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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan enhetschefers 

utbildning, ledarerfarenhet, ledarskapsindex och kundnöjdhet fördelat på arbetsområdena 

funktionshindrade och äldreomsorg, i samma organisation. Bakgrunden till detta är att 

regeringen lyft en oro kring enhetschefer inom äldreomsorgen då personalgrupperna är 

stora och det administrativa stödet litet, varför cheferna inte alltid har de förutsättningar 

som krävs för att leda verksamheten. I förhållande till handikappomsorgen skiljer sig 

tjänsternas omfattning åt påtagligt, gällande ekonomiska resurser och personalens 

arbetsvillkor. Studien har genomförts i en mellansvensk medelstor kommun och är en 

kvantitativ studie där 40 enhetschefer ingick, resultat från två befintliga 

enkätundersökningar har studerats. Utifrån kundenkäten har cheferna fått ett värde på den 

totala kundnöjdheten på sin enhet, och utifrån medarbetarenkäten där medarbetarna har 

skattat sina chefer har cheferna fått ett ledarskapsindex. Resultaten påvisade att 70% av 

enhetscheferna inom vård- och omsorg hade lägst en treårig högskoleutbildning. 

Enhetscheferna från handikappomsorgen hade längre genomsnittlig utbildning än 

enhetscheferna från äldreomsorgen. Enhetscheferna från hemtjänsten hade betydligt kortare 

erfarenhet i organisationen jämfört med övriga chefer från vård- och omsorg. Slutsatsen är 

att det fanns signifikanta samband mellan arbetsområde och ledarskapsindex, där 

enhetscheferna från handikappomsorgen hade högre ledarskapsindex än enhetscheferna 

inom äldreomsorg. Mellan övriga variabler fanns inga samband. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to investigate if there is any correlation between the education, 

leadership experience, leadership indices and customer satisfaction of first-line managers, 

distributed over the fields of disability- and elderly care within the same organisation. The 

background to the study was that the Swedish government has raised concerns regarding 

the first-line managers in elderly care, as personnel groups are large and administrative 

support is minimal, which means that the managers may not always have the conditions 

required to manage and lead the operations. In comparison to disability care, there are 

considerable discrepancies in the scope of the positions with regard to financial resources 

and employee working conditions. The study was conducted in an average-sized municipality 

in central Sweden, and it was a quantitative study with 40 first-line managers included, 

where results from two existing surveys were examined. Each manager was assigned a value 

based on the total customer satisfaction in the unit, based on a customer survey, and a 

leadership index figure, based on an employee survey in which employees rated their 

managers. The results indicate that 70% of the first-line managers within nursing and care 

had completed a minimum of three years of higher education. The first-line managers within 

disability care had a higher education on average than the first-line managers within elderly 

care. The first-line managers within home help service had considerably less experience 

within the organisation compared to the rest of the first-line managers within nursing and 

care. The conclusion is that there are significant correlations between the field of work and 

leadership indices, and that first-line managers within disability care had higher leadership 

indices than first-line managers within elderly care. No correlation was found between the 

other variables. 
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1. INLEDNING 
 

 

Regeringen har bedömt att enhetschefer inom äldreomsorg, i viss utsträckning har brister i 

ledarskapsförmågor och de kunskaper som krävs för att äldreomsorgen skall fungera 

optimalt (Socialstyrelsen 2012). Enhetschef är definitionen på första linjens chef som har 

verksamhets-, ekonomi- och personalansvar samt det övergripande ansvaret inom sitt 

ansvarsområde (Socialstyrelsen 2011). I bakgrundsdelen i föreliggande uppsats förekommer 

även definitioner som mellanchef och linjechef, beroende av vad författare till olika källor 

valt att använda för definition. Mellanchef och linjechef ingår i gruppen enhetschefer. På 

stora enheter inom vård och omsorg finns även avdelningschefer som är underställda 

enhetschefen, båda betraktas dock som mellanchefer. Vidare är regeringens utgångspunkt 

att en god och fungerande äldreomsorg förutsätter kunniga ledare som kan stödja och 

handleda medarbetare samt finnas nära dem. Därför fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta 

fram ett vägledande underlag kring kompetensutvecklingsbehov samt ge förslag på hur en 

ledarskapsutbildning för enhetschefer inom äldreomsorg skulle kunna se ut. I det 

vägledande underlaget redogjordes för hur utbildningsnivån bland enhetschefer såg ut vid 

undersökningstillfället, vilket påvisade att cirka 10 procent av enhetscheferna saknar 

eftergymnasial utbildning och 37 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning. Hälften 

har en högskole- eller universitetsutbildning som omfattar minst 120 högskolepoäng enligt 

det gamla poängsystemet. I Sverige finns ca 5000 personer med personal- och budgetansvar 

inom kommunal och privat äldreomsorg, vilka ingår i gruppen enhetschefer (Socialstyrelsen 

2011).  

 

 

Socialstyrelsen har även regeringens uppdrag att undersöka äldres uppfattning om 

äldreomsorgen, vilket görs årligen nationellt. De allra flesta är positiva till 

omsorgsinsatserna, men det finns statistiskt säkerställda samband mellan det allmänna 

hälsotillståndet hos individen och upplevelsen av hjälpinsatserna. Ju sämre hälsa desto 

mindre nöjd är kunden med insatserna (Socialstyrelsen 2012). Även kommuner skall göra 

kvalitetsuppföljningar, rörande hur utförare bedriver äldreomsorgen. Utförare är 

definitionen på tjänsteleverantör inom äldreomsorgen. Sedan 1990-talet har svenska 

kommuner haft möjlighet att förutom det kommunala alternativet även använda sig av 

privata utförare. Med privatisering i form av kundval kan kunderna välja en annan utförare 

än kommunen. Att öka kundernas valfrihet, både vad gäller utförare och verksamhetens 

innehåll och inriktning var det grundläggande motivet till att införa kundval. Ett annat 

motiv var att det skulle bli fler aktörer på marknaden och därmed stimulera till konkurrens 

mellan utförarna. Betalningen till utförarna är bestämd av kommunen vilket innebär att det 

inte kan bli någon priskonkurrens, utan en kvalitetskonkurrens. Utvecklingen mot kundval 

var länge svag. Den 1/1 2009 trädde en ny lag i kraft (LOV) Lagen om valfrihetssystem, för 

att underlätta för kommunerna att införa kundval (Edebalk 2011). 

 
 
Konsult och service/utredning och statistik i aktuell stad har i uppdrag från sociala 

nämndernas stab att genomföra en enkätundersökning bland kunder som har hemtjänst eller 

som bor i särskilt boende. Detta för att följa äldrenämndens indikatorer som rör kundernas 

bedömning av sina vård- och omsorgsinsatser. Enkäten skickas ut till alla olika utförare och 

deras enheter, som i sin tur distribuerar enkäterna till sina kunder. Resultaten från 

enkätsvaren redovisas separat för varje utförare i Målavstämning äldrenämnden (2012). 
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Varje enhetschef får även sin egen enhets resultat, vilka används som mått på kundnöjdhet i 

resultatdelen i föreliggande uppsats. En närmare beskrivning av enkäten finns i metoddelen.  

Motivering till valt ämnesområde är författarens intresse av ledarskap och dess utmaningar, 

framförallt inom äldreomsorgen där så många olika intressenter har krav och förväntningar 

på enhetscheferna. Med medarbetare, kunder och deras anhöriga, högre chefer, politiska 

krav samt media som bevakar vård och omsorg flitigt har enhetscheferna en tuff utmaning. 

Därtill har regeringen lyft fram att det finns brister i ledarskapsförmågor. Dock har de inte 

preciserat hur dessa brister ser ut. Vidare anser regeringen att utbildning är lösningen på de 

brister som finns i enhetschefernas ledarförmågor. Genom fördjupade kunskaper inom 

området finns en förhoppning om att kunna medverka till en mer hållbar arbetssituation för 

enhetschefer inom vård- och omsorg. I det här avseendet blir det dessutom intressant att 

studera ledarskapet inom en annan del av vård- och omsorg, nämligen handikappomsorgen. 

Här har regeringen och Socialstyrelsen inte lyft fram brister i ledarskap. Szebeley & 

Trydegård (2007) är några av få forskare som jämfört äldre- och handikappomsorg i en 

svensk kontext, som de sammanfattar med att tjänsternas omfattning, ekonomiska resurser 

och personalens arbetsvillkor skiljer sig åt påtagligt. För att bredda problemområdet i 

föreliggande uppsats, kommer dessa båda delar inom vård- och omsorg att inkluderas i 

studien. För att förtydliga hur området vård- och omsorg ser ut organisatoriskt, kan det 

liknas med en paraplyorganisation där handikappomsorg är ett eget område som drivs av en 

verksamhetschef som i sin tur har ett antal enhetschefer under sig, som var och en driver 

egna enheter med varierat antal kunder och medarbetare. Likaså är äldreomsorgen ett eget 

område, som i sin tur även kan vara indelad i exempelvis särskilt boende respektive 

hemtjänst. 

 
 

1.1 Uppkomsten av föreliggande studie 
 
 
Då ämnet kring enhetschefers ledarförmågor inom äldreomsorgen är aktuellt, men inget 

nämns om enhetschefers förmågor inom handikappomsorgen, väcktes intresset hos 

författaren att studera om det föreligger skillnader mellan chefer inom dessa arbetsområden i 

samma organisation. I aktuell organisation mäts chefernas ledarskap genom ett sk. 

ledarskapsindex, vilket kommer att användas som en variabel i föreliggande studie. 

Ledarskapsindex är ett värde som samtliga chefer får genom en årlig medarbetarenkät. 

Medarbetarenkäten är vetenskapligt baserad och indexet bygger på ett antal påståenden som 

relaterar till närmaste chefs ledarskap som medarbetare fått skatta på en skala mellan 1-5. 

Dessa resultat räknas om till procent och varje chef får ett index på sitt ledarskap som kan 

uppgå till max 100. En djupare beskrivning av ledarskapsindex kommer i metoddelen i 

föreliggande uppsats.  

 

 

Vidare är det av intresse att studera om det finns skillnader mellan hemtjänst och särskilt 

boende, som båda betecknas äldreomsorg. Utbildning och erfarenhet är högst relevanta i 

sammanhanget, varför även dessa variabler kommer att studeras. Den aktuella kommunen 

genomförde nyligen en kartläggning av chefernas kompetensnivå inom vård- och omsorg, 

genom att skicka ut en förfrågan till varje chef om vilken formell utbildning vederbörande 

har samt vilka kompetenshöjande insatser chefen deltagit i som organisationen erbjuder. 

Dessa svar används i föreliggande studie. Likaså mäts kundnöjdheten som tidigare nämnts, 

även denna siffra används som en variabel i aktuell studie.  



8 
 

1.2 Syfte 
 
 

Utifrån en situation där det på nationell myndighetsnivå lyfts fram att utbildning för 

enhetschefer är avgörande för hur väl äldreomsorgen fungerar, är det av intresse att studera 

hur väl grundad detta antagande är. Syftet med studien är att analysera om det finns samband 

mellan enhetschefers utbildning, ledarerfarenhet, ledarskapsindex samt kundnöjdhet 

fördelat på arbetsområdena handikapp- och äldreomsorg. 
 
 
1.2.1 Frågeställningar 
 

 

 Vad har enhetscheferna för utbildning? 
 

 Hur lång ledarerfarenhet har enhetscheferna inom aktuell organisation? 
 

 Vad har enhetscheferna för ledarskapsindex? 
 

 Hur ser den totala kundnöjdheten ut? 

 

 Finns det samband mellan ovanstående frågor fördelat på 
arbetsområdena handikapp- och äldreomsorg? 

