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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna studien är att undersöka vård- och omsorgspersonalens uppfattning om det  
nuvarande ledarskapet inom äldreomsorgen i Hagfors kommun.    
Studien är en kvalitativ undersökning och baseras på material från fyra olika fokusgrupper 
med totalt 18 respondenter. Fokusgrupperna bestod av vård- och omsorgspersonal från hem-
tjänsten, särskilda boenden, legitimerad personal samt enhetschefer. Materialet analyserades  
med innehållsanalys som innebär att jag stegvis och systematiskt ordnar den insamlade datan.  
I min analys identifierades tre stycken kodgrupper; Närvarande och Delaktighet, Ansvarsta-
gande och Ansvarsgivande ledarskap och Tydlighet och Kommunicerande ledarskap. Resulta-
tet i studien visar att vård- och omsorgspersonalen tycker att enhetschefen sitter nära per-
sonalgruppen och att enhetschefen är lätt att nå. Studiens resultat visar också att det är viktigt 
att enhetschefen visar engagemang över vård- och omsorgs personalens arbete. Resultatet vi-
sar också att det är viktigt att personalen får feedback och positiv respons från sin enhetschef, 
men även att man kan ge varandra i personalgruppen feedback och positiv respons. 
 
Undersökningen kan inte påvisa någon specifik dominerande ledarskapsteori  inom äldre-
omsorgen i Hagfors kommun. Ett förslag på ny studie är att undersöka enhetschefernas ar-
betssituation mot det situationsanpassande ledarskapet och därefter undersöka hur vård- och 
omsorgspersonalen ser på ledarskapet utifrån det situationsanpassande ledarskapet. 
 
 
Nyckelord: Fokusgrupper, innehållsanalys, äldreomsorg, ledarskap, vård- och omsorgsperso-
nal 
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Title: Elder Carestuff perceptions of leadership in Hagfors municipality  
 
The intension with this research is to investigate the care staff´s opinion about the present lea-
dership within geriatric care  in Hagfors municipality. 
The study is an qualitative investigation (inquiry) and is based on material from four different 
focusgroups with a total of 18 respondents. The focusgroups consisted of care staff from 
home care service, residential care, registered personnel and branch heads. The material was 
analyzed with  qualitative content analysis which involves that I step-by-step and classified 
order the collection of data.  
In my analyses three categories was identified; Attendent and Participation, Taking re-
sponsibility and Rewarding responsibility leadership and Conspicuousness and Communi-
cative leadership. The conclusion in the study shows thar care staff thinks that the bransch 
head is near the staff and is easy to reach. The study also shows that it is important that the 
bransch head shows interest in the care staff´s work. The conclusion also shows that it is im-
portant that care staff is getting feed-back and positive response from their branch head, al-
hougt one can give each other feed-back and positive response in the personnel group. 
 
The inquiry can´t demonstrate any specific dominate leadership within geriatric care in Hag-
fors municipality. One suggestion for another study is to investigate the bransch head´s work 
situation against the  situational leadership and then inquire into how care staff look at the 
leadership from the   situational leadership. 

 
Keywords: Focusgruop, qualitative content analysis, geriatric care, leadership, care stuff 
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Uppsatsarbetet har varit en lång process som nu har kommit till sitt slut. Det har varit ett stort 
arbete och en lärorik process.  
 
Framförallt vill jag tacka de personer som deltagit i fokusgrupperna och min handledare för 
stort tålamod.   
 
Även Ett stort Tack till mina arbetskamrater som stöttat mej under arbetets gång. 
 
Ulrika Saxin 
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Inledning 
 
Vård- och omsorgen är idag en stor arena i Sveriges kommuners välfärd och det sker ständigt 
nya förändringar i och med att samhället utvecklas. Nya förändring innebär att det skapas nya 
förutsättningar på de personer som arbetar inom vård-och omsorg men även för de personer 
som använder sig av vård- och omsorgens tjänster. Förändringar ställer krav på de personer 
som leder verksamheterna. Många förändringar handlar om effektivisering men även att ta till 
vara och att utveckla nya arbetsmetoder för att tillmötesgå förändringarna som sker i sam-
hället. Idag beskrivs chefsrollen, inom vård-och omsorg, som en utveckling från auktoritär 
och regelstyrd till en mer kommunikativ och inspirerande, där kommunikationen mellan per-
sonalen är mycket viktig. Personalen får ökade krav på personligt ansvar, teamarbete, och 
problemlösning och det finns idag inte utrymme för enskilt revirtänkande. Ledarskapet är be-
roende av personalen och personalen är beroende av högre ledning för att det ska bli en ut-
veckling inom organisationen. Enhetscheferna har en mellanposition, krav från högre ledning 
och politiker samt att leda personalen i deras dagliga arbete. En viktig roll för enhetschefer är 
arbetet för samordning och samverkan mellan externa och interna grupper, verksamheter och 
individer. Som enhetschef företräder man verksamheten och förväntas vara lojal mot högre 
ledning och de politiska beslut som fattas inom kommunen. Enhetschefen ska också represen-
tera sin personal och tillgodose deras förväntningar och önskemål samt tillgodose vårdtagar-
nas anspråk på högre kvalitet. Enhetscheferna har ett delegerat ansvar för verksamheten, eko-
nomin och personal. Detta innebär att enhetscheferna själva får balansera och ansvara för hur 
de resurserna som de har blivit tilldelade ska fördelas mot de behov som verksamheten har 
(Larsson, 2008). 
 

Utifrån denna utveckling är det för mig angeläget att undersöka vad personalen inom äldre-
omsorgen i Hagfors kommun har för  uppfattningar om det nuvarande ledarskapet. 

Bakgrund 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av organisationer, mellanchefen, ledarskapet och olika   
ledarskapsperspektiv. Till sist beskrivs den tidigare äldreomsorgsorganisationen inom Hag-
fors kommun.  
 

Organisationer 
 

Den 1 januari 1992 skedde en socialpolitisk reform i Sverige, Ädelreformen. Ädelreformen 
innebar att kommunerna fick det samlade och övergripande ansvaret för nästan all vård och 
omsorg, med undantag för akutsjukvård och läkarkontakter. Kommunerna fick ansvar för 
äldreomsorgen och hemsjukvården. Målet med reformen innebar att äldre skulle kunna få 
möjlighet att bo kvar i sina hem. (Svenska Kommuner och Landsting, 2012).  

I dagens samhälle, och den omvärld vi idag har omkring oss sker ständigt förändringar. Sam-
hället utvecklas genom ökad kunskap och ny forskning. Genom denna utveckling är 
gårdagens organisation förändrad och nya perspektiv uppstår (Bolman och Deal, 2005). Desto 
mer dynamiskt och heterogent samhället är, desto mer arbete för organisationerna att försöka 
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anpassa sig till omvärlden. Organisationernas ledarskap påverkas av samhällets förändringar 
och är en anledning till att ledarskapet blir allt viktigare (Jacobsen och Torsvik, 2008). 
 

Enligt svenska nationalencyklopedin (2012) anges organisation som; ”term inom organsiat-
ionsteorin med två betydelser, dels en konkret där en planmässig samverkan mellan individer 
och individer och grupper med gemensamma intressen åsyftas (förekommer ofta i samman-
sättningar , tex. personalorganisation) dels en mer allmän där ett företags eller en förvaltnings 
uppläggning av verksamheten avse”. 

Organisationen är beroende av sin omvärld, sin uppgift och alla de personer som medverkar 
inom organisationen (Lind-Nilsson,Gustafsson, 2006). 
En organisation kan förklaras som ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att 
uppnå bestämda mål” (Etzioni, refererat av Jacobsen och Torsvik, sid 10, 2008). 
 
Offentliga organisationers främsta syfte och uppgift är att arbeta mot, och att utföra, och för-
verkliga de bestämda mål som finns fastställda inom kommunerna. Det finns två perspektiv, 
mål och strategier och den formella strukturen som är viktiga för hur ledningen tänker och 
handlar inom organisationen. Formuleringen för varje kommuns mål och strategier kan vara 
fastställda klart och tydligt, men kan vara mer diffusa vilket istället ger utrymme för egna 
tolkningar. Mål innebär ett önskat framtida tillstånd för organisationen medan strategi förkla-
rar hur man ska handla för att nå de uppsatta målen. Diffusa mål och strategier påverkar tolk-
ningen och hur resultatet uppnås inom organisationen. Den formella strukturen dvs. hur orga-
nisationen är uppbyggd, hur beslutsansvaret är fördelat, samt vilka system som finns för att 
samordna och styra de aktiviteter som finns inom organisationen (Jacobsen, Torsvik, 2008). 
 
Centralisering innebär att beslut fattas på plats hos den högre ledningen, medan decentrali-
sering innebär att beslut placeras och fattas längre ner i ledningsnivån, där medarbetarnas 
kompetens och kunskap tas tillvara.  
En organisation består av fem huvuddelar;  
- en operativ kärna som består av de personer som utför det grundläggande arbetet och har till 
uppgift att utföra de uppsatta mål som är beslutade inom organisationen 
- mellanchefer, som tillhandahåller de resurser som den operativa behöver och har till uppgift 
att övervaka och samordna handlingarna samt leda informationen från den strategiska led-
ningen ner till personerna i den operativa kärnan 
-den strategiska ledningen fokuserar på den yttre omgivningen och fastställer mål samt ut-
formar strukturen och har den administrativa uppgiftens ansvar 
-teknostruktur ansvarar för revision och granskningskontroll samt för den tekniska kontrollen 
-servicestrukturen ansvar för att underlätta för andras arbeten så som sekreterare, städare och 
vaktmästare (Jacobsen, Torsvik, 2008).  
 
Bolman och Deal (2005) menar att organisationer påverkas av samspelet, och vår kunskap 
mellan människorna men även vår förmågan att förutse, och vårt eget mänskliga beteende 
som finns inom organisationerna. Detta gör att organisationerna blir komplexa, komplicerade 
och svårförstådda. Eftersom verkligheten inte blir vad som förväntas så kan det förkomma 
överraskningar på annat sätt än vi tänkt oss inom organisationen. Så som handlingen var igår, 
kan bli ett misstag idag. Det är sällan som organisationer uppfyller vår förväntan och kanske 
håller undan kritiska överraskningar, vilket gör organisationer bedrägliga. Resultatet av kom-
plexiteten och bedrägligheten är att organisationer är mångtydiga som gör det svårt att förstå 
och leda organisationer. 
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Vidare menar Bolman och Deal (2005) att de bilder och teorier vi bär med oss bestämmer vad 
vi ser, vad vi gör och vad vi åstadkommer. Det innebär att de chefer som har en begränsad 
och snäv bild och teori gör att de förbiser den komplexa, komplicerade och svårbegripliga 
inom organisationen och därmed hamnar i fallgropar och misslyckanden, medan de chefer 
som har förmågan att använda sina teorier och bilder finner istället möjligheter att hantera det 
komplexa, komplicerade och svårbegripliga. 
 

