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Syftet med denna studie är att undersöka vad personal och chefer inom handikappomsorgen 

anser vara den mest lämpliga ledarstilen för en chef inom handikappomsorgen. En 

enkätundersökning genomfördes på 24 respondenter inom handikappomsorgen, både personal 

och chefer medverkade i studien.  Vid analysen av det empiriska materialet användes 

deskriptiv statistik samt inslag av kvalitativ metod, främst innehållsanalys. Resultat visar att 

både personal och chefer anser att situationsanpassat ledarskap är den mest lämpliga 

ledarstilen för en chef inom handikappomsorgen.  
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1. Inledning 

 

Denna uppsats handlar om ledarskap inom svensk handikappomsorg. Intresset för ledarskap 

generellt sett kan sägas började i samband med industrialiseringen som eskalerade efter andra 

världskrigets slut. Urbanseringen av landsbygden blev väldigt påtaglig och folk började arbeta 

på industrier vilket medförde att lönearbetet fick ett stort genombrott. Men det visade sig att 

enbart lönen inte var nog med motivation för att öka produktiviteten hos arbetarna (Lima, 

2007). Utifrån insikten om att något mer än ett betalt arbete behövdes för att motivera 

arbetarna utvecklades olika ledarstilar och ledarskapsteorier för att kunna motivera arbetarna 

för att på så vis kunna öka produktiviteten. Förutom förändrade och nya ledarstilar, insåg man 

också att arbetarnas välbefinnande var av stor vikt för produktiviteten. Förbättrade 

arbetsförhållanden i form av kortare arbetstid, en mer ergonomisk arbetsmiljö, bättre 

arbetsredskap och ljusare omklädningsrum, var några av de förändringar som företagen 

fokuserade på (Lima, 2007).    

  

I takt med att produktionen inom många områden ökade, ställdes det högre krav på ett 

fungerande ledarskap och man började i större utsträckning fokusera på de mänskliga 

resurserna. På 1960-talet introducerades därför ”human resources”. Detta perspektiv riktade in 

sig på arbetarna som individer och deras potential. Man skulle utröna de resurser som fanns 

hos individerna i verksamheten för att sedan kunna ge dem mer utvecklande arbetsuppgifter 

för att de skulle känna mer tillfredsställelse i arbetet (Lima, 2007). Human resources 

perspektivet hjälper arbetaren att visa upp sina färdigheter och sin personlighet för att kunna 

implementera dessa i sitt arbete (Lima, 2007).  

 

På 1970-talet började det situationsanpassade ledarskapet att få fotfäste i ledarskapsutövandet, 

denna ledarskapsteori är populär än idag (Lima, 2007). Under 1980-talet kom man fram till att 

ledarskapet måste sträcka sig längre ner i organisationen, inte bara i toppen på den (Currie, 

Lockett, Suhomlinova, 2009). Nu började ledarskapet fokuseras på de aktörer som finns 

längre ner i verksamheterna, enhetscheferna och arbetarna. Den fokusförändringen betyder 

bland annat att ledaren anpassar sina beteenden som ledare efter medarbetarnas kompetenser. 

(Papworth, Milne & Boak, 2008). Resultatet av situationsanpassat ledarskap är en smidigare 

dialog, bättre arbetsresultat och nöjdare medarbetare. Det innebär i förlängningen bättre 

förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utvecklas, minska personalomsättningen och 

öka arbetsgivarens attraktion. Hög tillfredsställelse på arbetet minskar personalomsättningen 

och kunnandet inom företagen stannar kvar. Detta är en nödvändighet i takt med att kraven på 

effektivitet och resultat ökat på många arbetsplatser kraftigt genom åren (Papworth, Milne & 

Boak). 

  

De mänskliga resurserna är avgörande för organisationers utveckling och överlevnad skriver 

Wolven (2000). I alla organisationer finns det därför ett stort behov av att ta tillvara, utveckla 

och mobilisera mänskliga resurser. Att använda sig av varje anställds kvalitéer och ge 

personer de arbetsuppgifter de bäst kan genomföra och utvecklas i, ger en miljö som 

personalen trivs i och därmed producerar bättre. Detta i sin tur ger en ökad produktivitet och 

vinst för företaget (Wolven, 2000). Ledarskap är en del av chefens arbetsuppgifter (Thylefors, 

2007) och ledarskap behövs för att en verksamhet ska fungera. Ledarskap kan delas upp i två 

delar, organisation samt att skapa trygghet och öppenhet i verksamheten (Ohlson, 1996). På 

en arbetsplats behöver chefen engagera, motivera och uppmuntra sina anställda samt sätta upp 

mål för verksamheten för att driva den framåt (Lundin & Sandström, 2010).  