  



9 
 

2. BAKGRUND  
 

 

Nedan ges en historisk tillbakablick om den kommunala handikapp- och äldreomsorgens 

utveckling, likaså om utbildning för cheferna inom området. Detta för att ge en bakgrund till 

dagens vård- och omsorg samt hur enhetschefernas utbildning utvecklats över tid. 

 

 

2.1 Historisk tillbakablick 
 

 

Den kommunala handikapp- och äldreomsorgen har under de senaste drygt hundra åren gått 

från fattigvård, fattighus och ålderdomshem till dagens särskilda boendeformer med 

avancerad vård- och omsorg som även går att få i det egna hemmet (Wolmesjö 2008). I slutet 

av 1800-talet utförde arbetsföra fattighjon arbetet i fattigstugorna under tillsyningsmannens 

kontroll som vidare ersattes av kommandoran. Kommandoran var en förtroendeman som var 

utsedd bland de fattiga själva, med uppgiften att leda fattighusen (Nordström 2000). År 1908 

startades den första utbildningen för föreståndare och föreståndarinnor, då även 

föreståndarbefattningen blev ett yrke. Utbildningen drevs av svenska fattigvårdsförbundet 

och omfattade 6 månader. Kursen innehöll både teori och praktik. Manliga och kvinnliga 

elever följde olika program, men från 1915 mottogs inte längre manliga elever eftersom 

 
”det hade visat sig förenligt med svårigheter att bereda dessa plats, särskilt om de voro 

ogifta. Behövdes en manlig föreståndare så erfordrades vanligen också en kvinnlig, och det 

passade därför bra med ett gift par” (Gynnerstedt 1993). 
 

 
Under 1930-talet utökades utbildningens längd till två terminer och under 1940-talet blev 

utbildningen treårig, där det ingick ett års praktik som biträde på ålderdomshem. 

Socialstyrelsen utförde en utredning om föreståndarinnornas utbildning 1950, som 

påvisade att en tredjedel av föreståndarinnorna hade genomgått Socialförbundets treåriga 

utbildning och en tiondel hade sjuksköterske- eller diakonisexamen. Föreståndarinnan 

beskrevs som chef och ansvarig för ålderdomshemmet med dess totala verksamhet. Svenska 

Socialvårdsförbundet lades ner 1965 och utbildningen övergick till skolöverstyrelsens 

ansvarsområde. Männen blev vid denna tidpunkt åter välkomna till utbildningen. 

Skolöverstyrelsen utfärdade en läroplan 1970 för föreståndare för ålderdomshem och öppen 

åldringsvård, och kursen omfattade fem terminer. I samband med högskolereformen 1977 

övergick utbildningen till att bli en allmän utbildningslinje, Sociala Servicelinjen med 

omfattningen 100 poäng, med möjlighet till avkortad utbildning på 60 poäng om sökande 

hade tidigare utbildning inom vård. Utbildningen fick en mer social prägel inom de både 

teoretiska och praktiska delarna. Det tillkom även arbetsledning, ekonomi och 

kommunalkunskap i större omfattning i utbildningen än tidigare (Gynnerstedt 1993). 
 

 
Efter en utredning gällande Sociala Servicelinjen fastställdes en ny utbildningsplan 1983, 

och utbildningen kom att kallas Sociala Omsorgslinjen och omfattade 100 poäng 

(Gynnerstedt 1993). År 1997 påbörjades ett förstatligande av högskolans vård- och 

omsorgsutbildningar samt sociala omsorgsutbildningen, och knöts på större orter till 

universiteten. Utbildningen omfattar 120 poäng med möjlighet till 40 poängs 
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påbyggnadskurs och kravet är att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund liksom andra 

högskoleutbildningar (Nordström 2000).  

 

 

I Bennich (2012) sammanfattas flera betydelsefulla förändringar som har genomförts under 

hela 1990-talet inom kommunal äldre- och handikappomsorg, som påverkat ledarskap och 

organisering på flera olika nivåer. Välfärdsområdet har kännetecknats av decentralisering, 

nedskärningar och omorganisationer. Idag kännetecknas den kommunala verksamheten 

alltmer av ekonomistyrda organisationsformer, besparingskrav och förändringar som i hög 

grad påverkar den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Under 1990-talet 

genomfördes flera omfattande reformer som medfört genomgripande 

organisationsförändringar. Kommunallagen förändrades 1992, då en ny kommunallag 

infördes. Den nya kommunallagen ökade kommunernas möjlighet att själva bestämma över 

sin organisationsstruktur, och nya styrformer infördes. De nya styrformerna var influerade 

av New Public Management (NPM) och avsikten var att öka produktivitet och effektivitet 

inom kommunala verksamheter (Bennich 2012). 

 

 

Ädelreformen 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för service, vård- och 

omsorg av äldre, äldreomsorgen skulle präglas mer av ett socialt innehåll än av ett 

medicinskt innehåll. Reformen fick stor betydelse för hur kommunerna kom att forma 

äldreomsorgen. Handikappreformen kom 1994 och psykiatrireformen kom 1995. Nya 

organisationsformer och ändrat huvudmannaskap blev följden av dessa tre reformer. Vid 

sidan av organisatoriska förändringar har trycket på äldre-och handikappomsorgen ökat till 

följd av att anspråken på verksamheten förändrats. Innehållet i omsorgsarbetet, relationen 

till vårdtagaren anses dock vara i stort sett den samma som tidigare. Det har däremot skett 

en stor förändring av vårdtagargruppen, som har blivit alltmer heterogen med avseende på 

ålder, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund och språk. Åtagandet riktar sig även i högre 

grad mot personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. En ökad andel medarbetare 

har olika etnisk bakgrund, likaså kunder. Äldre-och handikappomsorg kan enligt Wolmesjö 

(2005) beskrivas som en komplex verksamhet där olika traditioner möts. Denna komplexa 

verksamhet leds av första linjens chefer, som befinner sig i en mellanposition. Uppifrån 

kommer det tryck från överordnade chefer och politiker, som har krav på måluppfyllelse och 

besparingar. Dessa krav ställs mot brukarnas och medarbetarnas tryck som kommer 

nerifrån, som har krav på en flexiblare arbetsorganisation samt ett ökat medbestämmande. 

Första linjens chefer beskrivs som nyckelpersonerna i omvandlingsarbetet och hamnar i 

korsdrag från de organisationsförändringar som genomförs (Wolmesjö 2005). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel presenteras tematiserat material från tidigare forskning och 

ledarskapslitteratur, som är relevant för studiens syfte.  Först beskrivs ledarskap i sig, 

samt hur ledarskap utvecklats över tid. Vidare sammanfattas forskning som bekräftar att 

de fyra variablerna som används i föreliggande studie är viktiga indikatorer på ett gott 

ledarskap. 

 

3.1 Skildring av chefer 

 

Chefer skildras som rationella personer som organiserar, planerar, samordnar och 

kontrollerar sina underlydandes aktiviteter. Böcker, tidskrifter och handelshögskolornas 

chefsutbildningar ger bilden av den moderne chefen som en lugn, välorganiserad och 

orubblig person som bär en välskräddad kostym, som har rent skrivbord och ett sofistikerat 

informationssystem. Dessa superchefer formulerar och verkställer långsiktiga strategier som 

ger förutsägbara och effektiva resultat. När chefer studeras i arbete är dock verkligheten en 

annan. Dagarna är hektiska och situationerna skiftar snabbt, vilka innehåller sin unika 

blandning av utmaningar. Beslut växer fram i en strid ström av möten och samtal. De 

moderna informationssystemen säkerställer att det alltid finns alldeles för mycket 

information om vad som hände föregående månad eller kvartal. Svaret på vad som ska göras 

härnäst ges inte. När beslut skall fattas om vad som skall ske härnäst förlitar sig chefer 

främst på intuition där de tar fasta på tidigare erfarenheter. Merparten av informationen de 

får är muntlig och förmedlas på möten eller via telefon, eftersom de är för upptagna för att 

hinna läsa eller fundera. Ovanstående beskrivning skildras i Bohlman & Deal (2012), där 

författarna skriver att när detta beteendemönster beskrivs för grupper av chefer oavsett nivå i 

hierarki eller kulturell bakgrund, möts de alltid av samma blandning av igenkännande och 

modfälldhet. Motvilligt och generat medger chefer att bilden stämmer och att de inte tycker 

om den. Vidare menar författarna att chefer ofta har en tro om att vore de riktigt duktiga, 

skulle de alltid ha kontroll över saker och ting. Eftersom de förletts att tro att de alltid måste 

vara rationella och ha kontroll känner chefer ofta förvirring och bestörtning över hur arbetet 

ter sig i verkligheten (Bohlman & Deal 2012). Ledarskap är komplext där osynliga krafter 

verkar, såsom kulturen i organisationen, omständigheterna samt förväntningarna på ledaren 

(Allio R.J. 2013).  
 

 

3.2 Ledarskap över tid 
 
 
Avolio, Walumbwa & Weber (2009) har gjort en litteraturöversikt där de undersökt 

utvecklingen inom teoretisk och empirisk ledarskapslitteratur, med syftet att undersöka hur 

ledarskap utvecklats över tid. Tidiga studier fokuserade på individuella ledare, som oftast 

var en man och arbetade i en stor privat organisation i USA. Idag finns det mycket studier på 

olika ledarskapsstilar och litteraturöversikten av Avolio mfl (2009) pekar på flera viktiga 

trender. Den första trenden visar på en mer holistisk syn av ledarskap idag och forskare 

studerar ledarskapet ur flera perspektiv. Forskare har även större fokus på helheten och 

studerar sammanhang och nivåer i organisationer och vidare dess dynamiska samspel. Den 

andra trenden handlar om att undersöka hur ledarskapsprocessen faktiskt sker, exempelvis 
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integrationen mellan kognitiv psykologi och strategiskt ledarskap. Det kan handla om 

samspelet mellan chef och medarbetare, samt hur dessa bearbetar information och hur detta 

påverkar gruppen och organisationen. En tredje trend innebär alternativa sätt att studera 

ledarskap och Avolio mfl (2009) förväntar sig att se en ökning av mixade metoder vad gäller 

ledarskapsforskning. Kvantitativa metoder har dominerat under de senaste 100 åren, men 

fallstudier och kvalitativ forskningsmetod bör integreras i ledarskapsforskning enligt Avolio 

mfl (2009). 
 

  
En stor del av ledarskapsstudier och teorier baseras på en västerländsk kontext, men det 

finns ett växande intresse kring en mer multikulturell kontext. Detta till följd av att dagens 

organisationer blir allt mer globala (Avolio mfl. 2009). Inom ledarskapsideal finns det inte 

heller en modell som passar alla. Ledarskap är ofta kulturellt betingat varför kultur och 

ledarskap samverkar på olika sätt i olika sammanhang. Det finns tydliga skillnader mellan 

olika kulturer, särskilt i fråga om värderingar, attityder och beteenden hos individer, och 

skillnaderna har konsekvenser för ledarskap i olika organisationer (Jogulu U.D.2010). 
 

 

3.3 Kompetensutveckling inom ledarskap 
 

 

Ledare har i någon mån fascinerat oss redan från tidernas begynnelse och deras berättelser 

har lagt grunden för mänsklig kultur. Det finns kommentarer från ledare och hur man leder 

så långt tillbaka som 600-talet f.Kr. (Allio R.J. 2013). Idag finns en stor mängd av litteratur 

och vägledning för chefer som vill utvecklas och bli bättre. Det finns självhjälpsböcker med 

rekommendationer om hur man blir en ledare, beter sig som ledare, lär upp andra ledare, 

blir en flockledare, förändringsledare, mentor för ledare mm. mm. Enligt Allio (2013) 

grundar sig en stor del av materialet på tvivelaktiga bevis. Han menar vidare att ledande 

akademiker inte kommit så långt att de ens kan enas om vad ledarskap är. Pressen ger 

fallbeskrivningar om lyckat ledarskap och vilka faktorer som anses vara framgångsrika. Nästa 

steg som beskriver hur chefer klarat sig som inte infört en rekommenderad metod saknas 

dock i hög utsträckning. Trots brist på bevis, driver chefers behov och aptit på ledarskapsråd 

en stor marknad (Allio R.J. 2013). 
 