Ledarskap 
Med chefskap menas att man har en formell position inom en organisation och därmed ett 
uppdrag. Uppdraget innebär även befogenhet inom vissa ramar så som att hantera resurser, 
bemanning samt arbetsrätt. Med chefskapet ingår också ansvar för personalgruppen. Att vara 
lyhörd och förstå personalens verklighet är en viktig egenskap för chefskapet. Det behövs en 
tydligt kommunikation, där man som chef också kommunicerar med både tanke och känsla 
till personalgruppen även besitta ett helhetsperspektiv för att därefter kunna fatta beslut i olika 
situationer (Mossboda, Peterson och Rönnholm, 2004). 
 
Henning (2000) menar att det råder stor begreppsförvirring vad det menas gällande ledare, 
chef, ledarstil, ledarskap och ledning. Det råder stora skillnader i olika definitioner och nästan 
alla definitioner finns i inom företagsledning och endast någon få från offentligt ledarskap, 
där det menas att begreppet ledarskap kännetecknas av en process, ett beteende, en relation, 
en effekt av en roll till skilda egenskaper och Henning menar att den definitionen är otydlig i 
sitt begrepp och helhet (Henning, 2000). 
 

Ledarskapets olika teorier 
Ledarskapet innebär att ledaren besitter verktyg för att hantera sin situation utifrån sitt ledar-
skap. Verktyget fungerar både som en karta och som ett navigationsverktyg. Ledaren kan med 
sina verktyg hantera sin situation utifrån uppdragets art och ju större uppdrag desto mer verk-
tyg behövs. Varje verktyg har sina svagheter och sina styrkor och som ledare måste rätt verk-
tyg väljas utifrån uppdraget (Bolman och Deal, 2005). 
 
Bolman och Deal (2005) beskriver fyra olika ledarperspektiv. De olika perspektiven är struk-
turellt perspektiv, Human Resources, (HR perspektiv), politiskt perspektiv och symboliskt 
perspektiv. 
 
Strukturellt perspektiv, har sitt ursprung från Frederick Tylers modell Scientific management, 
vilket innebär att ledaren är strukturell, målmedveten och försöker att hitta en struktur som 
passar verksamheten för att nå maximal effekt. Även Max Weber var verksam och hans byrå-
kratiska modell utgick från att det skulle vara en fast arbetsfördelning, hierarki, fasta regler 
som styr verksamheten, skillnad mellan personliga och offentliga rättigheter och ägodelar, att 
det skulle finnas tekniska kvalifikationer för att anställas. I det strukturella perspektivet foku-
serar chefen på sitt uppdrag och det finns inget samarbete med personalen.   Inställningen till 
arbete skulle vara med ett livslångt yrke och med möjlighet till att utvecklas och göra karriär 
(Bolman och Deal, 2005). 
 
Human Resources, HR-perspektiv, är ett inriktat ledarskap där en av föregångarna var Elton 
Mayo. Med HR-perspektivet menas att ledaren finns tillgänglig och synlig för sin personal. 
HR perspektiv innebär att organisationen tar tillvara sin personals kunskap, talang och energi. 
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Organisationen och människorna behöver varandra och när samspelet mellan organisationen 
och personalgruppen är bra upplever både personalgruppen och organisationen tillfredsstäl-
lelse. Om samspelet mellan personalgruppen och organisationen inte fungerar så finns det en 
stor risk att personalgruppen inte känner sig bekräftade, personalen drar sig tillbaka, medan 
organisationen anser att personalgruppen motarbetar organisationens mål. Organisationerna 
behöver kunskap, nya idéer och personalens färdigeter samtidigt som människan behöver lön 
och möjlighet till att utvecklas och göra karriär, med det finns risk för att inte all personal kla-
rar att införskaffa kunskap eller nya idéer och istället känner sig kränkta. Organisationer som 
ger personalgruppen inblick i organisationen stärker personalens självständighet, gör dem del-
aktiga vilket ökar förtroendet till organisationen samt ger arbetet mening i positiv riktning 
som i sin tur ökar produktionen. Teamsamhörigheten är stor i HR perspektivet för att skapa 
delaktighet och att utveckla ny kultur. En av strategierna inom HR perspektivet är att ge per-
sonalen bra löner och även ge personalen del av organisationens vinst (Bolman och Deal, 
2005). 
 
Politiskt perspektiv, innebär att ledaren har politisk kunskap och ett antagande om att makt är 
förutsättningen för att leda en organisation och en personalgrupp. Genom att se organisation-
erna som koalitioner där var och en, eller grupper har sina egna mål och resurser och kan 
därmed köpslå med andra för att kunna förändra mål och beslut. Ledaren bygger en upp nät-
verk med personer som anses viktiga. Den politiska ledaren försöker i först hand att övertyga 
sin personal om en speciell handling och om det inte fungerar så kan ledaren förhandla sig 
fram med sin personal och till sist, om inte övertygelse och förhandling fungerar så kan leda-
ren använda sin makt (Bolman och Deal, 2005). 
 
Symboliskt perspektiv innebär att ledaren bär med sig en historia. Historien förmedlas som en 
vision till personalgruppen. Det är inte det som händer som är det viktigaste utan betydelsen 
av det som händer. Människorna inom symboliska perspektivet har gemensamma värderingar 
och övertygelser. Symboliska handlingar gestaltar sig i välutformade beslut, planer och inno-
vationer. Den symboliska ledaren ger kraft och inspiration till sin personalgrupp genom att 
själv vara med i striden. Ledaren ger sin personalgrupp en hoppfull och övertygande bild av 
framtiden. Som ledare är man lyhörd för organisationens historia och kultur (Bolman och 
Deal, 2005).  

Situationsanpassat ledarskap 
Situationsanpassat ledarskap innebär att det inte finns någon ”bästa ledarstil” utan det är leda-
ren som ska anpassa beteendet till personalgruppens mognad och utvecklingsnivå. Det är den 
rådande situationen, så som personalgruppens arbetsuppgifter och hur personalen hanterar 
uppgifterna och vilka beslut som ska fattas inom gruppen som bestämmer vilken ledarstil och 
beteende som ledaren ska förhålla sig till (Jacobsen, Thorsvik, 2008) . 
 
Betydande för ledarens ledarstil är var ledaren själv befinner sig i sin egen professionella ut-
veckling, tidigare bakgrund, sin egen mognad och självkännedom. En viktig egenskap, för att 
leda sin personalgrupp framåt, är lyhördhet och flexibilitet. Om ledaren har bra självkänne-
dom så minskar risken för att personalgruppens utveckling stannar upp eller att personalgrup-
pen behåller den mest bekväma stilen (Svedberg, 2007).  
 
Det finns många författare som har presenterat det situationsanpassade ledarskapet. Det situat-
ionsanpassade ledarskapet är idag en populär modell inom olika chefsutbildningsprogram och  
modellen som visas här, är utvecklad av Hersey och Blanchardt (Bolman och Deal, 2005).  
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Förutsättningen med situationsanpassat ledarskap är att personalgruppen ska bli självständiga 
och nå egenmakt, ett självgående team. För att nå självständighet och egenmakt i personal-
gruppen är det ledaren som ska motivera och plocka fram personalens kunskaper och erfaren-
heter. Ett situationsanpassat ledarskap innebär att ledaren är flexibel och kan vara lyhörd för 
personalgruppens mognad och anpassa sig därefter (Svedberg, 2007). 
 
Nedan (figur 1) beskrivs det situationsanpassande ledarskapet. 
 
 
 

Situationsanpassat ledarskap  
 
 

Utvecklingsnivå 
 
 

 
 
Stödjande ledarskap 
 
                                   3 

 
 
Övertalande ledarskap 
 
2 

                                   4 
Delegerande ledarskap 
 

1 
Instruerande ledarskap 

 
 
 

 Figur 1. Frihandsritat från Gruppsykologi, Svedberg, L (sid324)  
 

 
Modellen (Figur 1) skiljer mellan fyra beredskapsnivåer och det finns ingen nivå som är bättre 
än den andra nivån. Det handlar om att utveckla personalgruppen för att bli ett självständigt 
team. (Bolman och Deal, 2005). 
 
Modellen beskrivs i fyra utvecklingsnivåer. 
 
Nivå 1 -illustrerar när personalgruppen är villig personalen är att utföra ett bra arbete. Här 
finns ett högt engagemang men låg kompetens inom personalgruppen. Chefen ger instruktion-
er och leder personalgruppen framåt i arbetsuppgifterna. Chefen ger klara direktiv till perso-
nalen om vilka förväntningar som finns på personalgruppen. Den frihandsritade linjen visar 
att chefens ledarstil är mycket uppgiftsorienterad och mindre relationsorienterad (Bolman och 
Deal, 2005). 
 
Nivå 2 - illustrerar om personalgruppen inte är villig att utföra ett bra arbete och att det heller 
inte finns tillräcklig kompetens inom personalgruppen, det finns heller ingen mognad i grup-
pen och engagemanget för arbetet minskar. Personalen kan känna sig besvikna eller frustre-
rade. Chefens uppgift är då att övertala och coacha personalgruppen, ge personalen både 

Låg 

Hög 

Låg Hög 

Relationsorientering 

Uppgiftsorientering 
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mycket stöd och instruktioner, visa på olika förslag till arbetsuppgiften samt är med och väg-
leder vid problem inom personalgruppen. Den frihansritade linjen visar att chefen har en 
hög relationsorientering och lägre uppgiftsorientering (Bolman och Deal, 2005). 
 
Nivå 3 - illustrerar när personalgruppens kompetens ökat så avtar chefens coachning och kan 
minska på instruktioner till arbetsgruppen. Chefen är stödjande och kan ge mer ansvar till per-
sonalgruppen och kan hålla sig tillbaka från sin stödjande position. Chefen visar sitt intresse 
för personalgruppens handlingskraft och resultat. Den frihandsritade linjen visar att chefen har 
en måttlig relationsorientering och måttlig uppgiftsorientering.(Bolman och Deal, 2005). 
 
Nivå 4- illustrerar när personalgruppen har viljan att utföra ett bra arbete och det finns hög 
kompetens och ett högt engagemang så ska chefen ge personalgruppen möjlighet att själva se 
vad som förväntas av dem. Personalgruppen arbetar självständigt och ledaren finns nära och 
tillgängligt för att stötta om så skulle behövas. Den frihandsritade linjen visar att chefen går 
från ett relationsorientering till ett mer delegerande ledarskap. Om det finns kompetens inom 
personalgruppen men att det saknas motivation, så ska chefen använda sig av delegerande  
ledarskap för att öka motivationen i personalgruppen. Chefen bör diskutera vad som ska göras 
tillsammans med personal, samt dela med sig av sina idéer till personalgruppen. När per-
sonalgruppen har kompetens och motivation klarar sig personalgruppen utan chefens närva-
rande (Bolman och Deal, 2005). 
 
