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Abstrakt 

Syftet med studien är att studera om arbetsledare inom äldre omsorgen arbetar efter ett 

chefskap eller ett ledarskap. Studien är utförd med en kvalitativ ansats där vi genom 

personliga intervjuer med arbetsledare och medarbetare skapar oss en djupare kunskap över 

området. I bakgrunden beskrivs definitionen av ett chefskap och ledarskap. I ett avsnitt 

beskrivs även om kompetensutveckling vid delegering samt vilka problem som kan uppstå vid 

delegering. Utifrån intervjuerna med arbetsledarna framkom det att de har en stort 

administrativt belastning vilket bland annat leder till en mindre närvaro hos arbetsgrupperna. 

Arbetsledarna beskriver en verksamhet där arbetssättet inte ger utrymmen till att arbeta fullt ut 

enligt ett ledarskap, vilket även medarbetarna bekräftar vid intervjuerna. En annan viktig 

aspekt som framkommer under intervjuerna med medarbetarna är att tre av fyra önskar sig 

ökad delegering vid exempelvis schemaläggning, administrativt arbete och sjukgymnastik. En 

av orsakerna till att medarbetarna inte kan utöka sin delegation är tidsbristen. En slutsats i 

studie blir att antalet anställda utgör en stor vikt av arbetsledarrollen. Studien visar att fler 

anställda genererade i ett chefskap och färre anställda genererar i ett delat chefskap och 

ledarskap. Båda arbetsledarna beskriver en önskan om att få arbeta utifrån ett ledarskap i 

arbetsgrupperna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Chef, ledare, chefskap, ledarskap, delegering. 

Databaser: Libris och lucia. 
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Ledarskap har alltid varit ett intressant område i både arbetslivet och samhället. Det finns 

många människor med olika erfarenheter från arbetslivet, erfarenheter som medarbetare men 

även erfarenheter av olika chefer, ( Lind-Nilsson & Gustavsson, 2006). Detta påpekar även 

Nilsson & Kropp (2002) när de skriver, att som ledare är det viktigt att ha egna upplevelser 

om att vara medarbetare för lättare förstå ledarens roll. 

 

Vissa människor har en viss naturlig karisma att träda fram som en ledare i olika 

sammanhang, medan andra ledare blir tillfrågade om en chefsposition på grund av deras 

erfarenheter och egenskaper (Lind-Nilsson & Gustavsson, 2006). Nästan alla människor har 

synpunkter på en ledares agerande och värderar deras insatser som bra eller mindre bra på 

grund av deras erfarenheter och upplevelser. 

 

Ledarskap innebär ett förtroende från sina medarbetare eller kan innebära att få saker och ting 

att hända, med och genom sina medarbetare. Ledarskapet handlar även om på vilket sätt det 

skall göras. Chefskapets uppgifter handlar om varför uppdragen skall göras samt om vad det 

gäller. Författarna menar vidare att det är med hjälp av sin makt som chefskapet grundar sin 

befattning men vid ledarskap använder ledaren sig av mera personliga egenskaper (Berggren, 

Gillström, Gillström & Östling, 2001).  

 

Att vara ledare och leda en verksamhet innebär bland annat att utföra organisationens 

målsättning på ett ekonomisk och effektivt arbetssätt. Ytterligare en viktig uppgift som 

arbetsledaren har är att aktivt arbeta för sina medarbetares kompetensutveckling. En av 

anledningarna till kompetensutveckling är att medarbetarna själva skall överta mer 

kvalificerade arbetsuppgifter. Medarbetarna kan då uppleva ett större självförtroende och kan 

få en ökad vilja att själv utvecklas och bidra med sin kompetens till verksamheten (Mossboda, 

Peterson & Rönnberg, 2005). Som arbetsledare är det viktigt att stödja och instruera 

medarbetarna till ett positivt engagemang. Vidare beskriver författarna att medarbetare kan 

befinna sig i olika utvecklingsnivåer, där arbetsledarens uppgift är att definiera var varje 

medarbetare befinner sig. Såväl som medarbetaren har olika nivåer, har även arbetsledaren 

olika ledarstilar de ledarstilar som nämns är instruera, coacha, stödja och delegera. 

Arbetsledaren behöver variera dessa ledarstilar och på ett flexibelt och kontrollerat sätt (ibid.). 

Syftet med studien är att studera om arbetsledare inom äldre omsorgen arbetar efter ett 

chefskap eller ett ledarskap. 
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Valet av uppsatsens titel är hämtad ur en arbetsledares berättelse om chefskapet/ledarskapet. 

Arbetsledaren uppger: 

” Som chef och ledare kan man inte vara en i gruppen, det kan DU inte förvänta dig. DU kan 

heller inte förvänta dig att DU kan vara en av medarbetarna men Du kan vara med 

medarbetarna och umgås med dem. Ritar Du ett vitt streck på golvet så måste Du som 

chef/ledare kunna kliva över det vita strecket och stå där själv, och ha alla din medarbetare 

på andra sidan.”  

 

2. Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod  

Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med intervjuer, dels för att kunna ställa följdfrågor samt 

få svar på intervjupersonernas egna upplevelser och beskrivningar. Genom kvalitativ metod 

beskrev de intervjuade arbetsledare och medarbetare sina egna uppfattningar och 

beskrivningar i ord om chefskapet och ledarskapet. I studien hade även relevant litteratur 

bearbetats. 

 

Svensson & Starrin (1996) beskriver kvalitativa intervjuer som en metod för att utforska, 

upptäcka, förstå, lista ut eller att ange en egenskap på någonting. Under intervjun utvecklas 

nya frågor, från tidigare ställda frågor och svar. Vid intervjun måste intervjuaren vara 

uppmärksam, vaken och fantasirik för att kunna ställa följdfrågor (ibid.). 

 

2.2 Kriterier för urval av intervjupersonen 

Kriterier för arbetsledaren var: 

en man och en kvinna 

en lämplig utbildning inom yrket, exempelvis social omsorgsprogrammet 

arbetsledaren har arbetat på arbetsplatsen under minst två år. 

Kriterier för medarbetarna var: 

en anställningstid som var mera än två år inom äldre omsorgen  

en passande utbildning inom yrket , exempelvis undersköterska utbildning 

arbetsledaren har under minst två års tid haft medarbetaren som anställd.  

 

 

 



 7

2.3 Urval och intervjupersoner 

Urvalet utgjordes av två arbetsledare och fyra medarbetare, vilka intervjuades vid sex olika 

tillfällen, där varje intervju tog cirka en timme. Eftersom kriterierna för urvalet av 

arbetsledare var en man och en kvinna begränsades det till två intervjupersoner för att sedan 

göra en jämförelse av dessa. Studien kunde innefatta fler medarbetare men begränsningen 

blev fyra på grund av tidsaspekten på tio veckor. Valet att intervjua båda könen hos 

arbetsledare var om det fanns någon skillnad på hur de ser på chefskapet och ledarskapet i 

deras verksamheter. En anställningstid på minst två år hade troligtvis givit arbetsledaren en 

uppfattning om rollen som chef och ledare samt att medarbetarna hade skapat sig en egen 

uppfattning om sin arbetsledare inom begreppen chef och ledare. 

 

2.4 Procedur 

För att få tag på arbetsledarna till studien kontaktades verksamhetschefen inom 

äldreomsorgen. En presentation av arbetet och syfte samt en beskrivning av kriterier på 

arbetsledarna förklarades. Verksamhetschefen gjorde själv urvalet på vilka arbetsledare som 

stämde in på kriterierna som fanns. Samtalet med verksamhetschefen avslutades med 

godkännande att utföra intervjuerna samt namn på två arbetsledare att ta kontakt med.  

I samtalet med arbetsledarna beskrevs syftet med studien och de kriterier som studien hade på 

medarbetarna samt att en skriftlig information skulle överlämnas dels till arbetsledaren och till 

de medarbetare som skulle delta i studien.   

I skrivelsen framgick: 

• syftet med studien  

• information om bandspelare vid intervjuerna 

• beräknad tid av intervjun 

• på vilket sätt datan behandlas 

• att alla uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och med de etiska riktlinjer som finns   

• hemsidan till det färdiga materialet.  

Skrivelsen fick berörda intervjupersoner ta del av samma dag som intervjun, på grund  

av försenad postgång. Överlämnandet av intervjuguiden utfördes till respektive arbetsledare i 

ett förseglat brev med hänvisning till respektive intervjuperson, tre till fem dagar innan 

intervjun. Anledningen till personligt överlämnande och förseglat brev var bland annat att 

ingen av intervjupersonerna skulle få ta del av varandras intervjufrågor.  



 8

Orsaken till det var att intervjufrågorna var riktade mot respektive yrkesroll. Tyngdpunkterna 

på arbetsledarens intervjufrågor var chefskapet, ledarskapet och delegering. Tyngdpunkten på 

medarbetarens intervjufrågor var arbetsförhållande och delegering. Genom dessa områden 

kunde medarbetarna beskriva sin syn på arbetsledarens roll.  

 

Uppsatsens analysgång genomfördes med stöd av Grounded theory (GT) vilket innebar ett 

arbetssätt där datainsamlingen och kodningen skedde parallellt (Svensson & Starrin, 1996).  

Datainsamlingen började med att intervjua arbetsledare och medarbetare där samtliga 

intervjuer bandades. Nästa steg var att skriva ut intervjuerna och genomföra en öppen kodning 

genom att namnger mening för mening i olika kategoriseringar. När samtliga intervjuer var 

slutförda startades en jämförande analys vilket innebar att ställa de olika kategoriseringarna 

mot varandra.  

 

3. METOD DISKUSSION 

Samtliga intervjuade medarbetare var kvinnor, vilket dels berodde på att det arbetade fler 

kvinnor än män inom den studerade verksamheten. En annan vinkel att fördjupa sig i hade 

varit att intervjua två kvinnor och två män för att studera om det uppfattade olika på rollen 

som arbetsledare. Studiens tolkning skulle lättare kunna generaliseras om de intervjuade 

arbetsledarna var av samma kön. Eftersom studiens kriterier i den studerade kommunen var 

en man och en kvinna blev det därför svårt att generalisera om arbetsledarna arbetade utifrån 

ett chefskap eller ett ledarskap. En diskussion om arbetsledarens betydelse av kön presenteras 

i slutet av analysen. Forskarna ställde sig frågande om resultatet hade blivit annorlunda om 

forskarna själva hade gjort urvalet av intervjupersonerna. Det var verksamhetschefen som 

gjorde urvalet av arbetsledarna, utifrån de kriterier som fanns och respektive arbetsledare 

gjorde urvalet av medarbetarna utifrån studiens kriterier. Förfrågan om medverkan till 

intervjun fick respektive arbetsledare själv dela ut till de blivande intervjuade medarbetarna. I 

förfrågan framgick det bland annat att en bandspelare fanns med som ett hjälpmedel för 

forskarna. Tillvägagångssättet kunde istället ha varit att formulera en förfrågan som ett eget 

val av insamlingsmetod av data och svaret fick då intervjupersonen ge vid intervjutillfället.  