 
Företag som skickar chefer på ledarskapsutbildning har en positiv förväntan att de skall bli 

duktigare ledare. Dock måste ledarskap både läras och praktiseras (Allio R.J. 2013). Lärande 

ledarskap är därmed inte enbart en fråga om kunskapsöverföring utan handlar även om 

arbetsplatspraktik likväl som andra livserfarenheter. Genom emotionell medvetenhet, 

självförtroende, förmåga att anpassa sig till situationer i det dagliga arbetet och deltagande i 

ledarskapsutbildningar kan chefer förbättra sin förmåga att hantera förändringar och leda 

personal. Att utveckla ledarskapskompetenser i praktiken är en pågående interaktiv process 

mellan ledare och medarbetare. Inom hälso- och sjukvårds området innebär detta att chefer 

lär sig genom sammanhang där människor, kultur och språk är centrala frågor. Coaching 

eller mentorskap av erfarna ledare uppfattas som effektivt för ledarskapsutveckling. Nilsson 

& Furåker (2012) har intervjuat 50 läkare och sjuksköterskor från svenska sjukhus och frågat 

vilka praktiska situationer som lett till ledarskapslärande. Respondenterna upplevde att 

detta var i samband med omorganisation, utvecklingsarbete och konflikter. Omkring 50 

procent av all inlärning uppstod genom att hantera konflikter, varför konflikthantering lyfts 

fram som en viktig del i ledarskapsutveckling (Nilsson & Furåker 2012). 
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Emotionell intelligens (EI) är en viktig egenskap hos chefer enligt Rosete & Ciarrochi (2005) 

som studerat 41 chefer som arbetade i Australien inom Public service organisationer, dvs.  
inom den offentliga sektorn. Studien utfördes med hjälp av en så kallad 360 graders 

bedömning, vilket innebär att respondenterna skattade sig själv samt att även deras 

underordnade och närmaste chef gjorde skattningar på de studerade cheferna. Förmågan att 

uppfatta känslor kan förutsäga ett effektivt ledarskap enligt studien. Chefer med högre EI är 

mer benägna att uppnå affärsresultat och betraktas som effektiva ledare av sina 

underordnade och närmaste chefer. En viktig uppgift för chefer är att kunna hantera sina 

underställda, i annat fall kan konsekvensen bli personalomsättning och underpresterande. 

Att mäta EI kan vara användbart för att identifiera vem som kan handskas effektivt med 

personal och vidare vid utveckling av kompetenshöjande insatser för chefer. Rosete & 

Ciarotti (2009) poängterar dock att urvalet var litet med 41 chefer som skattade sig själva 

och deras 149 medarbetare som skattade sina ledare. Därför bör resultaten tolkas med 

försiktighet (ibid). 
 
 

3.4 Ledarskap och medarbetare 
 

 

Ellström (2012) har undersökt hur första linjens chefer inom äldreomsorgen uppfattar och 

förstår sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter, samt hur de i praktiken hanterar 

medarbetarnas lärande och utveckling. Studien är en multipel fallstudie och baserades på 

intervjuer och observationer av åtta första linjens chefer från olika hemtjänstenheter i en 

svensk kommun. Hälften av cheferna var från kommunal verksamhet och hälften från privata 

utförare. Studien påvisade att cheferna hade väldigt olika uppfattning kring frågorna. Det är 

tydligt att det finns behov av ledarutvecklingsprogram som främjar inte bara en bredare 

förståelse av den uppgift som förvaltare av äldreomsorg, utan också kunskaper om och 

färdigheter i att leda och organisera lärande på arbetsplatsen och utveckling av medarbetare 

(Ellström 2012). Törnquist (2004) lyfter fram att det bör finnas kunskaper i pedagogik i 

enhetschefers yrkeskompetens. Verksamheten inom äldreomsorg är baserad på ett 

verksamhetsbaserat lärande, vilket ställer krav på ett ledarskap som konkret arbetar med 

kompetensutveckling (ibid). 
 

 
Mellanchefer i kommunala verksamheter spelar en viktig roll i flera avseenden och befinner 

sig i en svårstyrd, komplex och hårt rationaliserad verksamhet med en stark offentlighet.  

Med verksamhets-, budget- och personalansvar spelar deras tolkningar och prioriteringar 

stor roll. Det kommer nya regler och direktiv uppifrån hela tiden vilket gör mellanchefens  

situation komplicerad. Det är även hårda krav på besparingar och effektivitet. Verksamheten 

granskas kritiskt av kunder och deras anhöriga, massmedia och intressegrupper. I Kjerstin  

Larssons (2008) avhandling, kan man läsa att mellanchefernas situation inom vård och 

omsorg är besvärlig då autonomin är begränsad, de får sällan delta i strategiska beslut och  

uppdraget är att implementera utan att ifrågasätta. Oftast är beslut fattade av politiker, 

högre chefer och tjänstemän. Underställda förknippar besluten med mellanchefen, men  

mellanchefens uppfattning stämmer inte alltid överens med de beslut som skall verkställas 

(Larsson 2008, se även Wolmesjö 2005). 

 

 
 
¹ Larsson (2008) och Wolmesjö (2005) har studerat mellanchefer i både äldre- och handikappomsorg 
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3.5 Ledarskap och kundrelationer 
 

 

Ledarskap handlar om att skapa välmående relationer med kunder och medarbetare 

(Svensson 2005). Då tjänster är abstrakta och mer flerdimensionella än produkter, är det 

svårare att mäta kvalitet och förväntningar. Leventhal (2006) lyfter fram komplexiteten 

inom äldreomsorg, och menar att den är mer komplex än de flesta andra servicetjänster. 

Några skäl som framförs är att omsorg är intimt och att det dessutom utförs i kundens hem, 

vare sig det är hemtjänst i det egna hemmet eller på ett boende som också är att betrakta som 

kundens hem. Det finns ofta flera intressenter, vilka kan vara familjemedlemmar som känner 

skuld över att en nära släkting placerats på boende eller får hjälp i det egna hemmet av 

utomstående. Då är det lätt att förväntningarna på vården och omsorgen blir mycket höga. 

Det är svårt för tjänsteleverantörer inom äldreomsorg att möta både kundens och dess 

anhörigas förväntningar eftersom dessa kan skilja sig åt (Leventhal L. 2006). Inom 

äldreomsorgen har kundens socioekonomiska villkor i tidigare studier visat sig ha betydelse 

för vilka krav som ställs på chefer och vårdpersonal. Ekholm (2012) studerade, som tidigare 

nämnts, åtta hemtjänstchefer från både privata och kommunala utförare, i en svensk 

medelstor kommun. Kunderna var från områden med hög- respektive låg socioekonomisk 

status. De intervjuade cheferna upplevde kraven ganska lika från politiker, chefer, 

medarbetare, kunder och deras anhöriga. Dock menade sju av åtta chefer att deras egna 

individuella krav påverkade dem mest. Endast en chef upplevde att kundernas och 

medarbetarnas krav påverkade denne mest. Trots att det fanns stora likheter i upplevelsen av 

krav, fanns det skillnader i hur cheferna hanterade dessa. Mindre än hälften upplevde att de 

kan hantera kraven på ett tillfredsställande sätt, övriga upplevde att de har svårt att hantera 

kraven från olika håll vilket bidrog till stress. Ekholm (2012) lyfte fram att resultatet kan ha 

värde i utformning av kompetenshöjande insatser för mellanchefer (Ekholm 2012). 
 

 

3.6 Enhetschefernas utmaning 
 

 

I regeringens proposition (2009) lyfts det att kunniga och stödjande ledare inom 

äldreomsorgen, som finns nära personalen och kan handleda dessa, är centralt för en 

fungerande äldreomsorg. Vidare framgår det att cheferna i alltför liten utsträckning har 

möjlighet till detta, och att cheferna inte alltid har de förutsättningar som krävs för att styra 

och leda verksamheten. I regeringens proposition (2009) hänvisas även till socialstyrelsens 

och länsstyrelsernas tillsynsrapport (2009), där det framgår att enhetscheferna har för stora 

personalgrupper och underdimensionerat administrativt stöd. Enligt regeringens 

uppfattning finns det inte kunskap om vilken kompetens och ledarskap som krävs av 

cheferna för att de ska kunna uppfylla lokala och nationella mål för äldreomsorg, vilket är 

grunden till att regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan (Regeringens 

proposition 2009). Socialstyrelsen tog fram ett förslag och vägledande underlag för en 

nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg (Socialstyrelsen 2011). 
 

 
Enhetschefernas arbetsförhållanden inom äldreomsorgen är problematiska på olika sätt 

enligt Hjalmarson, Norman & Trydegård (2004) som intervjuat 20 enhetschefer, i och 

kring Stockholmsområdet. Enhetscheferna var från hemtjänst, servicehus och särskilda  
boendeformer med heldygnsomsorg. I studien ingick chefer från både kommunal och privat 

verksamhet, större och mindre enheter, olika utbildningsbakgrund samt erfarenhet. Flertalet 
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har en stor och ibland övermäktig arbetsbörda och den kärva ekonomin går som en röd tråd 

genom hela undersökningen. Antalet medarbetare, som enhetscheferna ansvarade för, 

varierade kraftigt. Cheferna var överens om att ett tillgängligt ledarskap är viktigt, men en del 

skulle vara tillgängliga för 20 medarbetare och andra för 75 medarbetare vilket gav dem helt 

olika förutsättningar. Det var delade meningar om huruvida det är möjligt för en enhetschef 

inom äldreomsorgen att leda verksamheten mot uppsatta mål, utifrån de medel de har till sitt 

förfogande. Den ansträngda ekonomin, hög sjukfrånvaro bland medarbetare och sjunkande 

kunskapsnivå bland vårdpersonalen kan utgöra ett hinder för att nå uppsatta mål. 

Hjalmarson mfl (2004) menar vidare att endast ett fåtal av de studerade enhetscheferna 

hade rimliga förutsättningar för sitt arbete och att övriga hade svåra eller omöjliga 

förutsättningar. De som hade de bästa förutsättningarna var de enhetschefer som hade de 

minsta enheterna (Hjalmarson mfl 2004). Detta stärks av socialstyrelsens lägesbeskrivning 

(2003) där beräkningar utförts som påvisar att redan vid strax under trettio medarbetare 

överskrids enhetschefers årsarbetstid för att hinna göra de arbetsuppgifter som ingår i 

uppdraget (Socialstyrelsen 2003). 
 

 
Det finns mer kunskap om personalens situation än om kundernas upplevelser av sina 

hjälpinsatser inom äldreomsorgen. Det finns även mer kunskap om hemtjänst än om 

äldreboenden (Szebehely & Trydegård 2007). Vidare menar Szebehely & Trydegård (2007) 

att flera studier påvisar att hemtjänstens resursmässiga och organisatoriska förändringar 

påverkat verksamheten negativt ur både medarbetar- och kundperspektiv. På ett allmänt 

plan är de flesta hemtjänstmottagarna nöjda, men kritiken har ökat vad gäller tidsbrist, 

bristande personkontinuitet och minskade möjligheter att påverka hur hjälpen utförs. 