Genom att samordna personalens kunskap och kompetens presteras mer i verksamheten än 
vad enskilda personer skulle ha gjort. När det finns rutiner, regler och formella strukturer upp-
träder personalen som en väl samkörd grupp. Den ömsesidiga samordningen mellan persona-
len och chefen ökar när det finns fysisk närvaro. Desto längre avstånd mellan chefen och per-
sonalgruppen försvårar samordningen (Jacobsen, Thorsvik, 2008). 
 

Enhetschef  i kommunal äldreomsorg 
Att benämna den närmaste chefen för personalen som arbetar närmast vårdtagaren är idag inte 
så enkelt. Det finns lika många benämningar som det finns författare inom ämnet. Benäm-
ningar på chefer som arbetar närmast personal inom vård- och omsorg benämns som enhets-
chef, hemhjälpsledare, första linjens chef, arbetsledare och föreståndare. Detta påvisar att det 
inte finns någon specifik benämning på dessa chefer. Det som avgör benämningen är var i hi-
erarkin chefen står och hur formen på deras arbete påverkas (Larsson, 2008).  
 
I min undersökning använder jag benämningen enhetschef, ledare och chef vilket är syno-
nyma  begrepp med varandra i detta arbete. 
 
Som enhetschef befinner man sig i en mellanposition, vilket innebär krav uppifrån den högre 
ledningen samt den politiska nämnden. Samtidigt ska enhetschefen representera sin personal-
grupp och tillgodoses den enskildes önskningar om vård och omsorg. Som enhetschef sitter 
man nära sin personalgrupp och har ett operativt ansvar för dem. Enhetschefens traditionella 
uppgift är att leda sin personalgrupp kostnadseffektivt samtidigt som vård- och omsorgsar-
betet ska hålla så hög kvalitet som möjligt (Larsson, 2008). 
 
Enhetschefens roll är att fungera som en länk mellan organisationen och sin personalgrupp. 
Enhetschefens roll innebär en kontinuerligt samspel med personalgruppen, för att de ska få 
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det stöd och och vägledning som behövs för att de ska utföra sina arbetsuppgifter, samt för att 
nå organisationens uppsatta mål (Jacobsen och Torsvik, 2008). 
 
 
Som chef intar man två roller, att var chef och att vara ledare. Skillnaden mellan att vara chef  
och ledare innebär att i chefsrollen intar man en formell position och i ledarrollen intar man 
en relation till sin personalgrupp. Ledarrollen förvärvas, och beroende på hur man agerar, så 
kan ledarskapet förstärkas eller förloras. Genom att integrera chefsrollen och ledarrollen kan 
man bli en bra chef och få förtroende och tillit från sin personalgrupp. Som chef har man ett 
tydligt uppdrag, befogenhet över resurser och en formell maktposition. I ledarrollen är för-
hållningssättet till personalen viktigt, som innebär att man är tydlig och kan uttrycka tankar 
och åsikter till sin personalgrupp. Ledaren bör ha en god självkännedom och vara närvarande i 
relationer och samtidigt visa respekt mot sin personalgrupp och vara öppen för nya idéer så att 
man får personalen med sig i sitt ledande arbete. För att bevara sin trovärdighet till personal-
gruppen är det viktigt att det finns ett sammanhang mellan det som sägs och det som utförs i 
arbetet. Att bara inta sin chefsroll gör att det är svårt att få personalgruppen med sig i arbetet, 
och att endast vara ledare innebär att befogenheter inte används och blir därmed kraftlös i sin 
handling och når inte organisationens uppsatta mål (Mossboda mfl. 2004). 
 
Ett bra ledarskap beskrivs utifrån tre faktorer. De tre faktorerna beskrivs som;  
-Strategiskt handlande och tänkande, som innebär att ledaren förstår sin omvärld och har för-
mågan att samspela mellan organisationen, uppgiften och omvärlden, men även av att kunna 
se helheten, och se problemen ur olika perspektiv. En positiv inställning och en förmåga, att 
se verksamheten och dess process men också en gemensam förståelse mellan de personer som 
finns inom verksamheten och en förmåga att skapa relationer till andra personer. 
-Kommunikativt förhållningssätt, som innebär att kommunikation är en ständig pågående pro-
cess. I en pågående kommunikation innefattas även mimik, tonfall, gester och ögonkontakt. 
Kommunikation kräver också en förståelse för beteenden och reaktionsmönster. För att kunna 
kommunicera bra bör vi ha en bra självkännedom om oss själva. 
-Personlig mognad, vilket innebär att den person som känner sitt eget värde och vilar i sig 
själv är förankrad i det gemensamma. Att kunna vara sig själv, att våga möta sig själv, kräver 
både styrka och uthållighet och det krävs förmåga och kunskap utifrån sina egna förutsätt-
ningar (Lind-Nilsson och Gustafsson, 2006). 

Lagar 
Inom vård och omsorgen finns ramlagar som ska styra arbetet inom kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten. En ramlag anger mål och övergripande riktlinjer men saknar detaljre-
glering. Det ger kommunerna stor flexibilitet att anpassa vård- och omsorgsarbetet för  vård-
personalen och till vårdtagaren. I enhetschefens arbete ingår att stödja och tillämpa lagarna 
tillsammans med vård- och omsorgspersonalen i det praktiska arbetet men även för vård- och 
omsorgstagaren. Den kommunala äldreomsorgen styrs också av förordningar och avtal (Sve-
riges Kommuner och Landsting, 2000). Det finns tre lagar som äldreomsorgen ska följa och 
dessa tre lagar är socialtjänstlagen, SoL (Bergstrand, 2009), Hälso- och sjukvårdslagen, HsL 
(Sveriges riksdag, 2012) samt arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2012) som är det grund-
läggande styrdokumentet. Utifrån dessa ramlagar har kommunen möjligheter att utforma 
vård- och omsorgsarbetet för äldreomsorgen. 
Socialtjänstlagen är en lagstiftning som innebär att kommunen har det yttersta ansvaret för att 
enskilda personer får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstlagen avser den en-
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skildes rätt till vård och omsorg i sitt hem, rätt till en aktiv samvaro med andra samt rätt till 
försörjningsstöd samt till ett liv med skälig levnadsnivå (Bergstrand, 2009). 
Hälso- och sjukvårdslagen är en lagstiftning som innebär att tillgodose alla vård- och om-
sorgstagare får den vård som behövs (Sveriges riksdag, 2012). 
Arbetsmiljölagen är en ramlag där reglerna för arbetsmiljön anges, ansvarsfördelning och 
befogenheter och hur arbetsmiljöarbete ska organiseras. Lagens ändamål är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (Arbetsmiljö-
verket, 2012). 
 
 
Äldreomsorgen i Hagfors kommun 
Hagfors kommuns äldreomsorg har tidigare varit en platt organisation. Den platta organisat-
ionen innebar att det fanns en socialchef som ansvarade för hela socialtjänstens verksamhet. 
Under honom fanns två områdeschefer och en rehabiliteringschef för äldreomsorgen. Varje 
områdeschef ansvarade för ca 200 medarbetare och rehabiliteringschefen ansvarade för cirka 
60 medarbetare. Tillsammans hade hela äldreomsorgen en assistent att tillgå. En platt organi-
sation med centraliserade chefer innebar att cheferna satt långt ifrån baspersonalen och hade 
därmed mycket begränsad inblick i äldreomsorgens verksamhet. 2004 skedde en organisat-
ionsförändring inom Hagfors Kommuns äldreomsorg, som innebar att frångå den tidigare 
platta organisationen. I den nya organisationen beslutades att äldreomsorgen skulle införa ett 
situationsanpassat  ledarskap och därmed skulle fler enhetschefer tillsättas till äldreomsorgen. 
Med ett situationsanpassat ledarskap skulle enhetscheferna skulle arbeta nära personalen. Det 
nya ledarskapet innebar också att enhetschefen  skulle vara lyhörd för vård- och omsorgsper-
sonalen dagliga arbetssituation samt att kunna ha möjlighet att förebygga sjukskrivningar. 
Genom att enhetscheferna sitter nära sin personalgrupp innebär det, att det finns möjligheter 
att förhindra felaktigt arbetssätt, missnöje och konflikter bland personalen som i sin tur skulle 
kunna leda till sjukskrivningar. Vidare skulle tillsättningen av enhetschefer och det nya ledar-
skapet  också skapa möjlighet för bättre informations- och kommunikationsvägar vilket skulle 
kunna förhindra misstro och missförstånd. Det skulle ges bättre förutsättningar i arbetsgrup-
perna att föra diskussioner i viktiga frågor så som etik, moral och den gemensamma värde-
grunden. Inom kommunens äldreomsorg finns en gemensam värdegrund som skulle ligga till 
grund för det arbete som skulle utföras (Alama, Larsson,  2011). 

Äldreomsorgen består idag av äldreomsorgschef samt tillförordnad äldreomsorgschef, därefter 
finns enhetschefer. Det finns en enhetschef för varje särskilt boende och en enhetschef för re-
spektive hemtjänstgrupp. Varje enhetschef ansvarar för personal, systematiskt arbetsmiljöar-
bete, budgetansvar, SoL ansvar, uppföljning av biståndsbeslut och  kvalitetsutveckling av 
verksamheten (Alama, Larsson,  2011). 
 
Idag har Hagfors kommuns enhetschefer arbetat ett antal år efter ett situationsanpassat ledar-
skap och jag vill undersöka medarbetarnas uppfattning av ledarskapet inom äldreomsorgen i 
Hagfors kommun. 
 

 

Syfte 
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Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera vård- och omsorgspersonalens 
och enhetschefernas uppfattning om betydelsen av det nuvarande ledarskapet inom den kom-
munala äldreomsorgen i Hagfors kommun. Ledarskapet har under de senaste åren inom Hag-
fors kommun förändrats och det är för mig angeläget att undersöka hur medarbetarna ser på 
nuvarande ledarskap.  
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Material och metod 
 

Design 

Kvalitativ ansats med fokusgrupper 
Projektet har en beskrivande kvalitativ design. I en kvalitativ forskningsintervju är syftet att få 
den enskildes subjektiva beskrivning av sin livsvärld. Den kvalitativa forskningen ger be-
skrivningar och kan fånga den enskildes upplevda värld (Kvale, 1997). Olsson och Sörensen 
(2011) beskriver den kvantitativa ansatsen som att man som forskare sätter in forskningspro-
jektet i dess sammanhang. De olika delarna i projektet hålls samman och ger underlag för 
tolkning av resultaten. En kvalitativ ansats kan beskrivas som holistisk där forskaren utgår 
från helheten av en företeelse och inte av dess delar. Helheten kan inte förstås enbart genom 
delarna i en analys utan det är delarna som är summan av helheten. Delarna utgörs av hur den 
enskilde upplever dem. 
 
I en fokusgrupp är det bästa antalet fyra till sex personer som deltar vid intervjutillfället (Wi-
beck. 2000). Det ger gruppmedlemmarna möjlighet att hålla ögonkontakt med varandra och 
att det ger oss som moderatorerna möjlighet att inneha allas uppmärksamhet samt att ge till-
fälle för varje enskild person att komma till tals. Målet med en fokusgruppintervju är att re-
spondenterna ska få diskutera så fritt som möjligt och som moderator bör man vara tillba-
kadragna men samtidigt vara en aktiv lyssnare. Moderatorns uppgift är att hjälpa responden-
terna att hålla sig till ämnet och se till att alla deltagarna, även de som är mer tillbakadragna 
får möjlighet att uttrycka sig och inte bara de som är starka (Wibeck, 2000). 
 