Proceduren vid intervjuguiden var att delat ut den till respektive arbetsledare som i sin tur gav 

det förseglade kuvertet till medarbetaren några dagar innan intervjutillfället. Anledningen till 

det var att intervjupersonen kunde förbereda sig på de frågor som fanns skrivet vilket 

dessutom skulle spara tid.  
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Forskarna menade att tiden på svaren som intervjupersonerna skulle ge uttryck för blev 

genomtänkta innan intervjutillfället. Nackdelen med att dela ut intervjuguiden innan 

intervjutillfällena kunde vara att de spontana och ogenomtänkta svaren var svårare att fånga 

som forskare. Svaren på frågorna kunde bli opersonliga eftersom intervjupersonen kunde 

svara på frågan som de trodde att studien eller arbetsledaren ville att medarbetaren skulle 

svara och inte sina egna beskrivningar.  

 

Reliabilitet innebär, tillförlitlighet till det som undersöks (Thurén, 1991). Om två forskare 

skulle bli instruerade att utföra samma intervju och ta del av samma utskrift från intervjun kan 

resultatet ändå bli olika (Kvale, 1997). Forskare A kunde skriva ut mera ordagrant, skriva ner 

flera ord och gissa mer än vad forskare B skulle göra. Forskare B skulle troligtvis bara skriva 

ut det som är tydligt och klart i texten samt det som ger en mer sammanhängande bild av 

intervjun. Även om instruktionerna skulle detaljeras kan det vara svårt att nå full enighet om 

vad som berättades på intervjun. Det kunde också bero på dålig inspelningskvalitet eller att 

forskaren hade hört fel (Kvale, 1997). Studien var utförd med en kvalitativ ansats och med 

stöd av intervjuer för att nå resultatet. Utifrån Kvale’s (1997) resonemang av reliabilitet skulle 

det innebära att denna studie genererat i en låg reliabilitet. Orsaken till att studien gav en låg 

reliabilitet kunde vara att intervjumaterialet som kodades och kategoriserades skulle troligen 

ha uppfattas på flera olika sätt och därmed kunde resultatet och tolkningen bli olika. 

 

Validitet innebär att forskaren har undersökt det som var tänkt att undersöka, och inget annat.   

Kvale (1997) beskriver vidare, validitet menas att ställa sig frågan om forskaren mäter det den 

tror att den mäter. En annan fråga som forskaren kan ställa sig är om rätt variabel mäts för att 

besvara frågan. Utifrån Kvale’s (1997) beskrivning om validitet innebar det att studien 

uppnådde en hög validitet. Studiens syfte var att studera om arbetsledarna inom äldre 

omsorgen arbetar efter ett chefskap eller ett ledarskap. Genom intervjuer med arbetsledare och 

medarbetare inom äldre omsorgen har frågeställningar inom området chefskap och ledarskap 

besvarats och resulterat i en tolkning av intervjumaterialet. 
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4. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs ett projekt som utfördes under 1960-talet och vad det resultatet visade. 

Avsnittet definierar även chefskap och ledarskap och skillnader mellan chef och ledare samt 

delegation som kompetensutvecklande och vilka problem som finns med delegation.  

 

4.1 Historik  

Jacobsen & Thorsvik (1998) skriver om ett forskningsprojekt1 där syftet med projektet är att 

studera förhållandet mellan ledarens förhållningssätt och medarbetarnas engagemang till 

arbetet. Till projektet används flera kriterier för att mäta medarbetarens effektivitet, dessa 

kriterier är medarbetares produktivitet per timme, medarbetarens trivsel, personalomsättning 

och frånvaro bland medarbetarna. Resultatet visar att de flesta medarbetare uppfattar 

arbetsledaren på samma sätt och att medarbetaren respekterar sin ledare på tre olika sätt, 

enligt: 

• På vilket sätt ledaren skapar goda kontakter till sina medarbetare genom bland annat 

uppmärksamhet eller att vara tillmötesgående.  

• På vilket sätt ledaren klargör och organiserar sin roll samt medarbetarens roll i de 

uppgjorda målen för verksamheten.  

• På vilket sätt ledaren fördelade arbetsuppgifter, upprättade riktlinjer kring arbetet och 

sätter upp tidsramar (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  

Resultatet av projektet visar även att de arbetsgrupper som fungerade bäst, är de ledare som 

engagerar sig så att medarbetarna gemensamt ska fungera som en grupp. Arbetsgrupper som 

resulterar i en låg effektivitet är de ledarstilar som inriktar sig på resultat samt kontroll över 

att medarbetarna utför arbetsuppgifterna på ett rätt sätt efter utsatta riktlinjer. Projektet 

mynnar ut i fyra olika ledartyper, den auktoritära ledartypen, den välvilliga auktoritära 

ledartypen, den konsulterande ledartypen samt den demokratiska ledartypen som också visar 

sig vara den bästa ledartypen (ibid.).  

 

Ledaren använder då incitament i form av ekonomiska belöningar för att motivera 

medarbetaren. Ledartypen kräver även ett engagemang hos medarbetaren vid olika 

beslutsprocesser som rör organisationen. Projektet visar att det är av stor vikt att medarbetaren 

vet organisationens mål för att kunna motivera dem mot de gemensamma målen (Jacobsen & 

Thorsvik 1998).  

                                                
1 Forskningsprojektet utfördes av Likert 1961 vid University of Michigan. 
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4.2 Vad är chefskap?  

Det latinska namnet för chef är ”huvud” enligt Berggren, et al., (2001). Chefskap innebär att 

ha en befattning, ett organisatoriskt ansvar samt en befogenhet att kunna fatta formella beslut.  

Dessa tre huvuduppgifter kännetecknas hos en chef: 

1.”Företräda organisationen gentemot de egna medarbetarna och andra interna och externa 

intressenter. 

2. Planera – genomföra - följa upp arbetet på enheten – vara lagledare. 

3. Utveckla verksamheten och människorna på enheten.” (Berggren, et al., 2001, s. 12) 

En chef har mer eller mindre alla av dessa tre uppgifterna. Tyngdpunkten beror dock på vilket 

av dessa tre som är huvuduppgiften i verksamheten, vilket ansvar chefen har, hur ofta chefen 

träffar sina medarbetare samt vilket ansvar chefen har över förändringsarbetet (ibid.). 

Chefskapet företräder en formell position i ett organisatoriskt rangsystem. Chefen är bunden 

av detta rangsystem för sin egen position. Funktionen ges uppifrån i rangsystemet av en högre 

chef eller en styrelse. Chefen är formellt placerad på sin position och har därmed blivit 

tilldelad vissa befogenheter samt förväntningar att ge vissa resultat. Chefskapet bygger på en 

formell auktoritet, vilket ger makt och olika befogenheter att använda olika belöningar 

beroende på situationen. Med chefskapet avses ett angivet kunskapsområde och i bästa fall att 

medarbetarna visar respekt och lydnad mot sin överordnad. Detta är en viktig komponent i 

chefskapet för att nå de ställda målen i verksamheten, trots om medarbetarna inte skulle 

acceptera sin chef (Maltèn 2000).  

Nilsson & Kropp (2002) förklarar att som chef bör du sträva efter att agera så att du upplevs 

och accepteras som en chef hos dina medarbetare. Därmed är det inte sagt att du ska styra 

allting, dina medarbetare bör inte bli beroende av din närvaro i alla situationer. Eftersom 

chefskapet är formellt tilldelat kan det för den svaga chefen innebära en oro att mista sin roll. 

Detta kan innebära att chefen anställer medarbetare som inte har en lika stark personlighet 

(ibid.). Hagström (1990) skriver att det finns tre olika varianter av chefer; de som får saker att 

hända, de som ser att saker händer och de som alltför ofta undrar vad det var som hände. En 

framgångsrik chef med eller utan ett lyckosamt ledarskap uppnår trots allt goda resultat inom 

sitt ansvarsområde (ibid.). 
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4.3 Vad är ledarskap? 

Enligt Berggren, et al., (2001) är ordet ”leda” ett fornsvenskt ord och betyder ”föra”. 

Ledarskap är en kombination mellan kunskaper och egenskaper enligt: 

Förmågan att kunna formulera mål och att göra dessa mål konkreta samt intressanta. 

Vara mera pedagogiska och coachande istället för att ge order och vara kontrollerande. 

Trots det kunna bibehålla auktoritet och vara effektiv. 

Vara tydlig och lyhörd med sina medarbetare genom sitt sätt att kommunicera. 

Skapa en vi-anda, motivation och vara entusiastisk i sitt sätt att arbeta med medarbetarna. 

Vara flexibel och snabbt kunna ställa om sig och engagera sig i nya situationer (ibid.).  

 

Maltèn (2000) beskriver tre sätt som kännetecknar ett ledarskap när personen kopplas 

samman:  

”med arbetsuppgiften (ett mikro ledarskap), så att individen utför sina arbetsuppgifter, gör 

saker rätt 

med organisationen ( ett makroledarskap), så att individen kan bli en väl fungerande del av 

organisationen, gör rätt saker 

med omvärlden (ett metaledarskap), så att individen får del av dess visioner och blir en 

entusiastisk nyskapare.” ( Maltén, 2000, s. 9) 

Ledarskapet bekräftas av de underordnade genom ett förtroende som medarbetarna ger till 

ledaren. Ett ledarskap bygger på personlig auktoritet, där bra ledarskapsfunktioner kan vara, 

kunskap att motivera, lyssna, hantera konflikter eller att handleda sina medarbetare (ibid.) 

 

4.4 Chef eller ledare  

 Maltén (2000) menar att roller och funktioner har en betydande innebörd i chefskap och 

ledarskap. Chef eller ledare innebär att han/hon har en roll och chefskapet eller ledarskapet 

har en funktion. Hughes, et al., (2002) anser, att benämningen chef kännetecknas med 

effektivitet, reglering, kontroll, stabilitet och administrativt arbete.  

Ledare kännetecknas med risktagande, kreativitet och vision. Ledaren gör rätt saker jämfört 

med chefen som gör saker rätt.  

Här beskrivs några skillnader mellan begreppen chef/ledare. 

”Chefen administrerar – ledaren förnyar 

Chefen bibehåller – ledaren utvecklar 

Chefen kontrollerar – ledaren inspirerar 

Chefen har ett kortsiktigt perspektiv – ledaren har  ett långtidsperspektiv 
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Chefen frågar hur och när – ledaren frågar vad och varför 

Chefen imiterar – ledaren kollar upp frågan 

Chefen accepterar status quo – ledaren utmanar”. (Hughes, et al., 2002, s.10). 

Hughes, et al., (2002) skriver om Fairholm (1991) som för en diskussion att en organisation 

kan behöva två olika typer av individer som styr, en god ledare och en god chef. Fairholm 

(1991) menar att organisationen behöver kompetenta och engagerade chefer som kan 

tillgodose kontinuitet. Dessutom behövs individer som kan erbjuda organisationen en 

gemensam värdegrund för att uppnå kontinuitet. Hughes, et al., (2002) skriver även om Kotter 

(1990) som anser att det borde utvecklas ett ledar- chefskap. Detta innebär att skilja mellan 

funktionen ledarskap och chefskap samt utveckla dessa egenskaper till en och samma individ. 