Szebehely & Trydegård (2007) lyfter även fram att flera studier tyder på att 

äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor försämrats, där framförallt arbetsbelastningen ökat 

och möjligheterna att möta arbetskraven minskat (ibid). Sjukskrivningstalen inom kvinnligt 

dominerande yrken inom offentlig sektor är höga och Petra Ahnlund (2008) lyfter även fram 

problematiken inom äldreomsorgen, där många kommuner idag har svårigheter med 

rekrytering av vårdpersonal samt att få behålla dessa. Det finns i kommunerna en generell 

oro vad gäller bemanningsområdet i och med pensionsavgångar och minskat intresse för 

vård-och omsorgsutbildning på gymnasienivå (Ahnlund 2008). 
 

 

3.7 Teoretisk referensram 
 
 

Den teoretiska referensramen New Public Management (NPM), kan ses som en 

internationell trend som under 1990-talet influerat och inspirerat den kommunala 

handikapp- och äldreomsorgen mot en mer marknadslik organisering. Då NPM bland 

annat fokuserar på mätbara mål och resultat samt betonar ledarskapet på 

tjänstemannanivå är denna teori relevant att koppla till föreliggande studie. Både 

mätning av kundnöjdhet och ledarskapsindex som används som indikatorer på 

ledarskap i föreliggande studie, kan anses ha sin grund i NPM teorin. Nedan beskrivs 

teorin och dess uppkomst närmare. 
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3.7.1 Grundtanken bakom New Public Management 
 

 
New Public Management (NPM) kan inte beskrivas som ett homogent reformprogram, utan  
är snarare ett löst och mångfasetterat begrepp som erbjuder en sorts ”shopping basket” av 

olika element för reform av den offentliga förvaltningen (Skålén 2004). Grundtanken 

bakom NPM var att effektivisera den offentliga sektorn genom olika administrativa 

reformer, som oftast var hämtade från den privata sektorn och byggde på ideal som 

konkurrens, kostnadseffektivitet och lönsamhet. Internationella och pan-nationella 

organisationer som EU och OECD spred NPM som en lösning på de ekonomiska problemen 

som uppstått när tillväxten minskade i slutet av 1970-talet (Klasson 2010). 
 

 
Den brittiska premiärministern Margaret Thatcher genomförde omvälvande reformer inom 

brittisk statsförvaltning i slutet av 1970- och hela 1980-talet, genom vilket New Public 

Management bland annat startade (Klasson 2010). New Public Management (NPM) är en 

internationell förvaltningspolitisk trend som har spridits till flera länder, däribland Sverige 

där det setts som en ny förvaltningspolitik sedan början av 1980-talet. NPM startade först 

inom den statliga förvaltningen i Sverige men blev alltmer utbredd inom kommunerna från 

slutet av 1980-talet. Konsulter och reformivrare åkte runt i kommunerna och 

argumenterade för en tydligare uppdelning mellan politik och produktion, beställar-

utförarmodellen, inomkommunal avreglering, ökat ekonomiskt ansvar för resultatenheter 

och intern konkurrensutsättning. NPM-filosofin används idag mer eller mindre av i princip 

alla länder inom västvärlden (Klasson 2010). 
 

 
Enligt Klasson (2010) har följande fyra principer varit vanliga inom NPM för 
förändringsarbetet inom många svenska kommuner; 
 

 Försöka att separera politik och förvaltning genom att via NPM föra över 

konkurrensens effekter till offentlig verksamhet, i syfte att få till den privata 

sektorns effekter av konkurrens, dvs att effektivisera produktionsprocesser. 

 

 Försöka skapa marknader för tjänster inom offentlig verksamhet genom 

marknadisering. Detta har skett genom att delar av offentlig verksamhet lyfts ur de 

ordinarie verksamhetsområdena och bildat egna självständiga, ekonomiska 

enheter. Exempelvis har beställare och utförare skiljts åt, där den som beställer kan 

vara en politisk nämnd (beställare-utförare-modellen, BUM) och/eller enskilda 

kunder (kundvalsmodellen). Den som är utförare kan vara en offentlig eller privat 

organisation. 

 

 Överlämna offentlig tjänsteproduktion till privata entreprenörer, dvs. 

privatisering, vilket innebär att det finns flera olika typer av utförare av 

offentliga uppgifter. 

  
 Organisera och styra offentliga verksamheter som om de vore företag, dvs. 

företagisering, med vilket man menar att den offentliga sektorn hämtar drag av 

institutionen ”företaget”. Exempelvis har statliga och kommunala förvaltningar börjat 

betrakta medborgarna som kunder och därav talat om kundval och kundnytta. 

(Klasson 2010). 
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3.7.2 New Public Management inom social omsorg 
 

 

Som tidigare nämnts finns inte en enhetlig eller motsägelsefri modell av NPM, utan 

snarare en hybridform utifrån vilken olika ingredienser kan väljas och tolkas enligt Agevall 

(2005) och även Klasson (2010). Blomberg (2004, se även Hasselbladh mfl. 2008) har 

undersökt svenska kommuner inom äldreomsorg och jämför dessa med empiriska NPM-

inslag utifrån vilka han förklarar hur grundkoncept inom NPM översatts inom kommunal 

äldreomsorg, enligt figur 1. 
 
 
Figur 1. New Public Management i den kommunala äldreomsorgen 

 

 Grundkoncept NPM Exempel på kommunal översättning 

 Fristående och självständiga Resultatenheter och chefer med resultat- 

 enheter inriktat budgetansvar, kommunala vårdbolag, 

  koncerntänkande 

 Marknadsorientering och Entreprenader, köp- och säljmodeller 

 konkurrens  

 Ledningsstil hämtad från Externrekrytering av chefer och utbildning 

 den privata sektorn av förvaltningsledningen 

 Större disciplinering och Effektivisering, nyckeltal, jämförelser med 

 sparsamhet. Ett helhetsgrepp förvaltningar i andra kommuner, externa 

 på resursanvändningen konsultgranskningar 

 En ökad insyn i och kontroll Specialiserade handläggare, förvaltningschefer 

 av ledningsarbete anställda av kommunstyrelsen, centraliserade 

  ledningsgrupper 

 Explicita resultat- och kvali- Målformulering på verksamhetsnivå, system 

 tetsmål, mätbara standarder för uppföljning och kontroll av kostnader 

 samt mått för prestation och och kvalitet (TQM) 

 måluppfyllelse  

 Större betoning av kontrollen Resursfördelningssystem och betalning 

 av det som produceras baserad på prestation, tex. internprissättning, 

 (output)/ekonomiska incita- insatskataloger 

 ment  

 Service- och kundorientering Kundråd, omsorgsgarantier, system för 

  klagomålshantering 

   

 Källa: Agevall (2005)  
  
 

De områden från New Public Managements grundkoncept som illustreras i figur 1 och som 

är relevanta för föreliggande studie är, fristående och självständiga enheter. I 

inledningen av föreliggande studie framgår att varje enhetschef inom den kommunala 

äldreomsorgen och handikappomsorgen har precis som modellen beskriver, egna 

resultatenheter med eget budgetansvar. Det andra området från modellen som relaterar till 

aktuell studie är ledningsstil hämtad från den privata sektorn, vilket enligt modellen 

innebär externrekrytering av chefer. Att så är fallet i aktuell studie framgår närmare i 

resultat- och diskussionsdelen. Explicita resultat- och kvalitetsmål, mätbara 
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standarder samt mått för prestation och måluppfyllelse är också något som 

tillämpas. Detta relaterar till aktuell studie genom att kvalitet mäts bland annat genom 

kundenkäten och medarbetarenkäten, vilka resultat används i föreliggande studie. 

 

 

Forskarna Berg, Barry & Chandler (2008) har studerat hur NPM påverkar 

mellannivåchefer inom socialt arbete, och lyfter även fram att tidigare forskning påvisat 

negativa effekter av NPM, med dess betoning på effektivisering av arbete samt mätningar 

av tjänster och leveranser. Vidare lyfter Berg mfl (2008) att mellanchefer inom social 

omsorg är mer generalister än specialister inom sitt yrkesområde och bedriver en mera 

budgetledd än behovsledd verksamhet, då ekonomin är en av de viktigaste frågorna på 

chefernas dagliga agenda (Berg mfl 2008). 
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4. MATERIAL OCH METOD 
 

 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har resultat från medarbetarenkät 

samt kundenkät använts, vilka undersökningar ej utförts av författaren utan av externa 

aktörer i den studerade organisationen. Författaren har fått tillgång till dessa data samt 

vad de studerade enhetscheferna har för utbildning och erfarenhet inom aktuell 

organisation. 
 

 

4.1 Undersökningsmetod och studiedesign 
 
 
I föreliggande uppsats används en kvantitativ metod vilken beskriver kvantiteten i siffror. 

Detta var nödvändigt för att kunna studera om det finns någon relation mellan de studerade 

faktorerna. Kvantitativ forskning kan indelas i deskriptiva (beskrivande) och explanativa 

(förklarande) projekt. Föreliggande studie är deskriptiv. Deskriptiva projekt är vanligen av 

tvärsnittstyp vilket beskriver en viss population vid ett visst givet tillfälle. (Olsson & Sörensen 

2001). Studien är av tvärsnittstyp och undersökningen baseras på de siffror som genererades 

via medarbetarenkäten samt kundenkäten hösten 2012, på respektive enhetschef som 

arbetade på de aktuella enheterna vid tidpunkten för undersökningarna. 
 
 

4.2 Urval och anonymisering 
 

 

I studien ingår 40 chefer, vilket avser alla enhetschefer från området Vård och Omsorg inom 

en kommunal verksamhet i Mellansverige. Dessa arbetar inom området funktionshindrade 

respektive äldreomsorg. Undersökningen är en totalundersökning. Enligt Sörensen & 

Olsson (2001) innebär en totalundersökning att samtliga individer från en population ingår i 

undersökningen. I föreliggande studie uteslöts en enhet då det hade varit flera inblandade 

chefer under året pga. sjukdom, vilket föranledde en viss otydlighet gällande vilken chef som 

det refererades till i medarbetarenkäten. 
 

 
Resultaten från medarbetarenkäten finns hos respektive enhetschef samt 

verksamhetscheferna och HR. Resultaten från kundenkäten finns hos de samma. 

Information om utbildning finns hos HR. För att kunna få den samlade informationen om 

respektive enhetschef och samtidigt behålla anonymiteten, har HR sammanställt utbildning, 

ungefärlig ledarerfarenhet i organisationen, ledarskapsindex från 2012 års medarbetarenkät 

samt den totala kundnöjdheten från 2012 års kundenkät. För att kunna studera om det 

föreligger skillnader mellan chefer inom områdena funktionshindrade, särskilt boende samt 

hemtjänst har uppgifterna levererats separat till författaren. Vidare har uppgifterna 

förstörts efter att de matats in i statistikprogrammet SPSS. 
 
 

4.3 Analys av data 
 

 
Statistikprogrammet SPSS 19.0 har använts till analyserna av föreliggande material. Nedan 

följer en beskrivning av materialet samt vilka variabler som använts i analysen. Variablerna är 
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utbildning, ledarerfarenhet, ledarskapsindex, kundnöjdhet samt arbetsområde. 
 
Ledarskapsindex samt kundnöjdhet har författaren fått färdiga och har således inte tagit 

fram de själv eller gjort några indelningar på dessa. Nedan beskrivs dock vad variablerna 

bygger på. Det beskrivs även hur indelning på variabeln utbildning genomförts. Varje chef 

fick ett diarienummer, därefter registrerades utbildning, ledarerfarenhet, 

ledarskapsindex, kundnöjdhet och arbetsområde in i statistikprogrammet SPSS. 
 