Med en fokusgruppsintervju kan deltagarna få ett fördjupat perspektiv och kan gemensamt 
resonera sig fram till egna åsikter och idéer. Åsikterna kan under diskussionens gång omfor-
muleras och respondenterna kan uttrycka nya idéer som uppkommer. Fokugruppsintervju ger 
en uppfattning om hur respondentera tänker och det är deltagarnas subjektiva värderingar som 
framkommer och därmed inte alltid fakta. Fokus är vad respondenterna själva uppfattar som 
viktiga åsikter utifrån frågeområdet. När respondenterna  får diskutera fritt kan varierande 
åsikter framkomma (Wibeck, 2000). 
 

Inledande datainsamling 
Datainsamlingen utfördes tillsammans med min studiekamrat som också skriver masterupp-
sats. Min studiekamrats arbete handlar om medarbetarskapet inom äldreomsorgen i Hagfors 
kommun. Vi valde att samarbeta vid urvalet av intervjupersoner samt i datainsamlingen. 
 
Innan vi påbörjade uttagningen av respondenterna så skickade vi ut ett mail (bilaga 1) till alla 
enhetschefer om att ska göra vårt examensarbete och att det kan förekomma att någon av de-
ras personal blir inbjuden till vår fokusgruppsintervju. 
 
Efter att urvalet av respondenter utförts, så skickade vi ett informationsbrev tillika inbjudan 
(Bilaga 2) till varje enskild personal. Inbjudan skickade via den interna postgången. Vi hade 
fått tillåtelse att utföra fokusgruppsintervjuer på arbetstid från den högre ledningen inom 
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äldreomsorgen i Hagfors kommun. Efter att fokusgruppsintervjun var utförd så informerades, 
via mail, berörd enhetschef om någon personal hade deltagit i studien. 
 

Urval 
Valet till deltagare gjordes med hänsyn till att få ett så brett utbud som möjligt av variation  
(Wibeck, 2000). Urvalsfaktorer som beaktades var: nuvarande erfarenhet inom kommunens 
äldreomsorg, tidigare erfarenhet, ålder, tjänsteår samt kön. En annan variabel som vi också 
ansåg var en viktig variabel var diskussionsvilja hos var och en av personerna. I en fokus-
grupp krävs att man är villig att delge sina åsikter tillsammans med andra personer. Genom 
mitt vardagliga arbete i kommunen, som möjliggör god kännedom om personalen,  inom 
äldreomsorgen, användes denna kännedom för att rekrytera personer till fokusgruppsintervju-
erna. Detta resulterade till att fokusgrupperna bestod av både män och kvinnor, personal med 
lång erfarenhet och många tjänsteår i äldreomsorgen, personal som hade annan bakgrund än 
äldreomsorg och yngre personal med liten erfarenhet av äldreomsorg. 

 

Fokusgrupp 
Den första fokusgruppsinterjun bestod av personal från särskilt boende, därefter en intervju 
med personal från hemtjänsten, en fokusgrupp bestående av enhetschefer och slutligen en fo-
kusgrupp med legitimerad personal. 
 
Till varje fokusgruppsintervju bjöds det in sex respondenter. Ett visst bortfall förekom med att 
de inbjudna respondenterna inte kom till intervjun eller att de kontaktade någon av oss samma 
dag som intervjutillfället vilket gjorde det svårt för oss att få in en ersättare med så kort varsel. 
Det kom fem stycken respondenter till varje fokusgruppsintervju dvs ett bortfall, förutom fo-
kusgruppsintervjun med enhetschefer som endast var tre stycken. Vi ansåg att det är ett rim-
ligt antal respondenter utifrån Wibeck (2000) beskrivning av fokusgrupper.  
 
Fokusgruppsintervjuerna förbereddes genom att utföra en pilotstudie med vänner. Syftet med 
pilotstudien var att kontrollera intervjuguidens frågor så att svaren på frågorna skulle mot-
svara syftet med studien. Vi ville även kontrollera bandutrustningen så att den fungerade samt 
att vi ville veta hur lång tid som behövdes för intervjutillfället. I denna pilotstudie ville vi 
också prova på vår roll som moderatorer i en fokusgruppsintervju. Pilotstudien utfördes på 
cirka 1 timme och vi ansåg att frågeguiden var relevant till syftet med studien samt fungerade 
bandspelaren bra. 

Vid fokusgruppsintervjun informerades respondenterna muntligt om syftet med intervjun dvs 
att det var ett examensarbete. Information gavs också om att vi skulle göra varsitt arbete. 
Inledningsvis hälsade en av oss välkommen till intervjutillfället och berättade om bakgrunden 
om våra studier och samarbetet med äldreomsorgen i Hagfors kommun. Därefter berättade var 
och en av oss om respektive syftet med undersökningen. 
 
Vidare informerades deltagarna om att de kommer att ges största möjliga konfidentialitet i 
vårt arbete, dvs. att vi som forskare ser till att ingen obehörig kommer att får tillgång till 
materialet. Därefter informerade vi om att det som framkommer under intervjun inte bör  dis-
kuteras med utomstående efter att intervju har avslutas. Information gavs också om informerat 
samtycke vilket innebär att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
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samt att intervjutillfället skulle spelas in på band. Under intervjutillfället utfördes anteckning-
ar av oss moderatorer för den övergripande diskussionen.  
Moderatorns roll är att hjälpa respondenter att hålla sig till ämnet och att alla får utrymme att 
uttrycka sin åsikt i diskussionen. Till sist avslutades med en övergripande sammanfattning av 
diskussionen och deltagarna fick tillfälle att komplettera om de vill tillföra något (Wibeck, 
2000).  
Eftersom vi var två stycken forskare som skulle utföra intervjuerna i fokusgruppen så hade 
var och en av oss huvudansvar för respektive arbetet. Det innebar att jag som forskare ställde 
de öppna frågorna i min del av intervjun.  
 
Jag använde mig av en öppen frågeguide (Bilaga 3). Frågeguiden bör stimulera till ett öppet 
och positivt samspel så att samtalet mellan deltagarna hålls flytande. Deltagarna bör vara po-
sitivt inställda till fokusgruppen, så de känner sig motiverade för att delge sina åsikter vid dis-
kussionstilllfället. Jag var medveten om att ställa öppna frågor för att diskussionen skulle hål-
las öppen under hela intervjutillfället (Kvale, 1997). 
 

Förförståelse 
Jag har arbetat som arbetsterapeut inom äldreomsorgen i nio år och har därmed en god känne-
dom om äldreomsorgen vilket skulle kunna vara en förförståelse för denna undersökning. Min 
ambition i denna undersökning är att se arbetet med öppna ögon, försöka att tolka resultatet 
utifrån respondenternas uppfattning. Jag försöker ställa mig själv utanför analysarbetet och se 
objektivt på helheten och inte låta min erfarenheter bli av någon betydelse i min tolkning. 
 
Min erfarenhet av äldreomsorgen har dock gjort det möjligt att ställa frågor på ett sådant sätt 
som inte varit möjligt utan praktisk erfarenhet av äldreomsorgen.  
 
Jag har fått uppdraget att utföra denna undersökning från ledningen inom äldreomsorgen i 
Hagfors kommun och vill i denna undersökning inte ställa mig partisk till ledningen. Jag har 
istället strävat efter att uppnå en objektivitet genom att ställa mitt eget perspektiv åt sidan och 
jag har regelbundet återgått till syftet. Jag har inte på något vis fått anvisningar om hur under-
sökningen ska utföras och inte heller fått någon frågeställning från äldreomsorgens ledning. 
 

Analys 
Fokusgruppsintervjuerna spelades in på band för att få en så realistisk bild som möjligt av da-
tamaterialet (Wibeck, 2000). Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. Utskrifterna användes för 
att kunna analysera materialet. Jag analyserade mitt material med ett deskriptivt förhållnings-
sätt, dvs att jag försökte beskriva materialet utifrån deltagarnas synvinkel (Kvale, 1997). 

Analysen utfördes separat av mig, oberoende av min studiekamrat. 

Därefter analyserades materialet enligt Granheim & Lundman (2004) beskrivning av kvalita-
tiv innehållsanalys. En analysmodell som innebär att man systematiskt och stegvis ordnar den 
tillgängliga datan som man har insamlat. Därigenom identifieras mönster och teman. Utifrån 
det relevanta för syftet och som tydligt framgår i texten delas texten upp i meningsenheter. 
Därefter kondenserades, kodades och sorterades materialet upp i underkategorier. Innehållsa-
nalysens syfte är att identifiera konkreta och underliggande meningar i det som direkt uttrycks 
för att identifiera mönster (Granheim & Lundman, 2004). 
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Reliabilitet 
Reliabilitet avser mätnoggrannhet, dvs. att det som ska mätas, mäts på ett tillförlitligt sätt. Re-
liabilitet innebär att datainsamlingen är noga utförd och att intervjuerna genomförs på ett pro-
fessionellt sätt så att deltagarna lämnar den information som jag söker (Kvale, 1997). Jag 
skriver därefter ut intervjuerna detaljerat, lyssnar på inspelningen från diskussionen och säkrar 
att jag uppfattar mitt material på rätt sätt så att inget feltolkas. 
 
Enligt Wibeck (2000) så ökar reliabiliteten om samma moderator är med och leder alla fokus-
gruppsinterjuer. I våra fokusgruppintervjuer var vi båda med vid alla intervjutillfällen. I en 
kvalitaiv undersökning är det respondenternas livsvärd som förstås och beskrivs. I mitt ana-
lysarbete har allt material objektivt och holistiskt analyserats med undantag av den irrelevanta 
datan som blev när respondenterna vid något tillfälle kom utanför ämnet. Med en fokusgrupp-
sintervju finns det möjlighet för respondenterna att tillföra eller ändra sitt utlåtande, om så de 
skulle vilja, vilket i sig ökar tillförlitligheten i undersökningen.  
 

Validitet 
Validitet innebär att mäta det som ska mätas (Kvale,1997). Risken med fokusgruppsintervjuer 
är enligt Wibeck (2000) att deltagarna inte törs tala om vad de tycker, eller att de överdriver 
för att göra intryck på varandra. Det är även viktigt att miljön där intervjun ska äga rum är be-
kant för deltagarna, annars kan det utgöra ett hot för validiteten. Forskaren bedömer validitet-
en genom att gå tillbaka till forskningsfrågan, titta på studiens kontext, och se studien utifrån 
deltagarnas perspektiv. Det är viktigt att forskaren anser att det är en avslappnad atmosfär och 
att var och en av deltagarna fått säga vad de tyckte. Minskad validitet kan vara att det endast 
finns ett rätt sätt att tänka på för respondenterna i gruppen vilket kallas för ”Group think” 
(Wibeck, 2000). 