Dessa påstående anser Hughes, et al., (2002) vara viktiga med hänsyn till utvecklingen av 

yngre ledare och chefer. Författarna menar vidare att det vore olämpligt och trångsynt för en 

nyutbildad att kallas sig ledar typ eller chef typ.  

 

Ahltorp (1998) anser att alltför många chefer vet för lite om hur medarbetarna ser på dem i 

chefsrollen. Författaren menar vidare att många chefer ägnar för lite tid till tankar och 

reflektioner på hur medarbetarna ser på auktoriteten som chef. Ett stort antal chefer lägger 

mycket energi på att visa sig kunniga och kompetenta för överordnande och har därmed siktet 

inställt åt ett enda håll. Detta kan leda till att dagens chefer i första hand är duktiga på att 

samarbeta uppåt i organisationen. Men det är inte säkert att de är dugliga som ledare och 

problem kan då uppstå när dessa chefer ska bära ett ledaransvar och utveckla en relation till 

medarbetarna. Författaren anser vidare att vissa chefer tror att de utövar ett ledarskap så länge 

samarbetet med överordnade fungerar vilket kan visa sig vara en felaktig bild. Detta ger sig i 

uttryck vid exempelvis dramatiska förändrings projekt, då chefen upptäcker att medarbetarna 

inte är lojala till sin chef (ibid.).  

 

Ekstam (2002) skriver att det inte längre räcker med att vara chef, där auktoriteten är 

delegerad uppifrån i organisationen. Det krävs istället att du är en ledare och fåt din auktoritet 

accepterad nerifrån. Befattningstiteln är inte längre det viktigaste. Det är individen, personen 

och dennes olika egenskaper som avgör vilken framgång ledarskapet blir. Författaren anser 

vidare, att det idag finns alltför många chefer och alltför få ledare i dagens yrkesverksamheter. 

Som arbetsinstrument är det viktigaste instrumentet du själv. Det är mindre viktigt vad du är, 

det viktigaste är vem du är. På det sättet blir det överraskande att många chefer och ledare i 
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dagens arbetsliv sällan eller aldrig har reflekterat över sin arbetsroll. Författaren menar även 

att människan inte ser sig själv som det viktigaste arbetsinstrumentet och att 

ledarutvecklingen många gånger handlar om att utveckla detta ledarinstrument. 

Ledarinstrumentet består bland annat av förmåga att skapa en tilltalande bild av framtiden där 

medarbetarna vill vara med och genomföra samt att få medarbetarna att samarbeta med 

varandra (ibid.).  

 

4.5 Ledarskapsprocessen 

Hughes, et al., (2002) beskriver ledarskap som ett komplext fenomen där ledaren, 

medarbetarna och situationen är sammankopplade med varandra (se figur 2:4). Ledarskap 

handlar om en process mellan ledaren och medarbetarna där båda parterna är beroende av 

varandra. Det sker även ett samspel mellan ledaren och medarbetarna som resulterar i att 

någonting händer. Detta förklaras, för att åstadkomma ett effektivt ledarskap behövs en 

ledare. Ledaren måste först anpassa sig efter medarbetaren och situationen som de befinner 

sig i samt behöver ta tillvara på medarbetarnas kunskaper, intressen och förmågor för att 

tillsammans kunna utvecklas mot de uppsatta mål som organisationen har. 

 Figur 2:4 Ledarskapsprocessen handlar om en process mellan ledaren och medarbetaren där båda parterna är 

beroende av varandra samt vilken situation medarbetaren befinner sig i. 

 

4.6 Ökad kompetensutveckling med delegering 

Mossboda, et al., ( 2005) skriver att det latinska namnen för delegering är skicka bort och 

hänskjuta vilket innebär att beslutanderätten flyttas från en högre till en lägre nivå i en 

organisation. Genom att delegera arbetsuppgifterna till medarbetarna bidrar de till en ökad 

kompetensutveckling för medarbetaren samt att arbetsledaren får mer tid till andra 
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arbetsuppgifter. En arbetsledare som delegerar visar ett förtroende till medarbetarna, vilket 

kan leda till att medarbetarna vågar prova nya vägar samt ifrågasätta gamla rutiner. En ökad 

kompetensutveckling kan bidra till inspiration, ökat självförtroende samt mer ansvarsfulla 

merarbetare, anser författarna. Det har även visats att medarbetarna upplever ett större ansvar 

samt mer effektivitet om medarbetarna själva får fatta olika beslut.  

Ett alternativ är att flytta beslutanderätten till medarbetaren, eftersom medarbetaren oftast vet 

bäst hur det fungerar på just den arbetsplatsen. Detta kan leda även till att medarbetaren 

upplever en utveckling på arbetsplatsen samt kan åstadkomma ett positivare resultat. Det kan 

vara svårt för en del arbetsledare att delegera och det innebär ett stort självförtroende samt 

tillit till medarbetarna för att dem skall lyckas (ibid.). 

 

För att delegering skall lyckas innebär det att medarbetaren är motiverad samt kvalificerad att 

utföra arbetsuppgiften samt ta ansvar för dem, men det högsta ansvaret ligger dock hos 

arbetsledaren. Mossboda, et al.,( 2005) beskriver vidare att vikten av att endast delegera de 

arbetsuppgifter arbetsledaren själv har befogenhet och ansvar över, inte något annat. 

Arbetsledarens första steg är att fundera över frågorna vad som skall göras och varför arbetet 

skall göras. Nästa steg är att delegera vidare arbetsuppgifterna till medarbetarna och de i sin 

tur får fundera över hur de ska genomföra arbetsuppgiften. När medarbetarna genomför 

arbetsuppgiften är det av vikt att arbetsledaren inte går in och bryr sig på vilket sätt uppgiften 

genomförs, eftersom arbetsledaren har delegerat uppgiften till medarbetarna. Det är i detta 

stadium som tilliten och förtroendet till medarbetarna skapas (ibid.).  

 

Granholm (1989) beskriver delegering som ett förtroende för någon. Det viktigaste med 

delegering är att vara medveten om vilka beslut som fattas av andra och inte av en själv. En 

annan viktig del med delegering är att den kan återkallas av chefen. För att en återkallelse ska 

ske måste chefen veta något om resultatet av delegeringen (ibid.). 

 

4.7 Problem vid delegering 

Det kan även finnas hinder med delegering. Exempelvis om en arbetsledare inte känner 

medarbetarna vilket då kan medföra en svårighet till att delegera uppgifter. Arbetsledarens 

roll kan då vara att lära känna deras starka sidor, vad de är bra på och vad medarbetarna är 

intresserade av. Genom att lära känna dem ges möjlighet att skapa ett förtroende till 

medarbetarna. Arbetsledaren har det yttersta ansvaret över verksamheten, så även vid 
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delegation. Arbetsledarens ansvar kan därför vara ett hinder, vid delegering av olika uppgifter 

till medarbetarna (Berggren, et al., 2001). 

 

Rubenowitz, (2004) skriver att det finns många fördelar med delegering men det finns även 

kritik. En kritik kan vara att ledaren betvivlar medarbetarens förmåga att klara av svårare 

uppgifter. För att delegeringssystemet ska fungera och ge en avsedd effekt, krävs det mycket 

arbete av arbetsledaren. Det kan vara att arbetsledaren ansvarar över att medarbetaren får rätt 

utbildning och kompetens till uppgiften. Arbetsledaren bör även avsätta tid för att instruera 

och ge den kunskap som behövs för uppgiften, så att medarbetaren självständigt kan lösa 

uppgiften. Tiden med instruktioner som arbetsledaren ger till medarbetaren kan upplevas som 

tidskrävande men kan medföra en investering för framtiden, skriver författaren. Skulle inte 

arbetsledaren ge denna tid till medarbetaren kan det resultera i att arbetsledaren själv inte 

känner att arbetet blir rätt utfört och arbetsledaren utför därför uppgiften hellre själv än 

delegerar. Författaren menar vidare att en viktig förutsättning är att arbetsledaren skapar en 

öppen kommunikation till medarbetarna. Det vill säga, under arbetets gång prata och följa upp 

arbetet. Arbetsledaren bör kontinuerligt kolla upp med medarbetaren hur det går, dock inte 

varje dag (ibid.). 

 

Bjerkeseth (1990) skriver att en chef har ofta svårigheter att delegera till sina medarbetare.  

Som chef bör du klargöra för medarbetaren vilka arbetsuppgifter medarbetaren själv kan ta 

ansvar över samt vilka arbetsuppgifter som kräver ett godkännande av chefen. Chefen bör 

därför vara så tydlig som möjligt för att uppnå ett gott resultat. En risk med delegation kan 

vara när medarbetaren fattar ett felaktigt beslut och chefen annullera medarbetarens beslut. 

Detta kan leda till att medarbetaren upplever missnöje hos chefen samtidigt som chefen 

upplever att medarbetaren har gjort ett dåligt arbete. Här kan medarbetaren uppfatta att chefen 

ger ett godkännande till självständiga beslut för att därefter ta tillbaka beslutet. Ett resultat av 

denna delegation kan dessvärre leda till dåligt samarbetsklimat och många negativa känslor 

(ibid.). 
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5. ANALYS 

Intervjugrupperna är indelade i två arbetslag där varje arbetslag representerar en arbetsplats 

och intervjupersonerna består av en arbetsledare och två medarbetare. Arbetslag 1 presenteras 

i analysen som arbetsledare 1 och medarbetare 1. Arbetslag 2 presenteras i analysen som 

arbetsledare 2 och medarbetare 2.  Analysdelen är indelad i fyra olika steg. Steg ett innehåller 

arbetsledarnas berättelser, steg två innehåller medarbetarnas berättelser, steg tre innehåller en 

sammanfattning av de två olika arbetslagen och steg fyra beskriver likheter och olikheterna 

mellan de olika arbetslagen. 

 

Arbetsledarnas berättelser 

Följande kategorier växte fram efter analys av intervjumaterialet från arbetsledarna och under 

varje kategori beskrivs vad arbetsledarna har gett uttryck för. Diskussioner utifrån materialet 

är skrivet under varje kategori samt kopplat till relevant litteratur.  

 

5.1 Arbetsledarnas beskrivning av trivsel 

Båda arbetsledarna beskriver att de trivs med sitt arbete, trots den hårda arbetsbelastningen 

som finns. De upplever även sitt arbete som spännande, varierande, det blir aldrig lång- 

tråkigt och dagarna går snabbt. Rubenowitz (2004) styrker arbetsledarnas beskrivning med 

trivsel trots hård arbetsbelastning. Författaren skriver att när arbetsuppgifterna blir mer 

varierande och befattningen ställer stora krav på kunskap och skicklighet ökar ett positivt 

samband mellan trivsel och produktivitet. Det som skiljer sambandet mellan trivsel och 

produktivitet menar författaren är själva arbetetsuppgifterna.  

