ha visioner för verksamheten och medverka till 

medarbetarnas utveckling. De ska även ha förmåga att agera, fatta beslut och handla effektivt 

i alla situationer. De ska vara tydliga när de delar ut ansvar och befogenheter och ha förmåga 

att skapa förtroende bland politiker, medarbetare och medborgare. Hughes, et al (2006) menar 

att genom ökade förväntningar i de flesta organisationer idag, är det troligt att ledare kommer 

att möta ännu mer otrevliga och svåra situationer i framtiden. I och med detta kommer 

personliga egenskaper att spela en större och viktigare roll i ledares beteenden. Författarna 

menar att om organisationen kan identifiera dessa personliga egenskaper och individerna som 

har dessa, kan de göra ett bättre arbete genom att placera rätt människor i ledarskapspositioner 

(ibid.). Genom att titta på vad medarbetarna ser som mest och minst betydelsefulla egenskaper 

hos en ledare som gjorts i denna studie, ser man att det är svårt att säga vad en ledare bör ha 

för egenskaper, avgörande faktorer är situationen och arbetsgruppen. Genom denna 

undersökning kan eventuellt vägledning vid rekrytering av nya chefer/ledare ges. Om rätt 

personer sitter på ledarskapspositioner, är oddsen att åstadkomma framgång i organisationen 

betydligt större (ibid.). Hiam (2006) menar att rekrytera rätt människor till ledande positioner 

eller att vara den optimala chefen är ingen lätt uppgift. Det finns en hel del sanning i det 
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gamla talesättet ”om man vill ha någonting riktigt bra gjort så får man göra det själv”. Det kan 

tolkas som att det är många ledare som har många visioner och drift, men att klara av att 

överföra det till sina medarbetare är en stor konst, som få ledare lyckas riktigt bra med (Hiam, 

2006). 

 

Idag är det medarbetarna som har mest kontakt med ledaren och det är de som får ta 

konsekvenserna av dåligt fungerande ledare. Det är oftast personalen som märker om en 

ledare inte fungerar, ledaren spelar en avgörande roll för medarbetarna (Olsson, 2001). 

Genom det Wolmesjö (2005) och Hughes et al (2006) säger, får man en bild av vad som 

kommer att krävas av framtidens chefer. Det kommer att krävas en stor mängd olika 

egenskaper och färdigheter. Om och hur det kommer att accepteras och integreras av den 

kommande generationen chefer, kan bara spekuleras i, men som det ser ut nu kommer inte 

yrkesrollen vare sig bli lättare eller kraven på rollen mindre. Enligt Hiam (2006) påverkar 

chefens egenskaper personalens trivsel, som i sin tur påverkar arbetsprestation som ger ett 

resultat, som i vissa organisationer kan räknas i ekonomiska termer. Wilson (2003) menar att 

det finns samband mellan personalens trivsel och produktionens resultat och vinst (ibid.). 

Därför kan det vara ännu viktigare att man ser över vilka egenskaper man söker hos en 

chef/ledare idag. Samhället, organisationer och människor förändras och ledarskapet bör 

ständigt förnyas och anpassas för att finna den optimala positionen, vilket inte är den lättaste 

uppgiften (Hiam, 2006).  Många ledare har idag en svår uppgift att förverkliga, med 

påtryckningar uppifrån organisationen och nedifrån, genom påtryckningar och önskemål från 

sina medarbetare. Vi tolkar det som att grunden till ett framgångsrikt ledarskap måste finnas i 

en vilja. En önskan, en drift om att förverkliga ett bra nätverk med alla berörda parter. Vi 

tänker på gestaltningen av den grekiska mytologins Pandora. Pandora ask som sist men 

absolut inte minst bevarade den värdefulla egenskapen, hoppet (Stiessel, 1989). Hoppet är det 

sista som överger en människa och så länge hoppet finns kvar, finns det all skimrande 

möjlighet att förverkliga och förbättra mänskliga relationer.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Tankar finns kring att det vore intressant att genomgöra en undersökning med liknande syfte 

men med mer öppna frågor. Tankar finns kring att inte valet av datainsamligsmetod är det 

mest relevanta utan att respondenterna själva får uttrycka sig och plocka fram det som anses 

som betydelsefullt. Fördelarna med enkät för vidare forskning skulle bland annat vara att 

respondenterna fick sitta enskilt och fundera och ta den tid de behöver för att besvara 
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frågorna. Det kan vara så att utifrån fasta frågeställningar har respondenten inte samma 

valmöjlighet att göra sin röst hörd. Tankar finns kring att forskaren kan styra och vinkla 

egenskaperna som beskrivs till ett visst svar och respondenten har inga fria alternativ. Risken 

kan i stället bli att de tillfrågade besitter en massa intressanta åsikter som inte kan tas tillvara 

på om respondenterna inte klarar av att klä sina tankar med ord.  
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Bilaga 1 
Förfrågan om deltagande i studie om ledarskapsegenskaper 

 

Det finns en hel del forskning om ledarskap men denna forskning är ofta inriktad på 

organisationens perspektiv och sällan från medarbetarnas perspektiv. Därför vill vi belysa 

betydelsefulla egenskaper hos chefer inom socialt omsorgsarbete utifrån medarbetarnas 

perspektiv. Vilka faktorer tycker medarbetarna är utmärkande för ett bra ledarskap? Förfrågan 

gäller deltagande i en studie om ledarskapsegenskaper, genom att besvara bifogad enkät som 

berör dessa frågor. 