Vid min återreflektion av intervjutillfället tycker jag att det var ett positivt klimat där det 
också fanns tillfälle att uttrycka avvikande åsikter. Jag anser att var och en av deltagarna fick 
komma till tals och att det inte fanns någon styrande person i gruppen, ingen känsla av ”group 
think”. 

Etiska överväganden 
En vetenskaplig studie ställer stora krav på forskaren som måste ha en god etik samt att fors-
karen bör visa omtanke om deltagarna i undersökningen och att ge skydd till den enskilde som 
deltar i studien ( Bischofberger, Dominique & Hagenfelde, 1995). 
 
Jag har i min undersökning tagit hänsyn till etiska övervägande. I min undersökning är jag 
medveten om att intervjuerna kan starta processer hos deltagarna. Jag har därför valt att över-
lämna information om var deltagarna kan nå mig efter intervjuerna för eventuella frågor. 

När man använder fokusgruppsintervju som metod får deltagarna komma till tals på deras 
egna villkor, vilket kan vara mer etiskt tilltalande. I en fokusgruppsintervju kan deltagarna 
välja att avstå från att svara på frågor som kan anses känsliga, eller anses kränkande för den 
enskilde (Wibeck, 2000). 
Utifrån det etiska perspektivet så lämnade jag informerat samtycke, både skriftligt i 

informationsbrevet och vid intervjutillfället. Informerat samtycke innebär att informera om 
studiens syfte, frivilligt deltagande möjlighet att dra sig ur studien när som helst, att intervju-
erna spelades in på band samt att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt dvs 
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sparas och noggrant skyddas. Konfidentialitet gavs till intervjudeltagarna så ingen person på 
något sätt kan identifieras i resultatet (Kvale, 1997). 
Om det skulle vara för få respondenter i fokusgruppen skulle risken kunna vara, att var och en 
av personerna fungerar som medlare mellan de andra två eller att den tredje personen väljer 
att hålla sig tillbaka och inte vara delaktiga i intervjun. När man väljer fokusgrupp som metod  
kan det uppkomma en fri diskussion mellan respondenterna med varierande åsikter . Respon-
denterna i en fokusgruppsintervju har möjlighet att avstå från att uttala sig om det är något 
ämne som anses mer känsligt  (Wibeck, 2000). 

En undersökning blir valid ur ett etiskt perspektiv om den producerar kunskap som främjar 
den enskilde på ett minimum av skadliga konsekvenser, vilket jag bedömer att denna under-
sökning gjorde. Som forskare ska jag försäkra mig om att förväntad kunskap inte redan finns 
och att värdet överstiger eventuella obehag som respondenterna skulle kunna utsättas för. 
Detta innebär att de negativa konsekvenser som respondenterna ställas inför övervägs av det 
resultat och nytta som fokusgrupperna frambringar. 

Jag har utfört hälsohögskolans egengranskning i min undersökning (bilaga 4). Det som even-
tuellt skulle kunna utgöra en nackdel för respondenterna är konfidentialiteten inför varandra i 
fokusgruppen. Vid fokusgruppsintervjer är detta ett stort etiska dilemma (Wibeck, 2000). Vid 
samtliga intervjuer presenterade vi oss själva men det var frivilligt för respondenterna att pre-
sentera sig. 
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Resultat 
 
I mitt analysarbete framkom tre olika kategorier av teman (bilaga 5). Kategorierna är; närva-
rande och delaktighet, ansvarstagande och ansvarsgivande ledarskap och tydlighet och kom-
municerande ledarskap. Nedanför redovisas var och en av de tre kategorierna och dess under-
kategori. De citat som presenteras kommer direkt från respondenterna och för att texten ska 
förstås av läsarna så har texten justerats dialektiskt så att resultat ska bli mer lättläst. För att 
resultatet ska förbli konfidentiellt så har jag valt att använda ordet  ”chef” genomgående i tex-
ten. 
 
 
Ansvars 
- engagerad 
- personalens ansvar 
- tilltro till personalen  
- chefens roll  
 
 
Delaktighet  
- involverad i arbetsuppgifter  
- jämlikhet 
- både chef och ledare 
- frånvarande  
 
 
Tydlighet  
-    feedback  
- mot samma mål  
- ärlighet 
- tillgänglighet 
 

 

Ansvar  
I kategorin om ansvar framkommer att personalen vill ha ansvar i sitt dagliga arbete. Att de-
legera arbetsuppgifter till personalen uppskattas. Det framkommer också att chefen ska ha 
kunskap om personalens resurser och att chefen finns tillgänglig i det dagliga ledarskapet för 
att kunna prata med de enskilda personerna som finns inom personalgruppen om det så be-
hövs. Samtidigt uppskattas det av personalen att chefen har ett styrande ansvar för gruppen. 
Chefen ska vara bestämd och beslutsam. Det framkommer att chefen har en chef över sig, 
vilket är av betydelse av förståelse för personalen när det gäller resurserna och att arbeta mot 
gemensamma mål.  Det påvisas att det är viktigt att chefen tar ansvar för äldreomsorgens mål 
och ansvarar så att man gemensamt arbetar i samma riktning. 
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Engagerad  
Personalen vill känna att chefen har tid för dem när de vill prata om något. De vill inte känna 
att de är en belastning för chefen. En chef ska vara engagerad i sitt arbete tillsammans med 
personalen. 
 

” jag tycker det är viktigt med en chef som lyssnar och inte blir en belastning när 
tar upp något, att det känns välkommet att komma med frågor och sånt så att de 
inte säger att man kommer med ett  bekymmer till” 
 
”chefen ska vara engagerad, en oengagerad chef är ingen bra chef, Engagemang 
för sin verksamhet och för sin personal” 
 
” våran chef säger alltid -kom in – det finns alltid tid, och det tycker jag är bra, att 
man aldrig känner att man är till besvär” 
 

Det är av stor vikt att chefen visat personalen att det finns tid att prata och tid för att lyssna. 
Det ses som negativt om chefen visar att det inte finns tid för personalen. 
 

” det värsta är om man ska prata och chefen liksom inte lyssnar, man ser att che-
fen tittar på allt annat telefon, datorn, papper då vill man bara ut därifrån” 
 
”om chefen inte har tid så är det bättre att tala om det, tala om när hon är tillbaka 
eller när vi kan prata om det jag vill” 
 
” jag tycker inte om att chefen står upp när vi andra sitter det blir jag stressad av” 

 

Personalens ansvar  
Personalen tycker att chefen ska delegera dem uppgifter eftersom de tycker det är viktigt att få 
känna ansvar i sitt dagliga arbete. Det är inte bara att bli delegerad som personalen tycker är 
bra, utan även att känna ansvar för något speciellt på arbetsplatsen.   
 

” jag tycker det är viktigt att chefen delegerar oss, så att vi får lite ansvar och inte 
allt är knytet till cheferna” 
 

Det ses som positivt från personalen att de har olika ansvar i sitt dagliga arbetet som också 
innebär att personalen tycket att de är bra på sitt arbete.  
 

”jag  tycker det är bra när vi har lite mer ansvar för vissa grejer, då kan man 
känna att man är bra på något speciellt, att det är mitt jobb” 
 
”det är bra när vi har olika ansvar då känner man sig lite mer av något och sen 
vet jag i alla fall att mina arbetskamrater och chefen också förstås litar på att just 
jag gör det, det som jag har till uppgift att göra” 
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Personalen belyser betydelsen av att det finns kontaktmannaskap inom kommunen. Det posi-
tiva med kontaktmannaskapet framkommer men också det negativa och vad det skulle inne-
bära om det inte fanns kontaktmannaskap i kommunen. 

” jag tycker att det där med kontaktperson för varje vårdtagare är bra. Då känner 
man att man har ett speciellt ansvar för just den personen. Då bryr man sig lite 
mer för att just den personen får det bra. Och det är mig som anhöriga eller 
sjuksköterska frågar och det är till mig som de vänder sig om det är något, Det är 
bra att känna ett ansvar på det viset, så tycker jag i alla fall” 
 
”Om vi inte hade kontaktmannaskapet så skulle det bli jätterörigt, ingen skulle 
veta något och anhöriga skulle inte veta var de skulle vända sig och skulle det 
hända något så skulle ingen ta itu med det eller känna ansvar för det. Jag tycker 
kontaktmannaskapet är bra” 
 

Tilltro till personalen  
Chefen ska kunna känna personalen så mycket att chefen kan urskilja och se dennes resurser 
och inte känna att personalen är en belastning. Att det är av stor betydelse för personalen att 
chefen kan se resurserna i var och en av personalen.  
 

”ja ,det är jätteviktigt att chefen kan se personalen som en resurs och inte som en 
belastning” 

 
” ja.. att man kan se resurserna i alla, jag menar att den är bra på det och den är 
bra på det” 
 
” chefen måste tro på oss personal, det gör att man blir lite bättre på allt och det 
blir roligare att gå till jobbet då”  
 

Chefens roll  
Det finns förståelse från personal att chefen har krav på sig från högre ledning att spara 
pengar. Att det finns lagar och regler är personalen införstådd med. Personalen vill ha en chef 
som kan styra personalgruppen i det dagliga arbetet. En chef som kan styra inger mer förtro-
ende i personalgruppen. 
 

” en chef måste kunna styra och inte bara jamsa med, då är det ingen chef att lita 
på” 
 
”chefen har ju krav på sig från sin chef om tex att spara pengar och då får ju vi 
arbeta ännu snabbare och det är lagar och regler för allting” 
 
”även chefen har ökade krav från alla håll och kanter” 
 
” chef ska leda arbetet framåt och vara konsekvent, en chef som kastar kappan ef-
ter vinden är ingen bra chef” 
 

Resultatet visar på att personalen tycker att det är mycket besparingar och det negativa med 
det är att de ska vara effektiva utan att ta in mer personal. 
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”vi får alltid höra att vi ska vara mer effektiva. Hur ska vi kunna det? Det ska 
sparas hela tiden, vi ska hinna mer och mer, men vi får ingen mer personal till 
det. Jag tycker att vi är effektiva, det blir en press” 
 

Delaktighet 
I analysen framkommer att delaktighet är en viktig komponent i chefsrollen. Det framkommer 
tydligt att personalen vill att chefen ska var delaktig i deras arbete samt att chefen ska veta 
vad som händer i arbetsgruppen. Personalen vill att chefen ska vara närvarande och vara in-
tresserad av det dagliga arbetet. 
 
Som chef är det viktigt att se personalens lika värde. Här framkommer även att chefen har två 
olika roller dvs både chef och ledare till sin personalgrupp. En viktig faktor är att personalen 
vill att chefen tar del av deras åsikter för att leda arbetet framåt. Det framkommer att chefen 
inte är på plats alla dagar men går då ändå att nå genom att lämna meddelande på telefonen. 
 