 

5.2 Arbetsledarnas beskrivning om arbetsledarrollen 

Under intervjuerna med arbetsledarna framkommer att arbetsbelastningen är hög, vilket har 

lett till en intern undersökning bland alla arbetsledare inom äldreomsorgen i kommunen. 

Resultatet av undersökningen visar att det administrativa arbetet uppgår till cirka åttio procent 

av arbetstiden. Det normala bör det vara cirka femtio procent, menar arbetsledare 2. 

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion i ärendet och kommit fram till att äldreomsorgen i 

kommunen skall få en utökning med 2.5 tjänster. Dessa tjänster är planerade att innehålla 

arbetsledarkompetens.  

Det gemensamma som framkommer under intervjuerna med arbetsledarna är att prioritera 

arbetsuppgifterna genom att lösa de mest akuta uppgifterna först.  
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Arbetsledare 2 uppger: 

 

”Generellt gör jag det akuta först, exempelvis som att ordna folk, planera in ankomst samtal, 

vårdplaneringar, någon ringer och vill ha in någonting, svara på mail, anställningsbevis och 

ordna vikariat. Det går inte att planera för en dag, för det finns inga vanliga dagar. Det leder 

till att jag blir stressad av att inte hinna med alla arbetsuppgifter”. 

 

Arbetsledare 2 beskriver sin roll som arbetsledare utifrån ett chefskap men visionen är att 

kunna arbeta mera utifrån ett ledarskap. Arbetsledare 1 beskriver sin arbetsledarroll som 

coachande, stödjande och en resurs till arbetslagen men hade även en stor administrativ 

belastning. Ledarskapsrollen som att komma ut mera i arbetsgrupperna och leda gruppen mot 

det gemensamma målet är något som de båda önskar att arbeta efter.  

Arbetsledarna berättar att det har utvecklats informella ledare i arbetsgrupperna som ett 

resultat av arbetsledarnas frånvaro i arbetsgrupperna.   

Arbetsledare 2 uppger: 

 

” På grund av att verksamheten kräver en ledare men jag är mera en chef, skapas det 

informella ledare som tar på sig ledarrollen. Detta leder till konflikter i arbetsgruppen på 

grund av att den informella ledaren inte har den rätta kompetensen till att vara en ledare. 

Detta innebär att jag som arbetsledare måste då gå in i gruppen och styra den till rätta. 

Skulle jag vara mera närvarande skulle det inte hända”. 

 

Något som skiljer arbetsledarna åt är att arbetsledare 1 upplever sig själv som en coach, 

bollplank, stöd och resurs till arbetsgruppen. Arbetsledare 2 uttrycker inte dessa egenskaper 

och arbetssätt utan ”går in i arbetsgruppen och bekräftar” om det finns ett problem.  Vidare 

berättar arbetsledaren att ”det som sägs det menas, det behöver inte tolkas, vrida och vändas 

på hos medarbetarna”. Arbetsledaren upplever sitt arbetssätt som ärligt och uppriktigt mot 

sina medarbetare, och ställer därför samma krav på medarbetarna som på sig själv.  

Ytterligare en skillnad mellan dessa arbetsledarroller är att arbetsledaren 1 kan se skillnader 

och växla mellan att vara ledare, chef eller en coach i arbetsgruppen. Arbetsledare 2 kan inte 

se några skillnader i sitt arbetssätt mellan att vara en chef och ledare i arbetsgruppen.  
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I intervjuerna framgår det att arbetsledarna utför arbetsuppgifter som inte alla gånger kräver 

en arbetsledares kompetens som exempelvis lönehantering. Om arbetsledaren får hjälp av en 

administratör skulle troligen rollen som arbetsledare i dag, sett annorlunda ut. Arbetsledaren 

kunde då vara mer närvarande i arbetsgrupperna och därmed utföra ett nära ledarskap som 

verksamheten ofta behöver.  

 

En fundering som växer fram från intervjuerna med arbetsledaren är, hur gruppen kan 

påverkas av informella ledare. Lind-Nilsson & Gustavsson, (2006) menar att på flertalet 

arbetsplatser finns det informella ledare som tar på sig ledarrollen. Vissa av dessa ledare har 

en naturlig karisma och leder gruppen på ett positivt sätt framåt mot målet, medan andra 

ledare inte har den rätta fingertoppkänslan och lyhördheten att föra gruppen fram mot målet. 

Den sistnämnda ledaren ser ofta till sitt bästa utan att ta hänsyn till hela arbetsgruppen. Enligt 

Hughes, et al., (2002) kan vissa människor vara effektiva ledare utan att äga en formell 

kompetens genom exempelvis studier eller utbildningar. Författarna menar vidare att det inte 

är självklart att utvecklas till en bra ledare trots sin formella utbildning. Förståelsen för andra 

människor och vilken situation medarbetaren befinner sig i kan dock ökas, vilket i sin tur kan 

leda till en bättre effektivisering hos arbetsledaren. Författarna tycker även att en ledare med 

utbildning kan se och tillvarata medarbetarnas goda kompetensområden och med det skapa en 

effektiv och delaktig arbetsgrupp. Resonemanget som Hughes, et al., (2002) beskriver när det 

gäller medarbetare som agerar effektiva ledare är inte något som finns preciserat inom social 

omsorg och äldre omsorgen. 

 

Det finns inget entydigt ledarskap där arbetsledarrollen är svart eller vit. Ett ledarskap kräver 

situationer där egenskaper som utmärker en chef respektive en ledare bör kopplas samman till 

en gemensam roll som arbetsledare. De intervjuade arbetsledarna beskriver att de arbetar mer 

mot ett chefskap än mot ett ledarskap. Arbetsledarna påpekar även hur de får prioritera 

arbetsuppgifterna för att verksamheten ska fungera. Som arbetsledare måste arbetsuppgifter 

dagligen prioriteras och hitta det rätta sättet att se prioriteringarna. När nyexaminerade 

arbetsledare kommer ut på arbetsmarknaden kan det nog upplevas som stressande och har 

svårt att prioritera vilka arbetsuppgifter som är viktigast just nu. En lösning på problemet kan 

vara att det finns ett mentorskap inom äldreomsorgens arbetsledare. Trots den tidsbrist som 

arbetsledarna upplever kommer den tid det tar att vara mentor leda till en trygg och mindre 

stressad arbetsmiljö. Diskussionen är kopplat till Arbetsmiljöverket (2006) där det skriver om 

arbetsledarens arbetsförhållande.  
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I Arbetsmiljöverkets (2006) rapport framkommer det att allt fler chefer har fått mera 

kvalificerade arbetsuppgifter samt allt fler underställda. Genom den ökade arbetsbelastningen 

har underställd personal inte fått de stöd och handledning som verksamheten behöver. Detta 

leder till en negativ påverkan för underställdas arbetssituation enligt rapporten.  

 

Intervjuerna med arbetarledarna visar att de arbetade efter olika sätt. Arbetsledare 2 ger 

uttryck för att arbeta utifrån ett chefskap och är nöjd med den rollen. Med tanke på det stora 

antalet medarbetare kan rollen som chef vara självklar på just den arbetsplatsen. Under 

intervjun framkommer det att arbetsledarna på denna verksamhet har en lång tid tillbaka 

arbetat utifrån ett chefskap. Chefskapet har utvecklats till en naturlig tradition för 

arbetsledarna på arbetsplatsen vilket även medarbetarna beskriver i intervjuerna. Ekstedt & 

Jönsson (2005) skriver att antalet medarbetare en chef kan leda, går inte att svara på. Varje 

organisation måste bedöma detta utifrån olika förutsättningar som finns. En av 

förutsättningarna är möjligheten till administrativt stöd. Författarna menar att en chef i en 

platt organisation2 bör få administrativt stöd för att inte bli fast i administrativt arbete och för 

att hinna ge stöd till medarbetarna. 

 

Arbetsledare 1 ger uttryck att arbeta utifrån ett delat chefskap/ledarskap i sitt arbetssätt. 

Arbetsledaren är mer närvarande i gruppen och för en dialog med medarbetarna på ett 

naturligt sätt genom exempelvis ett morgonbesök i arbetsgruppen. Arbetarledaren ger ett mera 

intryck av att medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamheten vid exempelvis möten 

angående hygien, förrådsutbildning och schemaläggning. Arbetsledaren beskriver även en 

hård arbetsbelastning med många möten och mycket administrativt arbete. 

 

5.3 Arbetsledarnas beskrivning om delegering  

Likheter som arbetsledarna uttrycker, är att medarbetarna växter och mår bra av ansvar och 

betydelsen av att få bryta vardagliga rutiner som finns på arbetsplatsen. Medarbetarna får 

därmed en ökad kunskap men även att arbetsuppgifterna bör ha en riktad innebörd till arbetet. 

Några exempel som arbetsledarna tar upp som delegerade arbetsuppgifter är etikombud, 

blöjombud, städombud, hygienombud, medvind3, schemaläggning och vikarieanskaffning. 

                                                
2 Enligt Ekstedt & Jönsson (2005) innebär platt organisation en hierarki i organisationen. I organisationen har 
chefen en större enhet, och många grupper att leda. 
3 Medvind är ett datasystem som används bland annat av arbetsledaren och medarbetarna. Systemet är till för 
ändring av den schemalagda arbetstiden och avvikelser som exempelvis vid olika ledigheter. 



 21

Om ingen av medarbetarna själva tar på sig den delegerande arbetsuppgiften utser 

arbetsledaren en från arbetsgruppen.  

Arbetsledare 2 uppger: 

 

”Fördelen med delegation är att det blir en lättnad för min del och medarbetarna mår bra av 

att få ansvar över vissa arbetsuppgifter. Det gäller i synnerlighet där vi arbetar med rutiner, 

att få bryta en rutin och få göra någonting annat.” 

 

Skillnader mellan arbetsledarna är att arbetsledare 1 menar det svårt att delegera lämpliga 

arbetsuppgifter och arbetsledare 2 anser att medarbetarna inte behöver fler arbetsuppgifter. 

Ytterliggare en skillnad mellan dessa arbetsledare är att arbetsledare 1 inte ser några nackdelar 

med delegering och arbetsledare 2 upplever att kontrollen blir sämre vid delegation. 