 

4.3.1 Utbildning 
 

 

Ursprungligen var tanken att indela chefernas utbildning i tre kategorier om; ej högskola, 

högskola inom vård samt högskola med socialinriktning. Det var så få individer som ej hade 

någon högskoleutbildning varför denna indelning ej finns med, då det hade gått att 

identifiera dessa individer. Det är även variation i utbildningens omfattning mellan olika 

högskoleutbildningar beroende på när utbildningen genomförts, se bakgrunden för närmare 

beskrivning av skillnaderna. I föreliggande studie har två indelningar gjorts gällande 

utbildning; högskola tre år eller mer respektive kortare utbildning än treårig högskola. 
 

 

4.3.2 Ledarskapsindex 
 

 

I föreliggande uppsats används ledarskapsindex som en variabel i de statistiska 

beräkningarna. Varje enhetschef får ett ledarskapsindex som är ett sammanräknat resultat 

av ett antal utvalda påståenden som medarbetare bedömt utifrån en skala, i den årliga 

medarbetarenkäten. 

 

 
Enkäten är webbaserad och varje enskild medarbetare har haft möjlighet att svara på den. 

Enkäten är kopplad till närmaste chef. Många enheter är stora varför det även finns en 

avdelningschef på enheten, som är direkt underställd enhetschefen. Antalet medarbetare på 

enheterna varierar och inom området för funktionshindrade varierar medarbetarantalet per 

enhet mellan 24-67 årsarbetare. Inom särskilt boende är medarbetarantalet per enhet 

mellan 28-79 årsarbetare, och inom hemtjänsten varierar antalet årsarbetare per enhet 

mellan 25-82. Stora enheter har en avdelningschef, som är närmaste chef till cirka hälften av 

medarbetarna på sin enhet, och deras svar från medarbetarenkäten relateras till 

avdelningschefen. Detta innebär att enheter som har både avdelningschef och enhetschef får 

sina resultat redovisade var för sig till enheten. 
 
 
Det görs vidare en sammanslagning av resultaten och enhetens totala resultat är således det 

sammanslagna resultatet. I föreliggande studie används det sammanslagna resultatet, 

vilket innebär att de enhetschefer som har en avdelningschef har båda chefernas resultat i 

sitt ledarskapsindex. Utifrån nedanstående påståenden som relaterar till medarbetarens 

närmaste chef och är en del i medarbetarenkäten har medarbetarna skattat respektive 

påstående på en skala mellan 1-5. Detta har beräknats om till procent och den chef som skulle 

ha fått högsta skattningen det vill säga 5, på varje påstående skulle ha fått ett ledarskapsindex 

på 100. 
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Utifrån följande påståenden i medarbetarenkäten har ett ledarskapsindex räknats fram; 
 

 Visar medarbetarna uppskattning för goda arbetsinsatser 
 

 Bidrar till lösningar när medarbetare inte är överens 
 

 Stödjer medarbetarna även i motgång 
 

 Synliggör medarbetares bidrag till verksamhetens framgång 
 

 Ger mig återkoppling på ett sätt som gör att jag kan utvecklas 
 

 Diskuterar med berörda medarbetare inför beslut 
 

 Ger stöd till medarbetare som vill förbättra verksamheten 
 

 Tar aktiv del i att utveckla verksamheten 
 

 Planerar verksamheten med god framförhållning 
 

 Skapar ordning och strukturer som gör att vi kan arbeta effektivt 
 

 Följer upp att det vi beslutar genomförs 
 

 Arbetar för samverkan med andra verksamheter inom organisationen 
 

 Agerar i enlighet med organisationens värderingar 
 

 Visar ett starkt engagemang för organisationen 
 

 Visar ett starkt engagemang för vår verksamhet 
 

 Företräder organisationen även när medarbetare är kritiska 
 

 Jag känner förtroende för min närmaste chef 
 
 

 

4.3.3 Kundnöjdhet 
 

 

Konsult och service/utredning och statistik i aktuell stad, har haft som uppdrag att 

genomföra en enkätundersökning bland kunder som har hemtjänst eller som bor i särskilt 

boende. Alla kunder har fått en enkät tilldelad, där de haft möjlighet att skatta ett antal 

påståenden om de vård- och omsorgsinsatser vederbörande köper. Utifrån svaren har det 

gjorts beräkningar som avser helhetsupplevelsen. Varje enhetschef har sina kunders 

resultat från enkäten kopplade till kundnöjdheten på sin enhet, vilka används som variabeln 

kundnöjdhet i föreliggande studie. Enkäten i sin helhet finns som bilaga 1. 
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4.3.4 Redovisning av data 
 

 

Deskriptiv redovisning av aktuella resultat har skett, vilket betyder att flera egenskaper hos 

en population eller grupp beskrivs (Olsson & Sörensen 2001). Varje variabel har bearbetats 

för sig via univariata analyser för att beskriva hur fördelningen av en viss variabel ser ut. Den 

främsta anledningen till univariat databearbetning är att beskriva en variabel utan att 

jämföra den med andra variabler. Genom de univariata analyserna har utbildning, 

erfarenhet, ledarskapsindex och kundnöjdhet kartlagts. Sedan har bivariata analyser utförts 

mellan variablerna vilket betyder att det ingår två variabler i analysen samtidigt. Den 

statistiska analysen på gruppnivå mellan variablerna har utförts med hjälp av Mann-

Whitneytest. 

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som det är avsett att mäta. 

Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument 

(Olsson & Sörensen 2001). Utbildning och erfarenhet har hög validitet och reliabilitet. Både 

utbildning och anställningstid inom aktuell organisation hade fått samma svar om frågorna 

ställts vid ett annat tillfälle, då dessa endast har ett svar. Medarbetarenkätens validitet och 

reliabilitet kan ifrågasättas, då många faktorer spelar in när en medarbetare skattar sin chef. 

Det är sannolikt att svaren baseras på upplevelser i närtid, och en omorganisation 

exempelvis kan upplevas på olika sätt av olika medarbetare varför svaren kan påverkas av en 

för medarbetaren stor händelse i närtid och inte en översiktsbild över senaste året 

exempelvis. Det kan även vara enskilda händelser mellan chef och medarbetare som 

påverkar om vederbörande svarar positivt eller negativt. Validiteten kan antas vara hög då 

medarbetarenkäten påstås vara ett vetenskapligt baserat mätinstrument. 
 

 
För att mäta reliabiliteten i enkätunderökningar kan ett test-retest utföras enligt Andersson 

(2006), där en grupp individer besvarar ett frågeformulär två gånger med kort tidsintervall 

emellan (någon till några veckor). Detta har inte utförts gällande medarbetarenkäten. 
 
Kundenkätens validitet och reliabilitet kan ifrågasättas starkt, då många kunder exempelvis 

har minnesproblematik och andra funktionshinder som kan försvåra uppfattningsförmågan 

( Torres & Hammarström 2005). Alla kunder har inte heller möjlighet att fylla i enkäten 

själv på grund av dålig syn eller att de har svårt att greppa en penna. Dessa kan behöva hjälp 

av anhörig, eller de som helt saknar anhöriga kan få hjälp av medarbetare. Då finns det viss 

risk att någon annan har påverkat svaren. 
 

 
Vidare finns frågor i enkäten som helt står utanför enhetschefernas och medarbetarnas makt 

att påverka, varför både validitet och reliabilitet blir låg. Enkäten ger dock en indikation på 

om kunderna känner sig nöjda eller missnöjda. Svaren från både medarbetarenkät och 

kundenkät kan inte generaliseras då dessa är avgränsade till aktuell stad och organisation. 
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4.5 Etik 
 

 

I föreliggande studie tillämpas vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav enligt nedan; 
 

 

 Informationskravet; Forskaren skall informera om forskningsuppgiftens syfte till 

de som berörs av forskningen. Det finns tre typer av undersökningar varav en 

innebär att undersökningsdeltagarna ej medverkar aktivt och uppgifter hämtats från 

myndighetsregister. Om och hur information lämnas till deltagarna får bedömas från 

fall till fall (Vetenskapsrådet). Inför föreliggande studie har ingen information 

lämnats till deltagarna då de inte har något aktivt deltagande samt är anonymiserade 

redan innan uppgifterna nått författaren. 
 
 

 Samtyckeskravet; Forskaren skall inhämta samtycke från uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare. Regeln är beroende av undersökningens karaktär med 

avseende på undersökningsdeltagarnas aktivitet. I vissa fall, då undersökningen 

inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via 

företrädare exempelvis arbetsgivare (Vetenskapsrådet). 
 

 

 Konfidentialitetskravet; Uppgifter om alla ingående personer i en undersökning 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av de (Vetenskapsrådet). De uppgifter som 

levererades till författaren var avidentifierade varför inga personuppgifter kan röjas. 
 

 

 Nyttjandekravet; Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet). Det avidentifierade materialet har förstörts 

efter användning. 
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5. RESULTAT 
 

 

Resultaten redovisas i samma ordning som frågeställningarna. Redovisning sker via 

tabeller för att ge en tydlig bild. I studien deltog 40 enhetschefer, varav 15 chefer var 

från handikappomsorgen, 19 chefer var från äldreomsorg-särskilt boende och 6 

chefer var från äldreomsorg-hemtjänst. Arbetsområdena redovisas separat, dock är 

det inte möjligt vid varje fråga då urvalet är litet och det kan handla om någon 

enstaka individ. Cheferna från äldreomsorg-särskilt boende och äldreomsorg- 

hemtjänst är sammanslagna till gruppen äldreomsorg, där det inte är möjligt att ha 

äldreomsorg-hemtjänst som en egen variabel. 
 
 

5.1 Enhetschefernas utbildning 
 

 

Som vi såg i inledningen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på 

utbildningssatsningar för enhetschefer inom äldreomsorg, men inte för 

enhetschefer inom handikappomsorg. 
 
Nedan presenteras fördelningen av chefernas utbildning. Indelning har gjorts på 

högskoleutbildning om tre år eller längre respektive kortare utbildning än treårig 

högskola. I tabell 1 redovisas fördelningen mellan handikappomsorg respektive 

äldreomsorg, där det framgår att en större andel av cheferna inom 

handikappomsorgen har längre högskoleutbildning i förhållande till cheferna inom 

äldreomsorg.  
 
 

 

Tabell 1. Utbildning       

       

 Vård- o. omsorg totalt Handikappomsorg Äldreomsorg 
       

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
       

Högskola ≥ 3 år 28 70% 12 80% 16 64% 
       

       
< 3-årig högskola 12 30% 3 20% 9 36% 

       
 
 
 
 
I förhållande till Socialstyrelsens kartläggning av utbildningsnivån bland 

enhetschefer inom äldreomsorgen, är utbildningsnivån bland enhetscheferna i 

aktuell organisation högre. Enligt Socialstyrelsen (2011) hade hälften av 

enhetscheferna inom äldreomsorgen lägst en treårig högskoleutbildning. Enligt 

tabell 1 har 64% av cheferna inom äldreomsorgen  i aktuell organisation lägst 

treårig högskoleutbildning. Dock har fler chefer inom handikappomsorgen längre 

utbildning än chefer inom äldreomsorgen. 
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5.2 Ledarerfarenhet 
 

 

Forskning visar att erfarenhet är en viktig faktor för att bli en duktig ledare, varför ledarskap 

enligt Allio (2012) måste både läras och praktiseras. Som tidigare nämnts handlar ett 

lärande ledarskap om både kunskapsöverföring, arbetsplatspraktik och livserfarenhet (ibid). 

 

 
Det förekommer stora skillnader i ledarerfarenhet i den studerade organisationen. Av tabell 

2 framgår att cheferna inom äldreomsorg-hemtjänst har kortare genomsnittlig 

ledarerfarenhet i aktuell organisation, i förhållande till cheferna inom äldreomsorg-särskilt 

boende samt handikappomsorgen. Vidare framgår det av tabell 2 att det inom hemtjänsten 

finns chefer som är helt nya i organisationen i förhållande till cheferna inom 

handikappomsorgen och särskilt boende där den chef som har kortast erfarenhet som chef i 

aktuell organisation har lägst tre års erfarenhet.  