Involverad i arbetsuppgifter 
Intervjuerna påvisar från personalen att det är viktigt att chefen vet vad arbetsgruppen har att 
göra på sina arbetspass under en dag. Enligt personal i äldreomsorgen ska chefen ha inblick i 
det dagliga arbetet vad det gäller vårdtagare, sjukfrånvaro och även bilarna. 
 

”det är viktigt att våran chef vet vad vi gör på ett arbetspass, vad vi har att göra.    
Tar del av vårat arbete” 
”viktigt att chefen går in i gruppen och finns där..” 

 
Det framkommer att personalen vill att chefen ska ha inblick och vetskap i de praktiska pro-
blem som kan framkomma, men även att chefen visar sitt intresse för personalens arbetsin-
satts efter dag eller en veckas arbete. 
 

” det kan köra ihop sej ibland tex, bilarna, någon som är sjuk eller något krångel 
då vet chefen på en gång  hur vi löst det” 
 
” Jag tycker att chefen i alla fall ska fråga hur dagen har varit, eller veckan, eller 
när som helst egentligen, då vet vi att chefen bryr sig” 
 
” de gånger som chefen är med och planerar arbetet för dagen är bra då vet che-
fen hur den dagen ser ut för oss” 
 

Jämlikhet 
Det är viktigt att chefen ser alla i en personalgrupp och kan se allas lika värde. 
           
         ”att chefen ser alla på en arbetsplats, allas lika värde” 

 
” om chefen skulle favorisera någon av personalen så skulle det märkas, det finns 
tillfälle när det har varit så .. där känner jag, vi andra, oss mindre värda” 
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Både chef och ledare 
I chefsrollen är det av betydelse att kunna vara ledare och leda gruppen samtidigt som det vik-
tigt att  vara chef. Personalen anser att det är av stort värde att chefen tar del av deras åsikter 
för att leda arbetet framåt. Personalen anser att det är chefen som ska ta tag i problemen som 
uppstår i en arbetsgrupp. 
 

” en chef ska ju kunna vara både chef och ledare, alltså två olika i en person” 
 
”en skulle kunna bunta ihop flera chefer till en, det vore det bästa” 
 
” en chef ska ju inte vara rädd för att ta tag i saker, då är det ingen bra chef” 
 

Det påvisas av resultatet att det är viktigt att arbetsgruppen får delge och bidraga med sina 
egna lösningar till chefen och att chefen leder personalgruppen framåt i arbetet. Resultatet vi-
sar att personalen vill att chefen beslutar om de lösningar som ska göras mot det problem som 
uppstår. 
 

”chefen måste kunna leda gruppen framåt i arbetet, mot verksamhetens mål, sam-
tidigt som chefen bestämmer och tar beslut om hur det ska göras lösningar” 
 
” chefen ska lägga fokus på ett problem utan lösningarna. Det måste gå framåt 
liksom. Jag tycker det blir oroligt när det finns problem i arbetsgruppen. Chefen 
ska kunna hjälpa till att nå lösningen i alla fall fråga oss personal om hur vi ser 
lösningen. Chefen ska inte lägga lägga fokus på bråk och tjafs, sånt som inte le-
der till någonting” 
 

Frånvarande 
Chefskapet innebär att det förekommer möten utanför arbetsplatsen vilket personalgruppen 
märker då chefen inte finns på plats. Det är positivt att chefen lämnar meddelande samt att det 
går att lämna meddelande på telefonen. Personalen märker också att chefen kan vara stressad i 
olika perioder. 
 

” i perioder är det mycket möten och då ser man inte chefen, det är väl då som 
man märker att det är bra att chefen finns här för då har vi ju ingen här” 
 
”det är så mycket möten som chefen måste gå på, men man förstår ju att det 
mycket av de här mötena de måste få också, det är ju för att de ska få informat-
ion”  
 
” jag tycker att chefen är stressad ibland, även om chefen inte försöker att visa 
det för oss, men sånt märker jag, då finns det inte tid för någonting.... ingen tid för 
att lyssna på oss, inte sitta ner med oss...” 
 

Personalen uppger att det går att nå chefen, även om chefen inte är på plats för tillfället. Att 
chefen inte är på plats hela tiden utgörs inte som ett problem för personalen. Huvudsakligen 
personalen vet var och när chefen kommer tillbaka och om det är för en längre period att det 
finns någon annan att tillgå. 
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” är det en längre period som chefen är bort så bruka det finnas någon annan 
som vi kan ringa om vi vill något och det är bra för om något skulle hända så 
finns det någon” 
 
” när chefen inte är inne man kan ju lämna meddelande på telefonen för då vet 
man att chefen ringer upp senare, chefen ser ju vem som ringt” 
 
” när chefen är borta så vet vi det för chefen skriver det på sin tavlan, du vet den 
vita utanför dörren, det tycker jag är bra då vet man ju var chefen är, och när 
chefen kommer tillbaka” 
 
 

Tydlighet  
Resultat visar att tydlighet är en viktig aspekt från chefen. Att kunna kommunicera och ut-
trycka sig till och mellan varandra är av stor betydelse och att tydlighet är viktigt i relationen 
mellan personalen och chefen påvisas i denna kategori. Det framkommer att det är roligare att 
gå till arbetet om det är en god kamratskap inom personalgruppen. Uppriktighet från chefen 
uppskattas av personalen. 

 

Feedback  
Att chefen kan vara lyhörd och ge personalen feedback är viktigt för personalens i deras dag-
liga arbete. I intervjuerna fram kommer att det inte är så vanligt att få feedback eller positiv 
respons från chefen. Chefen ska kunna ge personalen respons på sitt dagliga arbete. Det fram-
kommer förslag på hur feedback skulle kunna ges till personalen från chefen. Personalen ser 
också positivt på att få uppskattning av varandra eller av en vårdtagare. 
 

” jag tycker att lyhördhet och feedback på vårat arbete är viktigt” 
 
” positiv respons är viktigt så att man inte bara får höra det som är negativt” 
 

I resultatet framkommer konkreta förslag på hur positiv feedback skulle kunna genomföras för 
att personalen skulle känna positivet på arbetsplatsen. 
 

”..att få en klapp på axel någon gång så skulle man glad, det behöver vi allihopa” 
 
” att få höra att – det här har du gjort bra- skulle kunna räcka” 
 
” en kram är väl underbart att få, oavsett om det är från en vårdtagare eller ar-
betskamrat” 
 

Mot samma mål  
Personalen har kunskap om att hela personalgruppen ska arbeta mot samma mål och att all 
personal är delaktiga. Personalen har medvetenhet om att alla ska komma till tals och har 
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möjlighet att uttrycka sig med varandra. Att personalgruppen har en bra arbetsmiljö innebär 
att det är roligare att gå till arbetet. 

 

”..jag tycker att det är chefen som ska se till att all personal, med beslutsamhet 
och entusiasm ser till att alla går att samma håll, till samma mål. För vi är ju där 
allihop för samma sak, jag tycker det är deras arbete att se till det” 
 
”.. på APT:er brukar det pratas om mål och riktlinjer och det ska ju alltid finnas 
med och inte bara tas upp på APT:er, och värdegrunden ska alla ha med sig, i 
alla situationer” 
 
” men vi arbetar ju tillsammans och ska nå samma mål, Det är viktigt att alla är 
med och arbetar tillsammans. Att man se varandra och kan tala om vad man 
tycker utan att känna att det är fel. Att våga prata med varandra” 
 
” ja, det blir en bra arbetsmiljö och det blir roligt att gå till jobbet” 
 

Ärlighet 
Som chef är det viktigt att vara tydlig i sitt budskap vilket personalen uppskattar. Personalen 
sätter värde på en chef som är ärlig i sin ledarroll och även kan ge negativ information. 

 

”Att chefen är tydlig i det som sägs” 
 
” Jag tycker det är bra om chefen pratar så att man förstår och inte en massa fina 
ord och en chef får heller inte prata som i gåtor för då fattar man ju inte vad che-
fen menar” 
 
” och att chefen är ärlig och inte favoriserar någon” 
 
” det är viktigt att vi personal får reda på allt som vi berörs av även om det är 
negativa saker. Det ska vara riktig information och chefen ska stå för det inte 
hänvisa dit och dit utan är man chef får man stå för lite saker, inte ta det så per-
sonligt, vi är ju på ett jobb ” 
 

Det framkommer att personalen har förståelse för att chefen inte kan ha svar på allting. Enligt 
personalen så innebär ärlighet att chefen kan återkomma med svar när chefen erhållit fakta.  
 

”om chefen inte vet så tycker jag att man kan säga det också, då kan man säga att 
man återkommer om det är något man inte kan riktigt kan svara på, ta reda på det 
helt enkelt” 
 

Tillgänglighet 
Personalen uppskattar en chef som kan kommunicera och delge personalgruppen den plane-
ring som föreligger. Personalen vill inte höra hur planeringen kommer att fortlöpa från annat 
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håll. Det är personalens egen önskan att chefen finns nära och är med i gruppen och på så 
sätt är chefen tillgänglig för sin personalgrupp. 
 

” att det är nära kommunikation och planering så att vi vet vad som händer och 
inte får höra från något annat håll” 
 
”Jag tycker att när vi ändå sitter så nära så ska väl chefen kunna prata direkt 
med oss om allt som hör till arbetet” 
 
” att chefen sitter nära är också bra för då kan man fråga direkt innan det hinner 
bli en stor grej av det, annars kan det bli mycket prat om sånt som inte behövs” 
 
” det tycker jag är bra nu när chefen sitter här och det är ju också bra för då blir 
chefen att känna oss bättre” 
 
”när chefen är nära så blir det liksom naturligt att prata om det som sker. Det är 
ingen stor grej liksom att ta upp något” 
 

I resultatet framkommer fakta om hur det såg ut inom kommunens äldreomsorg för länge se-
dan. 
 

”ja tänk hur det var förr då visste man knappast vem det var eller hur chefen så 
ut, Det kunde gå hur länge som helst innan man såg någon chef” 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning eftersom jag ville få en fördjupad kunskap 
om personalens erfarenheter och åsikter om ledarskapet inom Hagfors kommun. 
När man använder en kvalitativ undersökning vill man som forskare få fram så mycket data-
material som möjligt. Genom att använda sig av fokusgruppsintervjuer är det möjligt att få 
respondenterna att öppna upp nya infallsvinklar i sina åsikter. Genom att någon av responden-
terna börjar att uttrycka sin erfarenhet och åsikter kan det öppna upp för nya tankar och idéer 
hos någon respondent. Med enskilda intervjuer eller i en kvantitativ undersökning är det 
knappast troligt att det öppnat upp för nya åsikter på det sätt som det finns möjlighet för i en 
fokusgrupp. 

Trovärdigheten i undersökningen skulle möjligen varit högre om det varit fler antal fokus-
gruppsintervjuer. I denna undersökning var det fyra intervjuer bestående av personal och en-
hetschefer. Det var totalt 18 medarbetare som ingick i undersökningen. 
 