Arbetsledare 1 berättar att tillsammans med medarbetarna diskuterade om de önskade fler 

arbetsuppgifter. Arbetsledare 2 anser att gruppen inte vill ha mera delegation. Det finns en 

positiv inställning kring delegation hos båda arbetsledarna som att medarbetarna växer och 

mår bra av ansvar och därmed skapas en ökad kunskap. I kapitel 2.4 beskrivs 

ledarskapsprocessen och hur arbetsledaren bör tillvarata medarbetarens kunskaper, intressen 

och förmågor för att de tillsammans kunna utvecklas mot det uppsatta målet som 

organisationen har. Det som talar emot detta resonemang är att den ena arbetsledaren uppger 

att medarbetarna inte behöver fler arbetsuppgifter. Genom det får inte medarbetarna ett ökat 

ansvar och tillfälligheten att bryta det vardagliga rutinerna. Nilsson & Kropp (2002) beskriver 

en ledare som har en optimistisk syn på medarbetarnas förmågor och viljan att arbeta. Ledaren 

arbetar mot att ge uppmuntran och stödja medarbetarnas initiativkraft, viljan och förmågan till 

att ta eget ansvar. Arbetsledaren pratar även om att kontrollen minskar vid delegerade 

arbetsuppgifter. Det som styrker resonemanget är arbetsledarens huvudansvar över 

verksamheten vilket kan bli sämre i samband med delegerade arbetsuppgifter. Rubenowitz 

(2004) skriver att ordet kontroll inte behöver betyda något negativt. Orsaken till det är att 

enligt den äldre administrationsfilosofin som innebar att en fordrande detalj kontroll kunde 

användas för att ställa individen till svars för felaktiga eller ofullständiga prestationer.  

Författaren menar vidare att det yttersta ansvaret för det delegerade arbetet har alltid 

arbetsledaren och måste därför följa utvecklingen genom information om resultatet.  
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5.4 Arbetsledarnas beskrivning om organisationens mål 

De gemensamma målen för kommunens äldreomsorg är att alla gamla ska ha ett gott liv, 

vilket arbetsledarna påpekade. Båda arbetsledarna uppger även att det inte har funnits tid till 

att bryta ner kommunens gemensamma mål i respektive verksamhet. Arbetsledare 1 berättar 

att de tillsammans i arbetsgruppen pratar om kommunens mål, några teman som diskuteras är 

trygghet och kvalité för dem äldre.  

Arbetsledarna uppger: 

 

” I kommunen har det gjorts en kundundersökning där pensionärerna fick svara på hur de 

trivs i kommunen. Resultatet visade att 80 % var nöjda eller mycket nöjda, våran verksamhet 

klarade det med råge. ” 

 

”Målen pratar vi mycket om med medarbetarna är att de äldre ska ha det bra, de ska vara 

trygga, en bra omsorg, att de äldre får göra lite vad de vill och vi försöker se till att det går.” 

 

Av intervjuerna framgår det att arbetsledarna har dialoger med medarbetarna om begreppet 

”ett gott liv”. Det kan däremot finnas svårigheterna med att definiera ”ett gott liv” vilket 

innebär olika för olika individer, det är en av anledningarna till en öppen dialog kring ämnet. 

Under intervjutillfällena med arbetsledarna framkommer det att tiden till att bryta ner 

verksamhetens mål är svår att planera in. Det finns en viss förståelse till tidsbristen som 

arbetsledarna beskriver, men trots det kan vikten av att varje verksamhet har ett nerbrutet mål 

som passar deras verksamhet vara av betydelse. En orsak till vikten av ett nedbrutet mål kan 

vara att medarbetarna är väl medvetna och införstådda om verksamhetens nedskrivna 

målsättning för att kunna arbeta mot de uppsatta målen. Ekstam (2002) skriver att fastställa 

mål är en process där medarbetarna bör vara involverade. Medarbetarna bör känna att de 

uppsatta målen överrensstämmer med deras uppfattning om verksamheten. Medarbetarna 

upplever dessutom ett helt annat ansvar för beslut de själva har tagit jämfört med beslut och 

krav de har fått till sig utan att själva har haft en möjlighet till att påverka (ibid.). 

 

5.5 Arbetsledarnas egna mål med verksamheten 

De gemensamma målen som arbetsledarna ger uttryck för är bland annat att hålla budgeten i 

balans, delta vid ankomstsamtal och vårdplanering. Arbetsledare 2 beskriver en målsättning 

där målet är att medarbetarna ska skapa en bättre samverkan mellan de olika arbetsgrupperna. 

Målet med det ärr att medarbetarna ska kunna arbeta i en annan arbetsgrupp och därmed spara 
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in vikariekostnader. Ännu en beskrivning av målet är att verksamheten ska fungera så bra som 

möjligt för den äldre samt att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö, uppleva delaktighet 

samt trivas med arbetetsuppgifterna. 

Arbetsledare 1 uppger: 

 

” Varför jag är här är för att få äldreboendet att fungera så bra som möjligt för dem som bor 

här. Det andra är att personalen ska ha det bra, de ska få ut något av arbetsuppgifterna.” 

 

Under intervjuerna med arbetarledarna framkommer många olika arbetsuppgifter som ligger 

på arbetsledarnas ansvar. En av arbetsuppgifterna är att delta på vårdplanering vilket 

förslagsvis kan ansvaras av den äldres kommande stödperson4. Det är arbetsledaren som 

delegerar till medarbetaren vem som blir stödperson och därför behöver arbetsledaren 

vanligtvis inte delta vid vårdplaneringarna. Vikten av arbetsledarens deltagande vid mötet är 

svår att förstå, eftersom den största kontakten som de äldre och dess anhöriga har är främst 

genom stödpersonen. Men en anledning till att arbetsledarna deltar kan bero på att 

arbetsledaren har det yttersta ansvaret över verksamheten.  

 

Med ett positivt engagemang beskriver arbetsledare 2 sitt arbetssätt att skapa en samverkan 

mellan olika arbetsgrupper. Trots att arbetsledaren upplever en viss motgång från 

medarbetarna så finns motivationen och engagemanget kvar. Arbetsledarens tankesätt 

beskrivs som högst sannolikt, att genom en samverkan mellan arbetsgrupperna öka 

gruppsammanhållningen och att arbetet effektiviseras.  

 

I intervjun med arbetsledare 1 beskrivs positiva mål om de äldre och medarbetarna, 

beskrivelsen ger uttryck på vilket sätt som arbetsledaren värnar om de äldre och 

medarbetarna. Den grundsyn som arbetsledare 1 berättar om kan troligen generera i ett 

inflytande över samarbetet mellan de äldre, medarbetarna och anhöriga. 

 

 

                                                
 
 
4  Med stödperson avses, en medarbetare som har hand om den huvudsakliga kontakten med anhöriga, 
ekonomin, medicinska kontakten med sjuksköterskan samt är med vid ankomstsamtalet och vårdplaneringen. 
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Medarbetarnas berättelser 

Under följande kategorier växte en analys fram från intervjumaterialen med medarbetaren och 

under varje kategori beskrivs vad medarbetarna har gett uttryck för. Diskussioner utifrån 

materialet är skrivet under varje kategori samt kopplat till relevant litteratur.  

 

5.6 Medarbetarnas beskrivning om trivsel och stimulans  

Gemensamt för båda verksamheterna är att medarbetarna i intervjun upplever sig trivas på 

arbetsplatsen. Den goda trivseln som medarbetarna beskriver beror dels på en lång 

anställningstid, lyhördhet i arbetsgruppen och bra arbetskollegor. Medarbetare 2 berättar att 

de är som en familj, där vissa även umgicks på fritiden. Samtliga medarbetare gav uttryck för 

att vara en stark arbetsgrupp och vissa uppgav även att gruppen har en bra lyhördhet mot 

varandra.  

Medarbetare 2 uppger: 

 

”Vi är ett bra och starkt arbetslag.” 

”Arbetslaget har en bra arbetsgrupp, vi är lyhörda mot varandra.” 

 

Gemensamt för medarbetarna är att de upplever en viss stöttning och stimulans dels från 

arbetsledaren men även från arbetskollegorna. Ytterligare en gemensam uppfattning är att 

medarbetarna beskriver att vid svårigheter i en arbetssituation stöttar och hjälper arbetsledaren 

dem. Stöttningen kan bestå av exempelvis handledning från demensteamet och därmed 

upplever medarbetarna en lyhördhet från arbetsledaren.  

 

En skillnad mellan medarbetarnas arbetslag är att de inte alltid upplever uppskattning och 

feedback för det arbete som utförds. Medarbetare 2 berättar att feedback och uppskattning får 

de genom varandra i arbetslaget. Medarbetare 1 beskriver att arbetsledaren har en viss 

svårighet i att uppmärksamma samtliga i arbetsgruppen. Vidare beskriver medarbetare 1 att 

arbetsgruppen har själva löst det genom att medarbetarna för en dialog med sina 

arbetskollegor som i sin tur framför medarbetarens åsikt till arbetsledaren. Medarbetaren 

anser inte att det är ett problem, eftersom gruppen har hittat en lösning.  
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Medarbetare 1 uppger: 

 

”Vi har inga inofficiella ledare men vi har talare, de här talarna är oftast samma personer.”  

 

En tolkning av studien visar att hälften av de intervjuade medarbetarna upplever en större 

stöttning och feedback från arbetskollegorna än från arbetsledaren. Genom att vissa av 

arbetsgrupperna även umgås privat, kan det bidra till en stark sammanhållning i gruppen. Ett 

problem med det kan vara arbetsledarens svårigheter att bli respekterad och få mandat i dessa 

arbetsgrupper. Jacobsen & Thorsvik (1997) menar att hela samhället består av kulturer med 

mönster av åsikter och etiska koder. Författarna menar vidare att personer som arbetar med 

likartade arbetsuppgifter och har samma status på den hierarkiska nivån har mest kontakt med 

varandra. Det är vanligt att hämta socialt stöd från medarbetare i arbetsgruppen och skapa 

personliga relationer med dem för att få de sociala och emotionella behoven tillfredställda på 

arbetsplatsen. Författarna menar att det är genom den sociala kontakten som samverkan och 

gruppbildning skapas. Arbetsledaren kan ta för givet att medarbetaren har samma uppfattning 

om verksamhetens mål som den själv har, och därmed har medarbetaren tolkat 

arbetsuppgiften på samma sätt som arbetarledaren (ibid.). 

 

Likheter grupperna beskriver, är att de i första hand försöker lösa problemen själva inom 

arbetsgruppen. Om problemet kvarstå skulle samtliga intervjupersoner gå till arbetsledaren 

och försöka lösa det gemensamt med sin arbetsledare.  

Medarbetare 1 uppger: 

 

”Om arbetsledaren låter oss medarbetare bestämma för mycket själv kan det lätt bli en 

hönsgård i gruppen, ingen vet vem som ska bestämma exempelvis hur du kan säga så, du är 

inte min chef. Alla stampar på samma ställe, därför är det viktigt att chefen är bestämd.” 