 

 
 

 

Tabell 2. Ledarerfarenhet          

            

    Antal  Min  Max  Median  

 Handikappomsorgen  15  3 år  21 år  12 år  

            

 
Äldreomsorg 
Särskilt boende   19  4 år  32 år  7 år  

            

 

Äldreomsorg 
Hemtjänst   6  0 år  17 år  3 år  

            

 
 
 
 
 
Enligt Szebehely & Trydegård (2007) påvisar tidigare studier att hemtjänstens resursmässiga 

och organisatoriska förändringar påverkat verksamheten negativt ur både medarbetar- och 

kundperspektiv. Detta är intressant när man studerar tabell 2 och ser att medianen för chefer 

inom hemtjänsten är mer än hälften så låg som för chefer inom särskilt boende. Vidare är det 

stor skillnad på medianen mellan handikappomsorgen och övriga arbetsområden. Frågan 

om förutsättningarna för chefer inom handikappomsorg och äldreomsorg är lika är högst 

relevant, då det är tydligt att det är högre omsättning av chefer inom äldreomsorgen och 

framförallt inom hemtjänst. 
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5.3 Ledarskapsindex 
 

 

Som grund till utbildningsplanen som socialstyrelsen tagit fram för enhetschefer 

inom äldreomsorg, fanns regeringens oro över att dessa chefer i viss mån har brister i 

ledarskapsförmågor som beskrivs i inledningen. 
 

 
Ledarskapsindex är ett mått på hur medarbetare skattat sina närmaste chefer. Det 

förekommer stora skillnader i ledarskapsindex både mellan chefer som individer och även 

mellan äldreomsorg respektive handikappomsorg som grupp. I tabell 3 redovisas min, max 

och medianvärde. Förutom att studera hur fördelningen av ledarskapsindex är för vardera 

arbetsområde, har även statistisk analys på gruppnivå mellan ledarskapsindex och 

arbetsområde utförts. Analyserna utfördes med hjälp av Mann-Whitney test, vilket 

påvisade signifikanta skillnader mellan variablerna. Chefer inom handikappomsorgen har 

högre ledarskapsindex i förhållande till chefer inom äldreomsorg. 

Resultatet är signifikant,  p < 0,05 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3. Ledarskapsindex 

 

     Antal  Min  Max  Median  

 Handikappomsorg   15  39  84  75  

             

 Äldreomsorg    25  29  78  56  
 
 
 
 
 
 
Av resultatet framgår att cheferna inom handikappomsorgen har högre ledarskapsindex i 

förhållande till cheferna inom äldreomsorgen. Det hade varit intressant att studera om det 

är vissa frågor i medarbetarenkäten som ger en högre bedömning eller om det är lite högre 

på samtliga frågor. Detta är dock inte möjligt då författaren inte har tillgång till hela 

materialet. Därför är det svårt att dra slutsatser om vad skillnaderna beror på, det går 

endast att konstatera att cheferna inom handikappomsorgen får en bättre bedömning av 

sina medarbetare.  Regeringen har bedömt att det är utbildningssatsningar som skall vara 

den prioriterade lösningen, det framgår dock varken i regeringens proposition (2009) eller 

Socialstyrelsens (2011) vägledande underlag, hur de har kommit fram till detta. 
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5.4 Kundnöjdhet 
 

 

Kommuner gör kvalitetsuppföljningar bland vård- och omsorgskunder för att kunna 

bedöma hur utförare, både kommunala och privata, bedriver sin verksamhet gentemot 

kunderna. Dessa uppföljningar görs via enkäter där kunder skattar sina vård- och 

omsorgsinsatser. 
 
 
Varje enhet inom äldreomsorg och handikappomsorg har fått ett sammanräknat resultat 

utifrån kundenkäten, som benämns som den totala kundnöjdheten och anges i procent. Det 

förekommer stora skillnader mellan kundnöjdheten på varje enhet, vilket redovisas i tabell 4. 

Analyser har utförts på gruppnivå mellan variablerna funktionshindrade och äldreomsorg, 

för att utröna om det finns skillnader mellan arbetsområde och kundnöjdhet. Mann-

Whitneys signifikanstest påvisade inga signifikanta skillnader.   

 
 
 
 
 

 

Tabell 4. Kundnöjdhet 
 
 

Antal 
 

Min 
 

Max 
 

Median 
  

     
 

Handikappomsorg 15  57  100  92,80  
 

         
 

Äldreomsorg 25  65  100  93,50  
 

          

 
 
 
 
 
 
Då det fanns signifikanta skillnader mellan arbetsområde och ledarskapsindex, var det 

intressant att studera om det även fanns skillnader mellan arbetsområde och kundnöjdhet. 

Studien påvisade inga signifikanta skillnader mellan arbetsområde och kundnöjdhet. Det är 

intressant att det inte har någon betydelse hur nöjda medarbetarna är, i förhållande till hur 

kunderna upplever sina hjälpinsatser. Om medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation 

inte påverkar kunden, är medarbetarna sannolikt väldigt professionella i sitt yrkesutövande. 

Frågan är ändå, om det är möjligt att ledarskapet inte märks ända ut till kund.  
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5.5 Sambandsanalyser mellan samtliga variabler 
 
 
Som tidigare nämnts handlar ledarskap om att skapa välmående relationer med kunder 
och medarbetare likväl som utbildning och erfarenhet är viktiga faktorer. 
 

 
En multipel regressionsanalys har utförts vilket innebär att de oberoende variablerna; 

ledarskapsindex, kundnöjdhet, ledarerfarenhet och utbildning mättes mot den beroende 

variabeln, arbetsområde. Syftet var att studera om några variabler hade samband till 

varandra. Beta värdet anger hur starkt en variabel korrelerar mot den beroende variabeln 

som i detta fall är, arbetsområde. Den variabel som har högst Beta värde har det starkaste 

sambandet. Av tabell 5 framgår att ledarskapsindex hade starkast samband till 

arbetsområde, enhetschefer inom handikappomsorgen hade högre ledarskapsindex i 

förhållande till chefer inom äldreomsorgen. För att ett resultat skall anses som statistiskt 

signifikant skall Sig. värdet vara lägre än .05. Av nedanstående tabell framgår att 

ledarskapsindex i förhållande till arbetsområde var statistiskt signifikant, p < 0,05 . 

 
 
När man gör en multipel regressionsanalys kan man även få fram R Square, R² vilket enligt 

tabell 5 var .206. Detta innebär att 21 % av variationen i arbetsområde kan förklaras av 

variablerna ledarskapsindex, kundnöjdhet, ledarerfarenhet och utbildning. Resultatet är 

lågt och inte heller signifikant.  

 
 
 
 

 

Tabell 5. Sambandsanalys 
 
    

Sig. 

 

Beta 

  
       

      
 

 Ledarskapsindex  .006  .444  
 

        
 

 Kundnöjdhet   .333  -.147  
 

        
 

 Ledarerfarenhet   .825  .034  
 

        
 

 Utbildning   .272  -.169  
 

        
 

Beroende variabel Arbetsområde     R² .206 
 

 
 
 
 
 
Då utbildning inte visat sig ha någon betydelse för varken kundnöjdhet eller 

ledarskapsindex kan man fråga sig om regeringen har dömt ut äldreomsorgens chefer på 

felaktiga grunder. Inte heller erfarenhet har visat några samband till kundnöjdhet eller 

ledarskapsindex. Då det starkaste sambandet mellan samtliga variabler var mellan 

ledarskapsindex och handikappomsorg, kvarstår frågan om förutsättningarna är lika för 

chefer mellan handikappomsorg och äldreomsorg. 
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6. DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras förutsättningarna för enhetschefer inom handikapp- och 
äldreomsorg. Vidare analyseras den teoretiska referensramen NPM, samt hur den 
påverkar enhetscheferna i föreliggande studie. Sedan följer resultat-,allmän-, och 
metoddiskussion för att avslutas med förslag på åtgärder och vidare forskning samt 
slutsatser. 
 

 

6.1 Enhetschefernas förutsättningar 

 

Det råder ingen tvekan om att enhetschefer inom vård- och omsorg har stora utmaningar 

på många sätt som tidigare forskning påvisar (se tex. Ellström 2012;Wolmesjö 2005). Att 

planera och driva en verksamhet med många intressenter som har helt olika fokus, även om 

samtliga har upplevelsen av att det är just kundfokus, ställer stora krav på enhetscheferna. 

Det är troligt att intressenterna har ett kundfokus som utgångspunkt, men från helt olika 

perspektiv. Det är inte heller okomplicerat att planera en verksamhet utifrån rådande 

förutsättningar, än svårare att genomföra den. På ena sidan finns anhöriga med dåligt 

samvete och en känsla av otillräcklighet inför sina närstående som behöver hjälp av 

utomstående för att klara sin dagliga livsföring, och på andra sidan ekonomiska 

förutsättningar som givits av politiker. Vidare skiljer sig förutsättningarna åt mellan 

hemtjänst, särskilt boende och omsorgen för funktionshindrade. Tjänsternas omfattning, 

ekonomiska resurser och arbetsvillkoren för medarbetarna är helt olika. 
 

 
Hemtjänsten är det område inom vård- och omsorg, där förutsättningarna är svårast ur både 

planeringssynpunkt och ekonomisk synpunkt. Att planera för en verksamhet där 

kundantalet och kundernas hjälpbehov kan svänga från en dag till en annan ställer stora 

krav på chefer och medarbetare. Inom ett dygn från att det kommer en beställning från 

biståndshandläggare, skall den hemtjänstutförare som kunden valt, klara av att leverera 

hjälpinsatserna oavsett hur omfattande dessa är. Ibland kan behovet vara så akut att en 

biståndshandläggare ringer och ber om att hjälpinsatser skall påbörjas samma dag, utan att 

handläggaren hunnit få iväg en skriftlig beställning till utföraren, (se Hjalmarson 2009, 

Szebehely & Trydegård 2007, Wolmesjö 2012). Likväl kan det vara åt andra hållet, att en 

kund som haft omfattande hjälpinsatser hamnar på sjukhus eller korttidsvård. Då har 

verksamheten planerat sin bemanning utifrån dessa förutsättningar, och har plötsligt för 

mycket personal som kostar pengar men inte ger intäkter. Vidare komplicerar sjukfrånvaro 

till det. Att på morgonen få in en sjukanmälan, i princip samtidigt som medarbetaren redan 

skall vara på väg till kund, ställer stora krav på flexibilitet från både andra medarbetare och 

kunder. Antingen kan lösningen bli att det kommer en vikarie som kunden inte känner lika 

bra som den ordinarie personalen, eller i vissa fall inte alls. En annan lösning är att dagens 

övriga besök kortas ner för att de medarbetare som är friska ska hinna göra den frånvarande 

kollegans uppgifter. Det är givet att detta skapar stress hos medarbetarna och även kunderna 

som inte kan få den hjälp de är lovade och förväntar sig samt behöver. Vidare finns en 

ekonomisk aspekt i det hela. Då hemtjänst ersätts för den exakta tiden som medarbetare är 

hos kund, förloras ersättning då det blir mindre kundtid om det inte finns vikarier. 
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Att leda medarbetare som arbetar i andra människors hem, men aldrig själv vara på plats 

hos kunden eller ens ha träffat kunden, ställer stora krav på chefer inom hemtjänsten, (se 

Szebehely & Trydegård 2007). Att därtill ha arbetsmiljöansvar när arbetet utförs i kundens 

hem gör inte uppgiften lättare. Vad som är önskvärt ur hälsosynpunkt för medarbetare, 

stämmer inte alltid överens med kundens önskemål. På särskilda boenden är inte 

svängningarna lika kraftiga. Kundantalet och hjälpbehovet varierar inte på lika kort varsel, 

och chefen finns på plats och har en annan närhet till medarbetarna. Likväl har personalen 

stöd av varandra och har ofta både sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i närheten 

som stöd vid behov. Inom hemtjänsten är det mest ensamarbete vilket ställer stora krav på 

personalen att vara självständiga och kunna fatta snabba beslut på plats, utan att ha en 

kollega att rådfråga. 
 