En annan fundering är om resultatet har varit annorlunda om respondenterna har blandats dvs 
en fokusgrupp bestått av en personal från särskilt boende, hemtjänst, enhetschefer och legiti-
merad personal men åt andra sidan kanske inte respondenterna har vågat uttrycka sig inför 
andra yrkesgrupper.  
Att det inte var mer än fem respondenter i fokusgrupperna med personal från särskilt boende, 
hemtjänst, och legitimerad personal var positivt vilket innebär att alla respondenter fick 
komma till tals och uttrycka sin åsikt. Det gavs också möjlighet för oss moderatorer att hålla 
ögonkontakt med den som för tillfället hade ordet i fokusgruppen, men även att kunna urskilja 
minspelet. I en större grupp skulle detta bli svårare för moderatorn.  
I en fokusgrupp bestående av fler än sex personer finns risk för att det skulle kunna bildas un-
dergrupper som talar med varandra istället för att delge övriga i fokusgruppen (Wibeck, 
2000). 
 
I den mindre fokusgruppen, bestående av enhetschefer, var det sex stycken personer inbjudna 
till fokusgruppsintervju. Tyvärr kom det bara tre stycken av de inbjudna. De som inte kom 
hade inte lämnat något meddelande om att de inte skulle komma och detta gjorde det omöjligt 
att på så kort tid rekrytera andra enhetschefer.  
Åt andra sidan fanns det en fördel med att det endast var tre stycken enhetschefer med vid till-
fället då det fanns det större möjlighet för respondenterna att ta del av varandras erfarenhet 
(Wibeck, 2000).  
 
Efter att fokugruppsintervjuerna är utförda tycker jag att de har varit bra och att respondenter-
na hållit sig till ämnet. Vid något enstaka tillfälle fick jag som moderator styra tillbaks till 
ämnet vilket jag tycker inte påverkade diskussionen på något sätt. 
Jag tror att denna studie skulle ge samma resultat om den skulle utföras igen inom Hagfors 
kommun vilket Kvale (1997) kallar ”test-retest” metod. Däremot tror jag inte att går generali-
sera resultat till någon annan kommun eftersom äldreomsorgsverksamheterna ser olika ut på 
andra orter. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur äldreomsorgspersonalen ser på sitt nuva-
rande ledarskap i Hagfors kommun. I resultatet framkommer tre kategorier; Närvarande och 
delaktighet, ansvarstagande och ansvarsgivande ledarskap och tydlighet och kommunicerande 
ledarskap. 

 

Närvarande och delaktighet  
Resultatet påvisar att vård- och omsorgspersonalen vill att deras chef visar intresse och enga-
gemang för hur arbetsdagen ser ut. I en studie av Antonakis och Atwater (2002)  påvisas att 
avståndet mellan personalen och chefen är av stor betydelse för att chefen ska vara informerad 
om personalens arbete samt att det blir svårare för chefen att se resultatet av personalens ar-
bete om chefen sitter på långt avstånd från personalgruppen. De menar också att ett längre 
avstånd mellan chefen och personalen minskar den sociala interaktionen mellan chefen och 
personalen. 

Att chefen tar del att arbetssituationen är enligt personalen bra. I en personalgrupp är det olika 
människor med olika erfarenhet och kunskap och därmed behöver enhetschefen ha en god 
personalkännedom. Olika personal behöver ha olika typer av ledarskap och motivation från 
sin chef. I det avseende är det viktigt att chefen är flexibel och lyhörd för sin personalgrupp 
(Bolman och Deal, 2005). 

Resultat påvisar att personalen tycker att de har ett nära ledarskap samt att personalen anser 
att chefen har intresse för deras arbetsdag. Personalen anser att de gånger som chefen inte 
finns på plats så kan de lämna meddelande och om personalen är utan chef under en längre tid 
så finns det någon annan chef att tillgå.   

Det framkommer åsikter från personalen om hur de vill att chefen ska vara i arbetsgruppen 
och en viktig aspekt som framkommer är att chefen ser allas lika värde. Det påtalas av re-
spondenterna att det är viktigt att chefen inte favoriserar någon av personalen. Resultat påvi-
sar att personalen märker om det skulle vara så, vilket jag tror kan förekomma i arbetsgrupper 
inom alla områden. En anledning till att favorisera, tror jag kan vara att man känner att per-
sonkemin stämmer bra tillsammans och att man står på samma platå i livet vad det gäller tex 
familj och fritid och intressen. Med dessa gemensamma nämnare kanske man får mer känne-
dom om varandra som i sin tur gör att man som enhetschef får bättre kännedom och förtro-
ende för någon speciell person inom personalgruppen. 

Jag tror att det kan vara vanligt förekommande på arbetsplatser att om personalen inte har en 
chef som är nära sin personalgrupp så ser personalgruppen ut en lämplig ledare inom arbets-
gruppen dvs någon av personalen tar på sig ledarrollen. 

Min reflektion av resultatet är att man som chef bör finnas nära sin personalgrupp, vilket kan 
vara både positivt och negativt. Det positiva är möjligheten att känna personalen och kan ur-
skilja var och ens kompetens och intressen. Detta kan vara av stor vikt för genomförande av 
personalens olika delegeringar och ansvarsområden men också för implementering av verk-
samhetens mål och andra förändringar som förekommer inom äldreomsorgen. För att kunna 
balansera det negativa mot det positiva tror jag kan vara, att som chef inte ta del av alla dis-
kussioner som uppkommer i personalgruppen utan låta personalen själv leda diskussionerna 
och att man som chef väger av var någonstans man ska gå i diskussionen. 

I chefskapet ingår att inta två roller, att vara chef och att vara en bra ledare. Medan chefsrollen 
har en formell position och ledarrollen att man har förmågan att inta ett närvarande förhåll-
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ningssätt i personalgruppen (Mossboda mfl, 2004), vilket framkommer tydligt i resultatet och 
är av stor betydelse för vård- och omsorgspersonalen.  

 
Ansvarstagande och ansvarsgivande ledarskap 
Vård- och omsorgspersonalen anser att det är viktigt att enhetschefen är styrande och att det 
finns engagemang. Enligt resultatet ska inte enhetschefen kasta kappan efter vinden. Det är 
bland annat i denna situation som det är viktigt i ledarskapet att chefen har en bra självkänne-
dom så att man som chef vet var man är i sin personliga utveckling. Enligt resultat vill perso-
nalen ha en chef som inger förtroende i personalgruppen, vilket enhetschefen inte visar om det 
jamsas med. Det kan leda till olika diskussioner och tolkningar i personalgruppen beroende på 
vilken personal chefen pratar med. 

Resultatet visar att finns ett nära ledarskap inom Hagfors kommun. Personalen vet oftast var 
deras chef finns och möjlighet att kontakta henne/honom om så behövs. En viktig aspekt är att 
chefen är engagerad och ser allas lika värde. En chef ska inte lägga fokus på problemen utan 
istället leda gruppen framåt. En uppfattning från resultatet visar att den perfekta chefen finns 
inte då det finns ett förslag om att bunta ihop flera chefer till en. 

Detta stämmer överens med en studie av Dierckx de Casterlè, Willemse,  Verschureren,  Mili-
sen (2008) som påvisar att chefen blir en bra chef efter att ha genomgått en personlig utveckl-
ing genom att utveckla en stark självkännedom och att chefen kan identifiera sina styrkor och 
svagheter. När självkännedomen ökat så kan chefen avancera till ett effektivt ledarskap. 

Resultatet visar att personalen vill ha ansvar, att de känner att de gör ett bra arbete och att de 
känner sig behövda. Personalen vill känna ansvar tillsammans med andra yrkeskategorier 
inom äldreomsorgen men även ansvar till anhöriga. Det stämmer överens med en studien av 
Dierckx de Casterlè, mfl. (2008) att om chefen gav personalen andra arbetsuppgifter där per-
sonalen själva fick ta sig an och lösa uppgifterna fick personalen ett större ansvarstagande 
samt att de fick lättare för att lösa konflikter. Det visade sig, att när personalen fick ett större 
ansvarstagande utvecklade och stärktes deras yrkesprofession. Genom chefens stödjande 
funktion till personalgruppen kände personalen att de fick stöd och uppmuntran för det arbete 
de utförde. 

Att vara enhetschef och ledare för verksamheter som står under förändringar är inte ett helt 
enkelt arbete. Som enhetschef är det viktigt att få stöd från andra chefer och chefen måste 
också få stöd från sin chef i sitt arbete för att kunna leda personalgruppen i rätt riktning. Ett 
bra ledarskap är av stor betydelse för att få en bra arbetsmiljö vilket utgörs av ett bra samspel 
och bra kommunikation mellan personalen och enhetschefen. En negativ aspekt är resultatet 
av de nedskärningar som förekommer i samhället idag, vilket kan leda till en försämrad ar-
betsmiljö, men även till en psykosocial stress för omsorgspersonalen och enhetschefen (Berin 
& Theorell, 2004). 

 
Tydlighet och kommunicerande ledarskap 
Resultatet i min studie visar att personalen vill att chefen ska vara ärlig och tydlig och inte 
bara prata med fina ord. Vidare framkommer i resultatet att enhetschefen ska kunna se varje 
enskilds personals resurser och att enhetschefen måste kunna lita på personalen. 

När chefen ska informera personalgruppen om arbetet mot verksamhetsmålen eller andra för-
ändringar som kan ske inom en organisation så är det viktigt att nå ut med lika information till 
all personal som berörs (Jacobsen 2005). Detta stämmer överens med det resultat som fram-
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kommer från personalen om att de vill höra så snart som möjligt från sin chef så att informat-
ionen inte kommer från annat håll. 

I en studie av Bondas (2003) beskrivs att det är chefens uppgift att ta tillvara på personalen 
idéer önskningar och visioner för att personalen ska vara delaktiga i de beslut som fattas. Det 
ligger också i chefens ansvar att skapa tillfällen för reflektioner och idéer. Studien beskriver 
att det är positivt för personal att ha en chef som är ärlig, handlingskraftig och rättvis. Detta 
stämmer väl överens med mitt resultat från personalen om hur vill att en chef ska vara. 

I resultatet framkommer att vård- och omsorgspersonalen saknar positiv respons. Det är van-
ligare att personalen får höra det som är negativt från cheferna, men det uppskattas att få en 
kram från arbetskamraterna eller från någon vårdtagare.  

 

Ledarskapen i jämförelse med resultatet 
I detta avsnitt  jämför jag de ledarskap jag tidigare belyst, med det resultat som fram-
kommit i min undersökning. 
Med det strukturella perspektivet menas och förklaras att det finns en hierarki inom organisat-
ionen och att ledaren hittar en struktur som passar verksamheten för att nå maximal effekt. I 
detta ledarskap finns inte utrymme för samarbete mellan ledaren och personalen. I det struktu-
rella perspektivet finns inte utrymmer för ledaren att ta till vara på personalens kunskap och 
idéer (Bolman och Deal, 2005). 

I mitt resultatet framkommer från personalen att det är viktigt att ledaren kan se kompetensen 
i var och en i arbetsgruppen. Resultatet visar att personalen vill ha information och vill bli de-
legerade och känna ansvar vilket inte stämmer överens med det strukturella ledarskapet. 