 

Ännu en likhet i arbetsförhållande hos båda arbetsgrupperna är att organisationen ger uttryck 

för besparingar i form av exempelvis personalneddragningar. Medarbetare 2 upplever med det 

en negativ atmosfär i arbetsgruppen och mycket energi går därför åt till att få svar på frågor 

som uppstår i samband med neddragningen. Det är ett exempel på hur medarbetarna söker 

svar hos arbetsledaren men arbetsledaren väljer att återkomma med svaret när det har blivit 

klart. Medarbetaren beskriver vidare en uppgivenhet när arbetsledaren inte återkommer med 

svaret och gruppen får då återkommande ta upp frågan med arbetsledaren.  
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Medarbetare 1 beskriver inte samma negativa atmosfär kring förändringar som exempelvis 

vid besparingar. Rubenowitz (2004) menar att vid en förändring är det naturligt att ingen blir 

oberörd eller opåverkad, vissa hyser förhoppningar medan andra känner oro. Författaren 

menar vidare att medarbetaren ser på förändringar genom andra faktorer än vad arbetsledaren 

gör. Arbetsledaren ser den ekonomiska och administrativa delen och medarbetaren ser på sitt 

eget värde och den arbetsskicklighet den har inom verksamheten. Författaren menar att det är 

då naturligt att medarbetaren intar en reserverad eller negativ attityd till de planerade 

förändringarna. Eftersom dessa förändringar inte klart kan garantera minst samma personliga 

status och trygghet som medarbetaren hade innan. Utifrån författarens beskrivning framgår 

det att arbetsledaren väljer att vänta med information angående förändringar i verksamheten. 

Det som talar för arbetsledarens tankesätt är att inte gå ut med information till medarbetarna 

innan den är fastställd eftersom det kan leda till misstro hos medarbetarna. Det som talar mot 

arbetsledarens tankesätt är att arbetsgruppen upplever en irritation och missnöje eftersom 

arbetsledaren inte är närvarande i arbetsgruppen såsom medarbetarna önskar. Detta kan leda 

till att arbetsgruppen tillägnar en stor del till diskussioner angående problemet och inte 

koncentrerar sig på de äldre. Vid impopulära budskap som ska presenteras anser Ekstam 

(2002) att arbetsledaren bör ge tillräckligt med information och ge informationen så snart som 

det finns något att berätta. Författaren skriver att arbetsledaren ska ge medarbetarna möjlighet 

till att fråga och ifrågasätta, med det kan arbetsledaren även kontrollera att budskapet inte har 

missuppfattats. Vidare skriver författaren att denna typ av information förmedlas bäst i mindre 

grupper. På det sättet ger det medarbetarna ett större utrymme att reagera och ställa frågor 

samt minskar risken till ryktesspridning (ibid.). 

 

5.7 Medarbetarnas beskrivning om delegering  

Likheter för grupperna är att det inte finns tid för ytterliggare delegationer, trots att hälften av 

de intervjuade medarbetarna önskar mer delegation. Tre av fyra medarbetare uppger ett 

önskemål om utökad delegation från arbetsterapeuterna som exempelvis sjukgymnastik. Det 

framkommer en arbetsglädje kring delegation från de flesta medarbetarna. Vid vissa 

delegationer får medarbetaren gå från sina ordinarie arbetsuppgifter och arbetsledaren tar då 

in vikarier, som exempelvis vid schemaläggning. Skillnader mellan arbetsgrupperna är att 

vissa medarbetare har ett större engagemang för delegation. Medarbetare 1 beskriver att hon 

har hand om trivselkassan5 och på sin fritid kan uträtta vissa inköp, exempelvis att köpa glögg 

                                                
5 Trivsel kassan innebar en ekonomisk insamlingskassa för de äldre. Kassan var något som medarbetarna hade 
ansvar över. Kassan användes till bland annat inköp av glögg, blommor eller hyra en film.   
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till de äldre. Medarbetare 2 utrycker ett visst missnöje över att inte delegationen genererar i en 

högre befattning på arbetsplatsen.  

 

Medarbetare 2 uppger: 

 

”På andra arbeten när det gäller delegation växer personen och får till slut en högre 

befattning, här gör vi inte det. Exempelvis undersköterska blir inte en sjuksköterska på 

delegerade arbetsuppgifter. Det är tråkigt.” 

 

Under samtliga intervjuer med medarbetarna framkommer det att endast en av 

arbetsgrupperna har ett så kallat tvättstugeschema6. Det är något som arbetsgruppen 

gemensamt har beslutat att ansvara över. Anledningen till detta schema är ett personligt 

intresse hos samtliga i arbetsgruppen för att själva kunna påverka sina arbetstider och 

arbetsdagar. Medarbetare 1 uppfattar delegation som frivillig, vilket medarbetaren anser som 

en fördel. Vidare menar medarbetaren att vissa av de medicinska delegationerna från 

sjuksköterskan inte tillhörde undersköterskans arbete.  

Medarbetare 1 uppger: 

 

”Sjuksköterskan lägger mer och mer uppgifter på oss medarbetare, som exempelvis 

sondrengöring. Det är en principsak från min sida att sjuksköterskan ska göra sina 

arbetsuppgifter och jag gör mina.” 

 

Med detta citat kan man ställa sig frågan hur pass frivillig delegationen från sjuksköterskorna 

är. Enligt Socialstyrelsen 1998 är all medicindelegering frivillig. En fundering då kan vara att 

arbeta som undersköterska på ett äldreboende innefattar exempelvis sjukvårdsinsatser i form 

av medicindelegering, såromläggning, sondmatning med mera. Därmed kan det vara svårt att 

förstå den frivilligheten som Socialstyrelsen skriver om. Medicindelegationen leder till en 

ökad kompetens men även vikten att kunna komplettera varandras yrkesroller och genom det 

öka den personliga kunskapen och utvecklingen.   

En av medarbetaren önskar att det finns tid till utökad delegation vid exempelvis 

sjukgymnastik men inte till administrativt arbete. Ett speciellt arbetsområde kan utvecklas till 

ett personligt intresse hos medarbetarna vilket sedan leder till ett ökat engagemang, som 

                                                
6  Med tvättstugeschema menas att det är medarbetarna själva som sätter ihop arbetstiderna till ett fungerande 
arbetsschema. 
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exempelvis sjukgymnastik, schemaläggning, budget, medicinskt ansvar eller administrativt 

arbete.  

Analysen av datainsamlingen visar även att en arbetsgrupp som själva vill vara självständiga 

och delaktiga tar på sig mera arbetsuppgifter från arbetsledaren, sjuksköterskan och 

arbetsterapeuten. Det kan tänkas för att uppnå en självständig arbetsgrupp som arbetsledare är 

det viktigt att vara lyhörd och våga delegera arbetsuppgifter till gruppen. Enligt Mossboda, et 

al.,( 2005) bidrar delegering till inspiration, ökat självförtroende samt mer ansvarsfulla 

merarbetare. Ansvar och effektiviteten ökar när medarbetarna själva får fatta beslut utan 

arbetsledarens medverkan eftersom det är de som har den största vetskapen hur verksamheten 

fungerar. Genom en ökad delegering upplevde medarbetarna en utveckling på arbetsplatsen 

och kan därmed uppnå ett positivare resultat (ibid.). 

 

5.8 Medarbetarnas beskrivning om delaktighet  

Likheterna är att tre av fyra medarbetare upplever delaktighet i verksamheten.  Delaktighet 

upplevs genom schemaläggning, vårdplanering, ankomstsamtal, inköp av exempelvis nya 

soffor, arbetsledaren informerar om budgeten och medarbetarna bestämde själva vad 

trivselpengarna skulle användas till.  

Medarbetare 1 uppger: 

 

”Arbetsledaren pratar även med nattpersonalen om soffan som ska köpas in, för att de också 

ska få tycka till.” 

 

En skillnad som framkommer är att det finns endast en grupp som själva sammanställde 

vikariebehoven och skickade sammanställningen till arbetsledaren. Gruppen upplever därmed 

en större delaktighet kring personalbudgeten och kan därför ha bättre förståelse vid 

exempelvis personalneddragningar. Arbetsgruppen kan därmed vara med att påverka 

budgeten genom sitt inflytande och medbestämmande kring vikarieanskaffningen. 

Medarbetare 2 berättar att vid schemaläggning upplever hon sig inte delaktig och kunna 

påverka sina arbetstider. Vidare beskriver medarbetaren att hon vill vara delaktig eftersom 

schemat angår henne. 

Medarbetare 2 uppger: 

 

”Om arbetsledaren släpper vissa saker blir medarbetaren mer engagerad.” 
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Utifrån ovan beskrivningen framgår att det är endast en arbetsgrupp som är delaktig i olika 

personalfrågor som exempelvis personalbudgeten. Det kan tyckas att genom en ökad 

delaktighet ökar förståelsen över verksamhetens ekonomi och därmed ser medarbetaren 

helheten på budgeten. Arbetsledaren kan genom information ge en ökad delaktighet i 

budgeten och skapa en dialog med medarbetarna. Detta leder till att medarbetarna får en 

inblick över verksamhetens ekonomi. Rubenowitz (2004) skriver, genom att arbetsledaren för 

en dialog med medarbetarna skapas förutsättningar för ett ökat medinflytande, 

medbestämmande och ansvarstagande, i och med att medarbetarna får frågor som rör deras 

arbete. Författaren menar vidare att skriftlig information som delas ut till medarbetarna bör 

vara relevant och en resurs i deras arbete. Om medarbetarna upplever att de drunknar i all 

skriftlig information och inte upplevs som en resurs i arbetet kan det leda till en irriterande 

stressfaktor. För att undvika stress hos medarbetarna menar författaren att arbetsledaren kan 

gallra den skriftliga informationen som tänkt till medarbetarna eller föra en öppen dialog 

angående informationen (ibid.). 

  

Medarbetare 2 framför en önskan om att själv vara delaktig vid exempelvis schemaläggning 

och kunna på så sätt påverka sin egen situation. Delaktighet kan innebära att trivseln på 

arbetsplatsen ökar vilket kan leda till en förhöjd motivation till arbetsuppgifterna. Fransèn 

(1996) skriver att chefen ska skapa delaktighet i mål och resultat genom att ta tillvara 

medarbetarnas idéer, initiativ och framåtanda. Chefen ska även skapa förutsättningar så att 

medarbetaren kan lyckas i de åtagna arbetsuppgifterna och kunna utvecklas som medarbetare 

(ibid.). 

 

5.9 Medarbetarnas uppfattning om chefskap och ledarskap 

Den gemensamma uppfattningen som framkommer under intervjuerna är att chefsrollen är en 

person som hade en högre position än ledarrollen. Vissa av medarbetarna förknippar 

chefskapet med papper, hård och bestämd, den som tar tuffa beslut och har en större auktoritet 

än vad en ledare har. Medarbetarna ser ledarskapet som en person som är mera jämställd med 

personalen, är insatt i rutiner, ger mera feedback för att utvecklas, är lyhörd och är en 

arbetskollega. Samtliga medarbetare kan göra en bedömning om deras arbetsledare arbetar 

utifrån ett chefskap eller ett ledarskap. Tre av fyra medarbetare berättar att verksamheten 

ibland kräver en chef som vid exempelvis när svåra beslut skall fattas, såsom 

personalneddragningar eller vid rådfrågningar.  
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Arbetsledaren för verksamheten anses nödvändig när exempelvis gruppen behöver coachats 

framåt, någon som lyssnar och kan diskutera samt att inte känna rädslan över att prata med 

ledaren om ett problem. Tre av fyra medarbetare ser sin arbetsledare som chef vilket kan bero 

på att just deras verksamhet kräver ett chefskap. Trots att några av medarbetarna ser sin 

arbetsledare som chef finns det ändå en viss förståelse över arbetsledarens arbetsförhållande 

som exempelvis många anställda, mycket möten, telefonsamtal, administrativt arbete och att 

det var politikerna som fattar de impopulära besluten.  