 

Varför just du? Din arbetsplats har valts ut genom slumpmässigt urval av personalgrupper 

inom särskilda boenden och hemtjänst i din kommun. Därför är just du en av dem som fått 

förfrågan att besvara våra frågor. Deltagandet är frivilligt och om du önskar att inte delta kan 

du avstå utan att uppge skäl.  

 

Vad händer med enkäten efter att du svarat? Enkäten kommer att användas som underlag till 

vår C-uppsats som publiceras av Luleå tekniska universitet under våren 2008 

(http://epubl.ltu.se). I uppsatsen kommer vi inte att ange kommunens namn och inte heller 

avslöja din identitet. 

 

Om du kan tänka dig att medverka i studien besvarar du frågorna och lämnar enkäten i ett 

kuvert som finns i personalrummet, senast 2007-11-19. Därefter hämtas brevet. 

 

Många vänliga hälsningar Hanna och Marina. 

 

Hanna Henriksson              Marina Rönnlund    
hanhen-4@student.ltu.se    marron-2@student.ltu.se    
Tfn: 073- 0449392  0923-640048 
 
Handledare för vår uppsats är: 

Åsa Vidman 
Tfn: 0920-49 10 00 
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Bilaga 2 

Ledarskaps egenskaper 
Bakgrundsinformation  

1. Är du     Man  

     Kvinna  

 

2. Ålder?      under 30 år  

      31-40 år  

     41-50 år   

     51-60 år  

     61 år eller äldre   

 

3. Yrkestitel?    Undersköterska 

    Vårdbiträde 

        Vet ej 

 

4. Inom vilket område arbetar du?   Hemtjänst 

     Särskilda boenden 

     Hemtjänst och särskilda boenden 

 

5. Antal år inom äldreomsorgen?    mindre än 1 år  

     5-10 år  

     10-20 år  

     mer än 20  

 

6. Anställning?    Tillsvidare anställd 
     Poolanställd 
     Vikarie 
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7. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats?  

…………………………………………………………………………. 

 

8. Vad har du för utbildning? 

…………………………………………….........................................................................................

............................................................................................................................................... 

9. Vilka personliga egenskaper anser du är mest betydelsefulla för en enhetschef att ha? 

Kryssa för de 5 mest betydelsefulla: 

 Intelligens/begåvning    Våga leda/Ta tag i problem 
 Social intelligens    Förmåga att engagera sin personal 
 Flexibla personlighetsdrag/ Vidsynthet  Samarbetsförmåga 
 Självförtroende    Positiv människosyn 
 Känslomässig stabilitet/Självkontroll   Öppen och Lyhörd  
 Analys förmåga    Vara tillgänglig (fysikt) 

 Kreativ/Fantasi/vara idérik   Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 

 Förmågan att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 

 God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap  

 
10. Vilka personliga egenskaper anser du är minst betydelsefulla för en enhetschef att 

ha? Kryssa för de 5 minst betydelsefulla: 

 Intelligens/begåvning    Våga leda/Ta tag i problem 
 Social intelligens    Förmåga att engagera sin personal 
 Flexibla personlighetsdrag/ Vidsynthet  Samarbetsförmåga 
 Självförtroende    Positiv människosyn 
 Känslomässig stabilitet/Självkontroll   Öppen och Lyhörd  
 Analys förmåga    Vara tillgänglig (fysikt) 

 Kreativ/Fantasi/vara idérik   Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 

 Förmågan att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 

 God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap  
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11. Vilka egenskaper tror du förvaltningschefen prioriterar då de tillsätter chefer? 

Kryssa för 5 egenskaper du tror de prioriterar. 

 Intelligens/begåvning    Våga leda/Ta tag i problem 
 Social intelligens    Förmåga att engagera sin personal 
 Flexibla personlighetsdrag/Vidsynthet  Samarbetsförmåga 
 Självförtroende    Positiv människosyn 
 Känslomässig stabilitet/Självkontroll   Öppen och Lyhörd  
 Analys förmåga    Vara tillgänglig (fysikt) 

 Kreativ/Fantasi/vara idérik   Pålitliga att fullfölja sina åtaganden 

 Förmågan att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 

 God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap  
 
 
 

Tack för din medverkan 
 
 
 