 

Inom Human resources, HR perspektivet, finns en ledare som är tillgänglig och synlig för per-
sonalen. Ledarskapet grundar sig på att ta till vara på personalens kunskap, idéer, talang och 
energi. Personal som inte kan införskaffa kunskap eller komma med nya idéer, kan känna sig 
kränkta. Inom HR perspektivet förkommer att de anställda får högre löner och att personalen 
får ta del av organisationens vinst. Teamkänslan är stor för att skapa delaktighet och skapa ny 
kultur.(Bolman och Deal, 2005).  

Resultat visar på att det är av stor vikt att chefen är tillgänglig i personalgruppen och att per-
sonalen vet att chefen finns att tillgå även om chefen för tillfället inte finns på plats. Det 
framkommer att personalen vill ha delaktighet genom att få ta del av information från chefen. 
Det påvisas tydligt att personalen vill att chefen ska ha engagemang och intresse för personal-
gruppen och det arbete som utförs. Jag tycker att det finns likheter med HR perspektivet  och 
det ledarskap som förkommer i Hagfors kommun. Att teamkänsla är av betydelse i HR per-
spektivet tycker jag delvis går att jämföra med resultatet i min undersökning. Teamkänslan är 
viktig för vård- och omsorgspersonal men det kan vara svårt att skapa delaktighet med högre 
ledning eftersom det finns ett uttalat hierarkiskt system och en politisk nämnd som utgör stra-
tegier för målen inom äldreomsorgen. Inom kommunen förekommer ingen organisationsvinst 
till vård-och omsorgspersonalen.  

I det politiska perspektivet arbetar ledaren, som har politiskt kunskap, med antagande 
om att 
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det är makt som är förutsättning för att leda en personalgrupp. Ledaren väljer att arbeta med 
personer som kan anses viktiga för organisationen och att köpslå är ett motiv för att nå organi-
sationens mål och fattade beslut  (Bolman och Deal, 2005). 

Mitt resultat i studien tycker jag inte påvisar inte någon tydlig likhet med det politiska per-
spektivet och det resultat som framkommit. 

 

I det symboliska perspektivet bär ledaren med sig en historia där det är själva betydelsen av 
en handling som är det viktiga. Personerna inom det symboliska perspektivet har en gemen-
sam grundsyn om värderingar och övertygelser. I det symboliska perspektivet är det inte det 
som händer som är det viktiga utan betydelsen av det som händer (Bolman och Deal, 2005). 

I mitt resultat framkommer att det arbetas med värdegrund inom äldreomsorgens vård-och 
omsorgspersonal och att det där eftersträvas en gemensam grundsyn, men förövrigt finns det 
ingen tydlig likhet med det symboliska ledarskapet.  

 

I det situationsanpassande ledarskapet är det en förutsättning att chefen har kännedom för sin 
personalgrupp. En av de ledande faktorerna i det situationsanpassade ledarskapet är att chefen 
lär känna sin personal. Genom att känna den enskilde personalen så kan chefen med sin kun-
skap i rätt situation motivera den personal som behövs för arbetes utförande. Chefen är flexi-
bel, lyhörd och anpassar sig efter den rådande situationen. Förutsättningen med det situations-
anpassande ledarskapet är att personalgruppen ska bli ett självgående team. Enhetschefen bör 
ha en god personalkännedom för att kunna plocka fram den enskilda personalens kunskaper. 

Jag tycker att det är den situationsanpassade ledarskapsteorin som stämmer mest överens  med  
personalens uppfattningar mot det nuvarande ledarskapet inom Hagfors kommun. Resultatet 
visar att enhetschefen sitter nära sin personalgrupp vilket är av stor betydelse för att lära 
känna sin personal. 

Av de ledarskapsteorier som jag har beskrivit i min undersökning, finns en tydlig likhet med 
det situationsanpassade ledarskapet. I de andra ledarskapsteorierna finns få likheter med le-
darskapet inom äldreomsorgen i Hagfors kommun. 

 

I mitt arbete har det varit mycket svårt att hitta forskning om hur personalen ser på ledarens 
roll. Detta stärks av Eriksson (2010) som menar att det finns gott om forskning på hur chefer 
ser på sin och andra chefers roller och att det finns ytterst lite på forskning utifrån personalens 
syn på ledarskapet. Vidare menar Eriksson (2010) att chefsrollen påverkas av relationen mel-
lan parterna vilket innebär att det inte bara är chefen som påverkas av personalen utan även att 
personalen påverkar chefen. Som chef måste man ständigt kämpa för att göra sig förtjänt av 
personalens förtroende. 
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Slutsatser 
 
I detta avsnitt diskuterar jag samt föreslår ny forskning. 
 
Jag tror att den viktigaste aspekten i chefsrollen är de individuella egenskaper, vilken vilja och 
motivation man har inför sitt arbete. Att vara enhetschef innebär att ha ett helhetsperspektiv, 
både på sin chefsroll och sin ledarroll där det är viktigt att behålla fokus på fastställda mål 
som finns uppsatta inom äldreomsorgen men också att undersöka och ta tillvara på persona-
lens enskilda intressen. 

 
Ett förslag på ny studie är att undersöka hur enhetscheferna förhåller sig i arbetssituationen 
mot det situationsanpassade ledarskapet och därefter undersöka hur vård- och omsorgsperso-
nalen ser till sin enhetschef utifrån det situationsanpassade ledarskapet. Genom att undersöka 
resultaten från enhetschefer och vård- och omsorgspersonal mot det situationsanpassade le-
darskapet så kanske man kan påvisa om det arbetas med det situationsanpassade ledarskapet 
inom äldreomsorgen i Hagfors kommun. 
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Bilagor 
 

BILAGA 1 

 

Hej! 

Vi går masterutbildningen i åldrande med inriktning mot ledarskap i en entreprenöriell organi-
sation, på Jönköpings hälsohögskola parallellt med vårt arbete i äldreomsorgen. I vårt exa-
mensarbete samarbetar vi med äldreomsorgen och gör var sin studie, en med fokus mot med-
arbetarskapet och en med fokus mot ledarskapet, bägge studierna ur medarbetarnas perspek-
tiv. 
Baspersonal från ditt område har fått möjlighet att medverka i vår studie. De personer som är 
aktuella har fått en inbjudan och visat sitt intresse att delta (vi bifogar den till detta mail) 
 
Totalt handlar det om 12 personer av äldreomsorgens baspersonal som kommer att delta. På 
varje område handlar det om två till tre personer. 
Enligt Eva Alama är det ok, att dessa personer deltar på arbetstid. Deltagandet ska främst ske 
på fyllnadstid. Ansvarssträng för kontering av extrakostnader kommer senare om person från 
ditt område deltagit.  
 
Intervjun beräknas ta ca 1- 1,5 timme.  
Vi hoppas på givande diskussioner och ni kommer att ha möjlighet att ta del av arbetet när det 
är klart. Har du frågor så kontakta oss gärna. 
 
Maria Holmberg 
Ulrika Lindgren  
på Kommunrehab 
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                                                                                                                                   BILAGA 2 

 

Medarbetarskap och Ledarskap i Äldreomsorgen i Hagfors  
 

Vi är två studenter som läser masterutbildning i åldrande vid hälsohögskolan i 
Jönköping parallellt med vårt arbete i kommunen. I våra examensarbeten samar-

betar vi med äldreomsorgen i Hagfors. 
 

Vi kommer vi att utföra två studier. Den ena med fokus på medarbetarskapet i 
äldreomsorgen utifrån medarbetarnas perspektiv. Den andra studien fokuserar 

på ledarskapet. 
 

Du kommer att få möjlighet att vara med i en fokusgruppsintervju kring dessa 
båda ämnen. Vid intervjun kommer ca 6 andra medarbetare i äldreomsorgen att 
delta.  En grupp kommer att bestå av medarbetare i hemtjänsten/ säbo och en 

separat grupp med enhetschefer.  
Intervjun beräknas ta maximalt 1,5 h.   

 
Intervjuerna kommer att spelas in på band. Vi kommer inte att avslöja din identi-
tet i vårt arbete men Du pratar i gruppintervjun tillsammans med övriga delta-

gare som också är medarbetare i äldreomsorgen. Deltagandet är frivilligt och du 
kan när som helst avbryta ditt medverkande. 

 
Intervjun kommer att ske Fredagen den 3/2 Kl. 14:00 i Kommunre-

habs lokaler (Geijersholmsvägen 2) i Hagfors 
 

Vi hoppas på en givande och intressant diskussion! 
 

Kontakta någon av oss snarast om du inte vill/har möjlighet att delta så vi snabbt 
kan ta fram en ersättare.   

 
Maria Holmberg Ulrika Lindgren 

Tel.  
 

Tel.  
 

E-post:maria.holmberg@hagfors.se E-post:Ulrika.lindgren@hagfors.se 
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BILAGA 3 

 
Frågeguide  
 
Ni är alla medarbetare i Hagfors kommuns äldreomsorg. Jag är intresserad av hur ni ser på att 
vara medarbetare i just äldreomsorgen i Hagfors specifikt. Det som är bra och det som är 
mindre bra.  
 
Ulrika 
 
Hur uppfattas ledarskapet idag på respektive arbetsplatser?  
(Närhet/Tillgänglighet) 
(Stöd/stöttning i praktiskt arbete) 
 
Vad är bra i ledarskapet och vad är sämre? 
(finns det något som är mer centralt för ledarskapet?) 
(vad bör ledarskapet fokusera på?) 
(Delaktighet av mål, riktlinjer och värdegrund?) 
 
 
Hur vill ni att det ska vara? 
(Något som kan förändras?) 
(Kan något göras bättre?) 
 
Maria 
 
Vad är medarbetarskap? Hur kommer det till uttryck i vardagen (situationer/ relationer/ olika 
syn)? 
 
Har medarbetarskapet någon betydelse för hur man arbetar (i förhållande till kollegor eller de 
äldre?  
 
Vad finns det för konkreta möjligheter/ hinder i äldreomsorgen till ett gott medarbetarskap? 
(förhållningssätt till uppgifterna/arbetsgemenskapen) 
 
Vad har man för ansvar att vara medarbetare i äldreomsorgen. 
(när/hur, hantering vid motsatsen, chefens uppgift för förutsättningar) 
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BIILAGA 4 
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BILAGA 5 

 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 
” det är viktigt att 
våran chef vet vad 
vi gör på ett ar-
betspass, vad vi 
har att göra. Tar 
del av vårat arbete 
” 

Styra gruppen 
samtidigt, ta del 
av arbetet 

Styrande Styrande och en-
gagerad 

ansvar 

”att chefen ser alla 
på en arbetsplats, 
allas lika värde” 

Ser alla, allas lika 
värde  

lyhördhet Engagerad Delaktighet 

”Att chefen är tyd-
lig i det som sägs” 

tydlig uppriktig Närvarande Tydlighet 
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