Medarbetare 2 uppger: 

 

”Min arbetsledare är en chef, har koll på papper och vet målet med verksamheten men är inte 

delaktig i arbetet.” 

 

Under intervjun med medarbetarna framkommer det att tre av fyra anser att deras arbetsledare 

är till största delen en chef. Medarbetaren som uttrycker sin arbetsledare enligt en ledare 

önskar sig samtidigt att arbetsledarens arbetssätt borde i vissa arbetssituationer arbeta utifrån 

ett chefskap. Medarbetare 1 beskriver arbetsledaren som inte tillräcklig rak i vissa 

frågeställningar och önskar hellre ett mer tydligt arbetssätt genom ett rakare svar från 

arbetsledaren.  

Medarbetare1 uppger: 

 

”Arbetsledaren är för lite bestämd, jag vill att arbetsledaren bestämmer mera. Exempelvis om 

jag frågar hur jag ska göra med en viss sak så ska arbetsledaren berätta hur jag ska göra, för 

arbetsledaren vet hur jag ska gå till väga.” 

 

Det framgår av intervjuerna med medarbetarna att de kan se skillnad mellan ett chefskap och 

ett ledarskap och i vilka situationer dessa roller används. Samtliga intervjuade medarbetare 

beskriver en viss enighet i uppfattningen om chefskapet och ledarskapet. En anledning till det 

kan vara att medarbetarna under minst tre år har arbetat tillsammans med sin arbetsledare och 

genom det skapat sig en egen uppfattning kring de olika rollerna. En orsak till att de flesta 

intervjuade medarbetarna beskriver sin arbetsledares arbetssätt utifrån ett chefskap kan bero 

på att verksamheten inte ger arbetsledaren möjlighet att arbeta utifrån ett ledarskap.  
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Vidare kan det stora antalet tillsvidareanställda som en av arbetsledarna har innebära att 

arbetsledaren har inget annat val än att arbeta utifrån ett chefskap. En effekt av 

arbetsbelastningen kan resultera i uteblivna medarbetarsamtal7, uppföljningar eller saknad av 

att få feedback.  

 

5.10 Skillnaderna mellan könen som arbetsledare 

Det framgår genom intervjuerna med medarbetarna olika skillnader mellan arbetsledarna.  Det 

är svårt att veta om skillnaden endast beror på könet eller om arbetssättet är av en naturlig 

karaktär. Arbetsledare 2 arbetar mera utifrån ett chefskap och arbetsledare 1 har ett delat 

chefskap och ledarskap. Ytterligare en skillnad mellan dessa arbetsledarroller är att 

arbetsledare 1 ser en viss skillnad mellan att vara ledare, chef eller en coach i arbetsgruppen 

och beskriver ett växlande arbete mellan dessa roller. Arbetsledare 2 beskriver att det inte gick 

att se någon skillnad mellan chefsrollen och ledarrollen i arbetsgrupperna. Hälften av de 

intervjuade medarbetarna har aldrig haft en manlig arbetsledare och kan därför inte ge uttryck 

för skillnader mellan könen. Det fanns även intervjuade medarbetare som kunde göra en 

jämförelse. 

 Medarbetare 2 uppger: 

 

” Skillnaden mellan en man och en kvinna är att mannen kan få en att inte fundera över 

småsaker och han ger klara besked. En kvinna har mera känslor. En man passar mig bättre 

som arbetsledare, jag föredrar en rak arbetsledare vilket även behövs eftersom vi är så 

många anställda.”  

 

En slutsats till genusperspektivet kan vara att verksamheterna delvis ser olika ut för de 

intervjuade arbetsledarna. Arbetsledare 2 har ett stort antal anställda och traditionen på 

arbetsplatsen är ett arbetssätt utifrån ett chefskap. Arbetsledare 1 påpekar aldrig antalet 

anställda som en hög arbetsbelastning och beskriver ett arbetssätt utifrån ett delat chefskap 

och ledarskap.   

 

 

 

 

                                                
7 Ahltorp (1998) beskriver medarbetarsamtal som ett strategiskt verktyg för att förmedla och förankra idéer och 
för at hålla ett öga på kompetensutvecklingen i organisationen.  
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5.11 Arbetslag 1 

I detta avsnitt framkommer en sammanfattning av analysmaterialet ur arbetsledarens och 

medarbetarnas intervjuer från arbetslag 1.  

De intervjuade medarbetarna beskriver trivsel på sin arbetsplats som en orsak av en längre 

anställningstid och bra arbetskollegor. En av medarbetarna upplever att arbetsledaren litar på 

dem och att arbetsgruppen har fria händer i sitt arbetssätt, vilket leder till en ökad trivsel. 

Arbetsledaren berättar att arbetet är spännande och varierande vilket resulterar i att alla dagar 

ser olika ut. Om det uppstår problem i arbetsgruppen så hjälper och stöttar arbetsledaren till 

att lösa problemet, genom att ge förslag på hur medarbetarna ska gå till väga. Stöttningen kan 

bestå av exempelvis handledning från demensteamet och därmed upplever medarbetarna en 

lyhördhet från arbetsledaren. Arbetsledaren ser sig själv som en resurs eller coach till 

medarbetarna, vid problem i arbetsgruppen tar arbetsledaren hjälp av sina arbetskollegor för 

att få tips på hur arbetsgruppen ska lösa problemet. Arbetsledaren berättar att 

arbetsuppgifterna består till stor del av att lösa akuta arbetsuppgifter som exempelvis att ordna 

vikarier och administrativa arbetsuppgifter. En stor administrativ arbetsbelastning är även 

något som en av medarbetarna beskriver under intervjun. Detta kan vara en orsak till att 

arbetsledaren inte har tid till att vara mera närvarande i arbetsgruppen. En skillnad mellan de 

olika arbetsgrupperna är att den ena medarbetaren upplever en arbetsledare som närvarande i 

arbetsgruppen vilket inte den andra intervjuade medarbetaren upplevde. Den arbetsgrupp där 

medarbetaren beskriver en arbetsledare med ett mera närvarande ledarskap var den grupp som 

har mera delegerade arbetsuppgifter. Arbetsledaren berättar vikten av att lära känna gruppen 

innan en förändring i gruppen ska göras. Arbetsledaren berättar att det är viktigt att bjuda in 

sig i grupperna för att sedan skaffa sig mandat, i vissa grupper blir man snabbare accepterad 

än i andra. En annan viktig förutsättning för att lyckas som arbetsledare är att kunna ge och ta, 

lita på medarbetarnas kunskaper, motivera medarbetarna och även att ge olika incitament för 

att arbetsgruppen ska trivas. Arbetsledaren berättar att det är viktigt att vara tydlig i sitt 

arbetssätt mot medarbetarna för att det inte ska bli en missuppfattning, rollen som arbetsledare 

beroende på arbetssituationen kräver ibland ett chefskap och ibland ett ledarskap.  

En av medarbetarna upplever arbetsledaren mer som en ledare än en chef och saknar därför en 

mer bestämd arbetsledare. Den andra medarbetaren upplever sin arbetsledare både som chef 

och ledare beroende på arbetssituationen. Vissa arbetsgrupper behöver mer en chefsroll eller 

en ledarroll beroende på hur gruppsammansättningen ser ut, menar arbetsledaren. Vid en ny 

arbetsgrupp behövs en mer närvarande arbetsledare för att kunna styra gruppen framåt, 

jämfört med en grupp som har arbetat länge tillsammans. Arbetsledarens önskan är att 
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tillbringa mer tid i grupperna och leda dem framåt, arbeta mer med kvalitets frågor och 

planera olika aktiviteter till de äldre. Arbetsledaren berättar att det finns i organisationen ett 

stort övergripande mål, där målet är att de äldre ska ha ett gott liv. Enligt arbetsledaren har 

arbetsgruppen gemensamt pratat om målet och hur de äldre ska få ett gott liv, trygghet för de 

äldre, en bra omsorg, att de äldre får bestämma hur de vill leva samt om begreppet kvalité. 

Arbetsledarens mål med verksamheten är även att hålla budgeten, medarbetarna ska trivas på 

sin arbetsplats och att medarbetarna ska uppleva delaktighet i olika arbetsuppgifter samt att 

det finns ett förtroende från arbetsledaren till medarbetarna. Gemensamt för arbetsledaren och 

medarbetarna är att de upplever delegering delvis positivt. En intervjuad medarbetare vill ha 

mer delegerade administrativa arbetsuppgifter och den andra medarbetaren vill inte få fler 

arbetsuppgifter på grund av tidsbrist. Arbetsledaren menar att det är svårt att delegera en 

uppgift som medarbetarna inte vill arbeta med, då utser arbetsledaren själv vem som ska få 

uppgiften. Det viktigaste med en delegerad arbetsuppgift är att uppgiften ska utveckla 

medarbetaren, och det leder till ett lyckat resultat menar arbetsledaren. De intervjuade 

medarbetarna upplever stöttning och delaktighet från sin arbetsledare vid delegerade 

arbetsuppgifter.  

 

5.12 Arbetslag 2 

I detta avsnitt framkommer en sammanfattning av analysmaterialet ur arbetsledarens och 

medarbetarnas intervjuer från arbetslag 2.  

De gemensamma för arbetslaget är att samtliga intervjuade medarbetare och arbetsledare 

upplever trivsel på sin arbetsplats. En anledning till trivseln kan vara att medarbetarna uppger 

arbetsgruppen som lyhörda, peppar varandra och pratar tillsammans om det skulle uppstå 

några problem i arbetsgruppen. Om inte arbetsgruppen kunde lösa problemen själva vände de 

sig till arbetsledaren som stöttade arbetsgruppen. En av de intervjuade medarbetarna upplever 

delaktighet i arbetsgruppen genom att exempelvis göra sitt eget schema.  

Arbetsledaren berättar att arbetsbelastningen är stor vilket dels beror på det stora antalet 

anställda vilket har resulterat i uteblivna medarbetar samtal och mindre närvaro i 

arbetsgrupperna. Den intervjuade arbetsledaren ansvar över fyrtionio tillsvidareanställda och 

cirka tio vikarier, vilket är svårt att hinna med berättar arbetsledaren. Arbetssituationen som 

arbetsledaren berättar om har resulterat i en utökning av administrativ avlastning. 

Verksamhetschefen inom äldreomsorgen anser att fyrtiotvå anställda är måttet för vad en 

arbetsledare klarar av inom ramen av en verksamhet. Arbetsmiljöverket har gjort en 

inspektion inom äldreomsorgen på grund av den stora arbetsbelastningen vilket resulterade i 
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att arbetsledarna ska få en utökning med 2.5 tjänster fördelade på ett antal äldreboenden. 