 

6.2 Analys av NPM 
 

 

Grundtanken med NPM inom kommunerna var att produktivitet och effektivitet skulle öka. 

Så mycket som möjligt skall mätas och jämföras (Klasson 2010, Agevall 2005), vilket även 

framgår av föreliggande studie. Kundnöjdheten mäts och jämförs mellan olika aktörer, likaså 

internt. Ledarskapsindex är en parameter som lyfts på medarbetarsamtal mellan chefer och 

deras chefer. Men vad säger egentligen ett ledarskapsindex? Kan den vara ett mått på en 

medarbetares frustration eller talar den om hur duktig en chef är. Säger den någonting om 

chefens kompetens, och påverkar utbildning och erfarenhet ledarskapsindex, som sannolikt 

borde höja kompetensen. Flera studier (se Hjalmarson mfl. 2004, Regeringens proposition 

2009, Socialstyrelsen 2011) har indikerat att chefer inom äldreomsorgen inte har de 

förutsättningar som krävs för att bedriva en god äldreomsorg. Om man tittar på frågorna 

som ledarskapsindexet bygger på (se sid 21), relaterar de flesta frågorna till en närvarande 

och stödjande chef. Så länge cheferna har begränsade förutsättningar till att leva upp till 

frågorna, är det rimligt att ifrågasätta om en sådan enkät kan anses som ett lämpligt 

mätverktyg. Om man ser det hela ur en annan aspekt, den individuella aspekten för varje 

enskild chef, kan mana fråga sig om det är rimligt att använda samma frågor i en stor 

organisation med helt olika förutsättningar mellan enheterna, och sedan presentera de som 

jämförelser sinsemellan. Detta kan ju vara frustrerande för de personer som faktiskt finns 

bakom siffrorna. Frågan är om allting går att mäta och om det är rimligt att försöka mäta allt 

i siffror (se Hasselbladh mfl. 2008). Så länge förutsättningarna inte graderas på en skala och 

läggs in i beräkningarna för ett ledarskapsindex är frågan vilken nytta siffrorna gör. Den iver 

som finns inom NPM att mäta allt, kanske vore rimlig att vidareutveckla. I Bohlman & Deal 

(2012) skildrades en berättelse om chefers vardag där det finns alldeles för mycket 

information om vad som hände föregående månad eller kvartal, men betydligt mindre om 

vad som skall göras härnäst. Den verkligheten känner sannolikt många chefer till. 
 

 
I den iver kring olika mätningar som råder, missas många viktiga aspekter som verkligheten 

ändå består av. Målformuleringar inom vård- och omsorg består ofta av någon siffra som 

skall uppnås. Exempelvis finns det siffror för vilken kundnöjdhet som skall uppnås, vilket 

organisationsindex som skall uppnås samt vilken effektivitet som skall uppnås, (se 

Blomberg 2004). Varje enhetschef får ett antal siffror som skall uppnås med verksamheten, 

men dessa hänger sällan ihop med varandra. Om kundnöjdheten skall uppnå en viss nivå 

samtidigt som budgeten är väldigt stram och medarbetarna stressas till att försöka få 

enhetens ekonomi att gå ihop, kan det bli svårt att uppfylla båda kraven. Om sedan 
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ledarskapsindex läggs på det hela, där det finns en strävan att medarbetarna skall ha 

upplevelsen av en närvarande och stödjande chef, blir ekvationen än svårare. 
 
  
Som tidigare nämnts (se Avolio mfl. 2009) börjar det bli en alltmer holistisk syn på 

ledarskap och det finns en förståelse för att många faktorer spelar in. Därför vore det även 

rimligt att vidareutveckla mätmetoderna. Att mäta ledarskapsindex för sig och kundnöjdhet 

för sig kanske inte är det optimala sättet att bedöma de mjuka delarna i verksamheter. 

Rosete & Ciarotti (2009) lyfte fram att många faktorer spelar in, varför exempelvis 360 

graders bedömningar kan ha ett värde. Att enbart bedöma ledaregenskaper utifrån ett 

medarbetarperspektiv kan ha sina brister. Det är sannolikt att det blir mer utvecklande för 

chefer att även kunna uppskatta sin ledarförmåga själv och likaså få skattningar från sin 

närmaste chef. Att sätta ihop dessa tre olika skattningar, samt att jämföra om de liknar 

varandra kan ha ett värde. Likaså vore det intressant om medarbetare fick vara med och 

skatta den leverans de ger till kunden. I många fall har medarbetare större kunskap och 

medvetenhet om brister i vård- och omsorg, än kunderna. Att varje medarbetare årligen 

skulle delta i en sådan undersökning, skulle öka förståelsen för hur vård- och omsorg ter sig i 

verkligheten. Utifrån det skulle det finnas en mycket bra bas att utveckla vård- och omsorg 

och det skulle även ha ett värde för medarbetare att känna att deras synpunkter är viktiga 

och att de har möjlighet att påverka i högre utsträckning än tidigare. 
 
 

6.3 Resultatdiskussion 
 

 

Syftet med studien var att analysera om det finns samband mellan enhetschefers 

utbildning, ledarerfarenhet, ledarskapsindex samt kundnöjdhet fördelat på arbetsområdena 

funktionshindrade och äldreomsorg. 

 
Fler chefer inom handikappomsorgen har längre utbildning än chefer inom äldreomsorgen, i 

aktuell organisation. Det är också intressant att cheferna från handikappomsorgen har högre 

ledarskapsindex, dock fanns det inga signifikanta samband mellan utbildning och 

ledarskapsindex. Det var även intressant att notera att det inom hemtjänsten fanns chefer 

som arbetade sitt första år i organisationen, men att det inte var några nya chefer inom vare 

sig särskilt boende eller handikappomsorg. Med tanke på att flera tidigare studier påvisat att 

hemtjänsten är mer komplex än övrig vård- och omsorg, kan man fråga sig varför nya chefer 

hamnar inom hemtjänsten. Vidare kunde vi se att hemtjänstchefer hade hälften så lång 

genomsnittlig erfarenhet i förhållande till chefer inom särskilt boende och 

handikappomsorg. Resultaten påvisar att omsättningen av chefer inom hemtjänst är 

betydligt högre än inom övrig vård- och omsorg. Kan det vara så att hemtjänst är en ingång 

till att senare arbeta på boenden? Om så är fallet är nästa fråga varför boenden lockar mer? 

Det är inte omöjligt att förutsättningarna för dessa olika arbetsområden gör att det är mer 

hållbart i längden att arbeta i särskilda boenden, eller är det mer statusfyllt att arbeta inom 

särskilt boende och handikappomsorg. 
 

 
Det vore ett rimligt antagande att bra chefer i slutänden leder till nöjdare kunder, men i 

föreliggande studie fanns det inga samband mellan kundnöjdhet och ledarskapsindex. Detta kan 

förvisso bero på att medarbetare och kunder inom vård- och omsorg har olika preferenser. Det 

som för medarbetaren är bra och ger tillfredsställelse i arbetet, behöver inte alltid 
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överensstämma med vad kunden önskar. Ett schema som gör att en medarbetare har bra 

balans mellan arbete och familjeliv och därmed ger en ökad tillfredsställelse med arbetet, 

kan vara något helt annat för kunden. 
 

 
Det fanns inga samband mellan varken ledarskapsindex eller kundindex i förhållande till 

chefers utbildning eller erfarenhet. Man kan ställa sig frågande till om kundenkäten och 

ledarskapsindexet mäter vad de är avsedda att mäta. Det vore rimligt att anta att utbildning och 

erfarenhet påverkar ledarskapet på ett sätt som märks bland medarbetarna. Det är möjligt att 

orsaken till att sambandsanalyserna mellan olika variabler inte påvisade några samband 

berodde på att studien är liten. Det kan även vara så att den starkaste prediktorn för att vara en 

god ledare varken har en direkt koppling till utbildning eller erfarenhet, utan påverkas av 

personliga egenskaper. Tidigare studier har påvisat att exempelvis emotionell intelligens (EI) är 

en viktig egenskap hos chefer, för ett effektivt ledarskap. 
 
 

6.4 Allmän diskussion 
 

 

I tidigare studier har det lyfts fram att mellanchefer inom social omsorg är mer generalister 

än specialister inom sitt yrkesområde, samt att de leder en mer budgetledd verksamhet än en 

behovsledd verksamhet. Det är inte helt oväntade resultat med tanke på hur mångfasetterat 

arbete enhetscheferna inom social omsorg har. Enhetscheferna förväntas både utveckla 

medarbetarna och verksamheten, ha nöjda kunder och deras anhöriga, och samtidigt brottas 

med en stram budget. Vidare är arbetsplatserna numera mångkulturella och en enhetschef 

kan ha medarbetare från ett stort antal länder, med helt olika kulturell bakgrund. Var skulle 

det vara rimligt att hitta en person som är specialist inom alla dessa områden, och vilken 

utbildning skulle vara lämplig för att skapa en specialist med alla dessa kompetensområden. 
 

 
Regeringen lyfte en oro kring enhetschefers ledarförmågor inom äldreomsorg, frågan är om 

det funnits någon oro kring ledarförmågorna bland chefer inom handikappomsorgen. Det 

vore även intressant att veta vad oron grundade sig i. Kan det ha ett samband med att media 

ofta lyfter fram fel och brister från äldreomsorgen men betydligt mer sparsamt från 

handikappomsorgen. Är det möjligt att utifrån det dra en slutsats om att det inte finns fel och 

brister i handikappomsorgen och att det är likställt med att cheferna inom 

handikappomsorgen därmed är mer kompetenta. Vidare är det intressant att socialstyrelsen 

kom fram till att enhetschefer inom äldreomsorg behöver mera utbildning, utifrån att det 

faktiskt visat sig att förutsättningarna inte är rimliga till att bedriva en god äldreomsorg. Hur 

kan utbildning ändra på de förutsättningar som lyfts som problematiska. Exempelvis lyfts 

det att ett stödjande och nära ledarskap är viktigt. Om en chef har 70 medarbetare som 

denne ansvarar för, är frågan hur det skulle kunna bli möjligt att hinna vara stödjande för 

alla dessa oavsett utbildning. 
 

 
Socialstyrelsen presenterar statistik om äldreomsorgschefernas utbildningsnivå, men så vitt 
jag förstår finns ingen jämförande kartläggning av chefernas utbildningsnivå inom 
handikappomsorgen. En fråga som kan ställas är, varför det är större fokus på äldreomsorg 
än handikappomsorg i exempelvis media? Då flera tidigare studier (se bla. Regeringens 
proposition 2009, Socialstyrelsen 2011, Hjalmarson mfl. 2004) påvisat att 
förutsättningarna för enhetschefer inom äldreomsorg inte kan anses tillräckliga för att 
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driva en kvalitativ verksamhet. är frågan om det då är rimligt att fokusera på utbildning 
som en lösning. Ekonomin inom exempelvis hemtjänsten gör för närvarande att 
hemtjänstleverantörer har svårt att få verksamheten att bära ekonomiskt, det är mer regel 
än undantag att verksamheter går med underskott. En fråga som kan ställas är om det inte 
vore mer rimligt att då fokusera på vad som krävs ur ekonomisk aspekt för att 
förutsättningarna skall bli mer skäliga. Den kärva ekonomin går som en röd tråd genom 
olika undersökningar, men varken media eller regeringen eller Socialstyrelsen pratar om att 
ersättningsmodellen för exempelvis hemtjänst skulle vara något problem som behöver ses 
över. I organisationer där det finns både hemtjänst och olika boendeformer, får de andra 
verksamheterna täcka upp för hemtjänstens underskott. 
 