Arbetsledaren ser positivt på framtiden genom den utökade hjälpen som arbetsmiljöverket har 

kommit fram till. De intervjuade medarbetarna berättar att kulturen som arbetsledare på 

arbetsplatsen alltid har varit att arbetsledaren tillbringat mycket tid på kontoret och lite tid hos 

arbetsgrupperna. På grund av kulturen har det resulterat i mera självständiga arbetsgrupper 

och en arbetsledare som arbetar mera utifrån ett chefskap än ett ledarskap. En av de 

intervjuade medarbetarna upplever att arbetsplatsen behöver en arbetsledarroll med ett 

chefskap som har en rak kommunikation på grund av det stora antalet anställda på 

arbetsplatsen. Den andra intervjuade medarbetaren upplever att verksamheten kräver ett 

ledarskap än ett chefskap. Arbetsledaren beskriver sig själv arbeta utifrån ett chefskap, trots 

att verksamheten behöver en arbetsledarroll utifrån ett ledarskap. Arbetsledaren försöker 

besöka varje arbetsgrupp cirka en gång per dag men vissa dagar är det svårt att hinna träffa 

alla arbetsgrupper under samma dag. Genom att arbetsledaren tillbringar mycket tid med 

administrativa uppgifter innebär det att arbetsledaren inte hinner ge den stimulans som 

gruppen behöver, berättar medarbetaren. Den andra medarbetaren upplevde att arbetsledaren 

ger gruppen stimulans i form av visad uppskattning. Arbetsledaren berättar att det inte finns 

några nedskrivna gemensamma mål på arbetsplatsen, medarbetarna själva diskuterar de olika 

riktlinjerna som styr verksamheten och hur de äldre skulle få ett bättre liv.  

Medarbetaren uppger:  

 

”Målet med de äldre är att de ska må så bra som möjligt, när man är gammal så har jag även 

någonting kvar. Jag som personal försöker då hitta det lilla extra för att göra livet ännu 

bättre.”  

 

Gemensamt för arbetsledaren och medarbetarna är att de upplever delegering som något 

positivt. En av medarbetarna menar att vissa arbetsuppgifter som står oss nära blir en 

självklarhet att ta delegation på som exempel blöjombud. Arbetsledaren beskriver att fördelen 

med delegering är att medarbetarna mår bättre av ett ökat ansvar. Vidare berättar 

arbetsledaren att nackdelen med delegation är att kontrollen över den delegerade 

arbetsuppgiften blir sämre, vilket kan bero på att arbetsledaren har det yttersta ansvaret över 

verksamheten. Gemensamt för båda medarbetarna är att det inte finns tid till delegation, tiden 

till delegation tas från de äldre uppger de intervjuade medarbetarna. Det finns olikheter 

mellan medarbetarna vid utökning av delegation, där ena medarbetaren önskar sig mer 

delegation och den andra medarbetaren inte ville ha mer delegation.  
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5.13 Likheter och olikheter mellan arbetslagen 

Likheterna mellan arbetslagen var att båda arbetsgrupperna uttryckte sig som ett starkt 

arbetslag där de flesta av medarbetarna umgicks på fritiden. Samtliga arbetslag beskrev även 

en trivsel på arbetsplatsen, vilket för många berodde på arbetskollegorna samt att de under en 

längre tid hade arbetat tillsammans. Båda arbetslagen beskrev även en positiv attityd till 

delegationen men på grund av tidsbrist så kunde inte delegationen utökas. Det positiva med 

delegationen var bland annat att kunna bryta vardagliga rutiner vilket arbetsledarna och 

medarbetarna var överens om. 

 

Olikheterna mellan arbetslagen var att arbetsledare 2 arbetade utifrån ett tydligare chefskap 

vilket även de två intervjuade medarbetarna beskrev. Arbetsledare 1 arbetade mera utifrån ett 

delat ledarskap och chefskap. Arbetsledaren såg sig själv som en resurs, stödjande och att 

kunna finnas till hands vilket företräder ett ledarskap. Arbetsledare 2 hade samtidigt en hög 

administrativ belastning och frånvaro i arbetsgrupperna vilket representerar ett chefskap. En 

orsak till skillnaden mellan arbetslagen var att arbetslag 2 var beroende av en chef på grund 

av det stora antalet anställda. Arbetsledare 1 hade ett större eget ansvar och var mera delaktiga 

i administrativa arbetsuppgifter.  

 

6. Slutdiskussion  

I relation till syftet som var att studera om arbetsledarna inom äldre omsorgen arbetade utifrån 

ett chefskap eller ett ledarskap blev tolkningen av studien att antalet anställda var avgörande 

utifrån arbetsledarnas arbetssätt enligt ett chefskap och ledarskap. Önskan fanns hos 

arbetsledarna att arbeta utifrån ett ledarskap men verksamheten gav inte den valmöjligheten. 

De intervjuade arbetsledarna uttryckte även betydelsen av att växla arbetsrollen som chef och 

ledare i verksamheten, vilket även verksamheten tidvis fordrade. Chefskapet har utvecklats 

genom en hög administrativ arbetsbelastning och även det stora antalet anställda. Många av 

de administrativa uppgifterna sköttes tidigare av personalkontoret vilket arbetsledarna kunde 

sakna. Tiden till de administrativa uppgifterna togs ifrån medarbetarna vilket resulterade i att 

arbetsgrupperna själva utsåg inofficiella ledare. Båda intervjuade arbetsledarna var medvetna 

om att i arbetsgrupperna fanns det inofficiella ledare. Medarbetarna bekräftade det 

arbetsledarna sa genom saknaden av en närvarande arbetsledare som fanns i grupperna och 

stöttade dem vidare i arbetet. Medarbetarna upplevde även ett chefskap som ofta var på 

möten, vid datorn eller för lite deltagande vid exempelvis gemensamma fikapauser. Trots det 
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fanns det ändå en viss förståelse hos medarbetarna över arbetsledarens utvecklade chefskap. 

Båda arbetsledarna upplevde en prioritering av arbetsuppgifter där det mest akuta hanterades 

först. En av de intervjuade arbetsledarna beskrev en viss stress över arbetsuppgifter som 

tvingades skjutas upp, exempelvis medarbetarsamtal. Båda arbetsledarna betonade vikten av 

tydlighet mot medarbetarna. En av arbetsledarna menade att ett arbetssätt som att inte vara 

tydlig nog kunde skapa en otrygghet hos medarbetarna. Samtliga intervjuade arbetsledare och 

medarbetare upplevde en trivsel på sina arbetsplatser, trots önskan om en arbetsroll och 

arbetsledare som verkade utifrån ett ledarskap. Det tenderar utifrån Arbetsmiljöverkets 

inspektion att finns det goda förhoppningar över arbetsbelastningen hos arbetsledarna inom 

äldre omsorgen i den studerade kommunen. Genom en administrativ avlastning kan det leda 

till ett arbetssätt som utgår från ett mera delat chefskap och ledarskap vilket skapar en 

arbetssituation som både arbetsledarna och medarbetarna efterfrågande.  
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Bilaga 1 

Arbetsledarens intervjuguide 

Intervjuguiden innehåller teman som vi kommer att utgå ifrån vid intervjun.  

Dessa teman kommer intervjun att handla om.   

 

Arbetsförhållande 

Beskriv en vanlig dag 

Verksamhetens mål 

Stimulans till medarbetarna 

 

Delegering 

Vilka arbetsuppgifter delegerar Du 

Handledning av delegering 

För/nackdelar vid delegering 

 

Chefskap 

Vad chefskap innebär för Dig  

Vilka egenskaper chefskapet kräver 

På vilket sätt utövar Du chefskap 

 

Ledarskap 

Vad ledarskap innebär för dig 

Vilka egenskaper ledarskapet kräver 

På vilket sätt utövar Du ledarskap 

 

Egna reflektioner om yrkesrollen 

Vilken roll Du tror att Din verksamhet behöver 

Hur tror Du att Dina medarbetare upplever Dig i Din yrkesroll 

 

Tyvärr kan vi inte lämna ut informationsbladet på grund av försenad postgång.  

Vi överlämnar informationsbladet till Er så fort vi har fått det.  

 

Med vänliga hälsningar Charlotte och Jeanette Pettersson. 
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Bilaga 2 

Medarbetarnas intervjuguide 

Intervjuguiden innehåller teman som vi kommer att utgå ifrån vid intervjun.  

Dessa teman kommer intervjun att handla om.   

 

Arbetsförhållande 

Arbetsplatsens gemensamma mål 

Stimulans på arbetsplatsen 

Delaktighet på arbetsplatsen 

 

Delegering 

Beskriv vilka arbetsuppgifter Du har delegation på i Din arbetsplats 

Handledning vid delegation 

För/nackdelar vid delegation 

 

Chef/ledarskap 

Berätta skillnaden mellan dessa roller 

Utifrån detta, är din arbetsledare en chef eller en ledare 

Viken av dessa roller tycker Du att Din arbetsplats behöver 

 

 

 

 

 

 

Tyvärr kan vi inte lämna ut informationsbladet på grund av försenad postgång.  

Vi överlämnar informationsbladet till Er så fort vi har fått det.  

 

Med vänliga hälsningar Charlotte och Jeanette Pettersson. 
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 Bilaga 3 
 
    2006-11-09 

                                             Information till forskningspersoner 

                                    Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

Hej 

Vi heter Charlotte och Jeanette Pettersson och studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Vi 

håller på att skriva vårat examensarbete på 10 poäng inom Sociala omsorgsprogrammet. 

Uppsatsens syfte är att studera arbetsledarens och medarbetarens uppfattning om rollen som 

chef och ledare inom äldre omsorgen.  

Vi skulle därför vara intresserade att Du som arbetsledare och Du som medarbetare vill delta i 

våran studie. Genom Din medverkan kan vi skapa oss en uppfattning om hur Du upplever 

begreppen chef och ledare inom den verksamhet Du arbetar på.  

Vid intervjutillfället använder vi oss av en bandspelare och intervju tar cirka 1 timme.  

Intervjun sker anonymt och Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt där endast vi 

har tillgång till materialet. När Din medverkan har skett kommer alla personuppgifter tas bort 

och Ditt svar kommer endast att användas, bearbetas och redovisas i enlighet med de etiska 

riktlinjer som finns.  

Din medverkan i studien sker frivilligt och Du har rätt att avbryta deltagandet i studien utan 

att ange skäl för det.  

Studien kommer att finnas tillgängligt via Universitetsbiblioteket hemsida 

http://www.ltu.se/depts/lib/  under länken ” universitetets publikationer”.  

Har Du några frågor angående studien är Du välkommen att ringa eller maila oss. 

Vänliga hälsningar  

 

Charlotte Pettersson   Jeanette Pettersson 

Mailadress: chapet-3@student.ltu.se  Mailadress: jeapet-3@student.ltu.se 

Mobilnr: 070-307 99 96   Mobilnr: 070-303 69 90 

 

!:e Forskningsingenjör / handledare: Roland Harnesk 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Mailaderss: Roland. Harnesk@ltu.se 

Telefon nr: 0920-49 10 00 (växel) 

Mobilnr: 070-636 22 43 