 
När media granskar äldreomsorg, är de dessvärre fokuserade på att lyfta brister. Det är 

viktigt att äldreomsorgen håller en god kvalitet, och tål att synas i sömmarna. Det vore 

emellertid intressant om granskningen togs ett steg till, det vill säga att förutsättningarna 

undersöktes och debatterades. Det skulle även vara av vikt att lyfta fram medarbetarnas 

förutsättningar, i jakten på den effektivaste verksamheten. Ett mynt har alltid två sidor, även 

när man bara blottar den ena sidan så finns den andra där. Det är givet att alla i kedjan 

påverkas av dåliga ekonomiska förutsättningar, liksom chefer, medarbetare och kunder. En 

chef som har större fokus på ekonomin än kvaliteten påverkar givetvis medarbetarnas 

förutsättningar negativt. En medarbetare som inte kan få det stöd och den 

kompetensutveckling som behövs för ett gott arbete, kan självklart inte ge en lika bra vård-

och omsorg till kunden som de medarbetare som har goda förutsättningar. Att förvänta sig 

att det under kärva ekonomiska förhållanden går att ha lika stort fokus på kvalitet som på 

pengar, är orimligt. 
 
 

6.5 Metoddiskussion 
 

 

Föreliggande studie bygger på resultat från medarbetarenkät och kundenkät. Dessa var 

intressanta att jämföra mellan handikapp- och äldreomsorg, för att se om det föreligger 

några skillnader mellan verksamheterna. Enkäterna i sig kan dock ifrågasättas, huruvida de 

mäter det de är avsedda att mäta och om resultaten kommer till någon egentlig nytta. 

 
Som tidigare beskrivits, har varje chef fått ett ledarskapsindex via medarbetares 

skattningar kring ledarskapsrelaterade frågor i en medarbetarenkät. Indexet ger en 

indikation på hur medarbetare uppfattar sin chef, men frågan är om den säger så mycket 

om ledarskapsförmågor. Syftet till att använda medarbetarenkäten för att bland annat 

räkna fram ett ledarskapsindex är sannolikt för att kunna mäta en chefs kompetensnivå i 

någon mån. Dock kan man ställa sig frågande till om ledarskapsindexet egentligen handlar 

om ledarens kompetens. Med tanke på att vård- och omsorg är så komplext, är det många 

faktorer som påverkar en medarbetares förutsättningar. Som tidigare nämnts har få chefer 

inom äldreomsorgen de förutsättningar som krävs för att vara närvarande och stödjande 

ledare. Medarbetarenkäten fylls i årligen och är inte avsedd som en dagslända, såtillvida att 

den mäter en upplevelse just här och nu. Om resultaten skall kunna användas i någon 

vidare mening i verksamheten, är det viktigt att svaren relaterar till en helhet. För att få en 

uppfattning om huruvida medarbetare fyller i enkäten utifrån dagsformen, skulle ett test-

retest behöva utföras. Det innebär att samma personer svarar på samma frågor med några 

veckors mellanrum. Detta har inte utförts i aktuell organisation. 
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Kundenkäten består av ett antal frågor och påståenden som kunden skall skatta på en skala eller 

svara på. Syftet är att mäta hur nöjda kunderna är. Utifrån detta väljs ett antal frågor ut, som 

räknas ihop och utgör en siffra för den totala kundnöjdheten på varje enhet. Dels kan man 

ifrågasätta hur trovärdiga svar som kommer in med tanke på de olika svårigheter som många 

kunder inom vård- och omsorg har med exempelvis minnesproblematik, motoriska färdigheter 

och funktionshinder som kan försvåra uppfattningsförmågan. Dessa individer kan behöva hjälp 

med att fylla i enkäten, och är ofta i beroendeställning till den som bistår med hjälpen. Om en 

anhörig som hjälper till att fylla i enkäten har åsikter i vissa frågor, finns en risk att det blir den 

anhörigas åsikter som kommer med i enkäten. Vidare har beräkningsgrunderna gällande 

resultaten ändrats mellan åren i aktuell organisation, samt vissa ändringar skett i 

frågeställningarna och påståendena . Tanken är sannolikt att förbättra enkäten, men när den 

sedan skall jämföras med tidigare års resultat, blir det inte riktigt jämförbart. Siffran för total 

kundnöjdhet används som ett kvalitetsmått, och är viktigt för enheterna. Till kommande år är 

alltid målet att bli lite bättre. Frågan är dock om man får svar på huruvida en enhet blivit bättre 

eller sämre när både frågor och beräkningsgrunder ändras. I resultatdelen i föreliggande studie 

kan vi se att det finns enheter som har en kundnöjdhet på 100 %, inom både handikapp- och 

äldreomsorg. Kan det vara möjligt att samtliga kunder inom en hel enhet är nöjda till fullo med 

hela den vård och- omsorg vederbörande får, och även sätter högsta betyg på alla påståenden? 

Kan det finnas anledning att se över enkäten?Det hade varit intressant att kombinera den 

kvantitativa studien med intervjuer. Som tidigare nämnts förespråkar Avolio mfl (2009) att 

forskning kring ledarskap utförs med hjälp av mixade metoder, dvs ej enbart kvantitativa 

studier som hittills dominerat. 
 

 

6.6 Förslag på åtgärder 
 

 

För närvarande är inte förutsättningarna för att bedriva en kvalitativ äldreomsorg de samma 

som för handikappomsorg, vilket kan och bör ifrågasättas varför det är så. Förutsättningarna 

är mest bekymmersamma för hemtjänsten, där ekonomin är det största bekymret för 

närvarande. Ersättningsmodellen och beräkningsgrunderna för hemtjänst bör ses över, 

nationellt. Om ersättningen för hemtjänst blir rimlig, skulle följande vinster kunna uppstå; 
 

  
 Chefer inom hemtjänsten skulle stanna längre, omsättningen av chefer skulle 

minska. Det skulle bli stabilare ute på enheterna ur medarbetarperspektiv, och 

omsättningen av vårdpersonal skulle därmed minska. 
 

 Stressen till följd av täta chefsbyten och ständigt fokus på siffror skulle sannolikt 

minska, och därmed skulle även sjukskrivningarna bland vårdpersonalen 

minska. Kunderna skulle få ut sin beviljade tid i högre utsträckning, samt en 

högre personkontinuitet, dvs att samma personer kommer till kunden. Detta 

skulle öka kundnöjdheten. 
 

 Det skulle vara möjligt att kompetensutveckla medarbetarna i högre utsträckning, 
vilket skulle öka kvaliteten på omsorg samt höja statusen för vårdpersonal. 

 
 Med rimliga förutsättningar skulle fler vara intresserade av att arbeta inom 

vården, och oron för framtida bemanning inom vården skulle minska. 
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Det finns bara vinnare om förutsättningarna blir bättre. Om man tittar på hur många 

personer, oftast kvinnor, som förväntas arbeta under nuvarande förutsättningar inom 

omsorgen, kommer man på sikt att kunna skönja detta i ökade kostnader för sjukfrånvaro. 

Kostnaderna är redan höga idag. Det måste vara bättre att räkna fram en rimlig ersättning 

för hemtjänst, istället för att låta det fortsätta som nu med följden av att skattepengarna i alla 

fall går åt, men i form av sjukpenning. En dräglig arbetssituation leder inte bara till mindre 

sjukskrivningar, utan vinster på många plan för individen. 
 
 

6.7 Vidare forskning 
 

 

Då det finns få jämförande studier mellan handikapp- och äldreomsorg ur en svensk kontext, 

skulle det vara av värde att genomföra en större studie inom området. Till undantagen hör 

Ahnlund (2008); Szebeley & Trydegård (2007). Men det finns enligt min mening mer att 

studera inom dessa två sektorer. Vidare skiljer sig även förutsättningarna åt mellan 

hemtjänst och särskilt boende, varför denna indelning också skulle vara intressant att 

studera. Hur skiljer sig förutsättningarna åt mellan dessa tre områden och varför. Finns det 

skillnader i arbetstillfredställelse mellan medarbetare inom handikapp- respektive 

äldreomsorg, likaså chefernas upplevelse av sitt arbete. Det vore även viktigt att studera 

sjukskrivningarna och personalomsättningen mellan handikappomsorg, hemtjänst och 

särskiltboende. Syftet med sådana studier borde vara att alla kunder, medarbetare och chefer 

inom vård- och omsorg skall ha lika förutsättningar. 
 

 
I ett vidare perspektiv skulle det vara intressant att studera hur vårdpersonalens hälsa sett ut över 

tid, både inom handikapp- och äldreomsorgen. Även där skulle det vara av intresse att dela upp 

äldreomsorgen på hemtjänst och särskilt boende. Hur har sjukskrivningarna sett ut, både 

korttidsfrånvaron och långa sjukskrivningar. Det skulle vara väldigt intressant att ha med en 

ekonomisk aspekt i en sådan studie, dvs hur ersättningsmodellen för omsorgen har sett ut under 

den studerade perioden. De ekonomiska förutsättningarna för vård- och omsorg har ändrats över 

tid, där handikappomsorgens ekonomiska förutsättningar har blivit bättre, samtidigt som 

äldreomsorgens ekonomiska förutsättningar har blivit sämre. Det är inget orimligt antagande att 

de ekonomiska förutsättningarna i en verksamhet påverkar medarbetares hälsa. Vård- och 

omsorg är ett stort arbetsområde där många lågutbildade, och i stor utsträckning kvinnor 

arbetar, som inte alltid har så stora valmöjligheter till vilket jobb de önskar. Därför bör deras 

förutsättningar för en god hälsa studeras. Ett arbete skall vara fysiskt genomförbart fram till 

pensionsåldern. Fler studier behövs för att se över hur detta möjliggörs för vård- och 

omsorgspersonal. 
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7. SLUTSATSER 
 

 

Av enhetscheferna inom vård- och omsorg i den studerade organisationen, hade 70 % en 

treårig högskoleutbildning eller längre. Fler chefer inom området funktionshindrade hade 

längre utbildning i förhållande till chefer inom äldreomsorgen. Bland enhetscheferna i 

handikappomsorgen hade 80% minst en treårig högskoleutbildning i förhållande till 

cheferna inom äldreomsorgen där siffran var 64%. Det förekommer även stora variationer på 

enhetschefernas erfarenhet, där cheferna inom hemtjänst hade kortast genomsnittlig 

erfarenhet. Studien påvisade även att det var förekommande med nya chefer inom 

hemtjänsten, vilket det inte gjorde inom övrig omsorg. Den chef som hade kortast erfarenhet 

inom handikappomsorg eller särskilt boende var tre år respektive fyra år. Det var även stor 

variation i ledarskapsindex både mellan chefer individuellt, som mellan arbetsområde. Det 

var statistiskt signifikant säkerställt att enhetschefer inom handikappomsorgen hade högre 

ledarskapsindex jämfört med chefer från äldreomsorgen där p < 0,05. Den totala 

kundnöjdheten varierade mycket mellan enheterna men det fanns inga samband mellan 

kundnöjdhet och övriga variabler. Sambandsanalysen mellan samtliga variabler påvisade att 

det starkaste sambandet fanns mellan arbetsområde och ledarskapsindex. 
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