 

Ledarskap är viktigt när man arbetar med klienter, främst för att kunna stärka 

patientsäkerheten och öka kvaliteten på arbetet (McKee, Charles, Dixon-Woods, Willars,  
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Martin, 2013). Detta ämne är viktigt och relevant för socialt arbete eftersom ledarskap och 

arbetet med klienter är viktiga aspekter i socialt arbete samt för att vi båda arbetar inom 

handikappomsorgen och därför har insikt i hur viktigt ledarskapet är inom dessa 

verksamheter.  

 

Denna studie riktas mot enhetschefer och personal på gruppbostäder. Det är relevant för 

studiens syfte att undersöka om det finns några likheter eller skillnader mellan chefers och 

personals syn på vad som är bra ledarskap. Wolmesjö (2005) använder sig ofta av uttrycket 

”äldre- och handikappomsorg” som ett begrepp i sitt paper. Hon menar att äldre- och 

handikappomsorgen är väldigt lika i sin ledningsstruktur och därför är Wolmesjös studier 

relevanta för denna uppsats.   

1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
 

Tidigare forskning har visat på att ledarskap är en viktig del i att organisationen ska fungera 

(Currie, Lockett, Suhomlinova, 2009) samt för att öka kvaliteten på arbetet och 

patientsäkerheten (McKee, Charles, Dixon-Woods, Willars, Martin, 2013). Idag debatteras 

ledarskap flitigt inom forskningen men inga tydliga svar finns gällande vad chefer och 

personal anser om vilken sorts ledarskap som skulle förbättra vården samt hur en ledare ska 

vara och hur de ska inta sin ledande roll (McKee, Charles, Dixon-Woods, Willars, Martin, 

2013). Det finns inte heller några tydliga svar om hur de ska agera i chefsrollen, därför behövs 

forskning i detta ämne. Det finns tydliga indikationer på att om medarbetarna trivs på sin 

arbetsplats presterar de bättre (Wolvén, 2000), för att detta ska uppstå behövs ledarskap som 

gör att verksamheten fungerar, vilket är chefens arbetsuppgift (Thylefors, 2007). Personalens 

prestationer kan tydligt visa hur effektivt ledarskapet är (Wolvén, 2000).  

 

Syftet med studien är således att undersöka vad personal och chefer inom handikappomsorgen 

anser vara den mest lämpliga ledarstilen för en chef inom handikappomsorgen. Detta 

allmänna syfte utmynnar i följande frågeställningar:  

  

Vilka egenskaper anser personal och chefer inom handikappomsorgen att en bra chef ska ha? 

Vilken ledarstil anser personal och chefer inom handikappomsorgen vara den bäst fungerande 

på deras arbetsplatser? Syftet är således av mer utforskande karaktär som eftersträvar en 

deskription av problematiken.   

1.2 Avgränsning 
 

Studien avgränsas till gruppbostäder för att erhålla ett större antal respondenter. Eftersom 

gruppbostäder kräver att det finns mer personal på grund av verksamhetens utformning, än 

andra verksamheter inom handikappomsorgen, anser vi att valet av gruppbostäder är det mest 

lämpliga för denna studie.  

  

1.3 Precisering av begrepp 
 

En gruppbostad är ett boende för de som fått bistånd genom LSS (Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387)). Det är ett boende där flera personer bor under samma 

tak men har egna lägenheter i samma lokal samt att personal är närvarande i lokalen dygnet 

runt.  
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2. Enkät som datainsamlingsmetod  

För att kunna få ett så stort antal respondenter i vår studie som möjligt, är en kvantitativ studie 

att föredra. Via en enkätundersökning finns möjlighet att visa resultaten i tabellform, samt att 

risken för att någon av forskarna är bekant med någon av respondenterna inte utgör något 

problem då intervjuareffekten aldrig uppstår. På så sätt elimineras också eventuella etiska och 

sekretessrelaterade problem som kan uppstå. 

 

En annan av fördelarna med en enkätundersökning är att man kan undersöka flertalet personer 

under en relativt kort tid (Dahmström, 2011). I detta fall använder vi oss av en tidsgräns på en 

vecka för respondenterna att svara på enkäten vilket gör att alla enkätsvaren kommer in inom 

en vecka. Vad som också är gynnsamt med en kvantitativ studie är att respondenterna kan 

sitta i lugn och ro och begrunda sina svar i enkäten för att kunna ge så genomtänkta svar som 

möjligt (Ejlertsson, 2005).  Om man ska jämföra intervjuer och enkäter finns en skillnad som 

vi anser vara viktig. Skillnaden är att intervjuareffekten försvinner i en enkätundersökning, 

respondenten blir inte påverkad av personen som ska inhämta datan (Ejlertsson, 2005). 

Fördelen med enkäten till denna studie är att det används öppna frågor i enkäten, vilket 

öppnar upp för en innehållsanalys av materialet men utan att intervjuareffekten uppstår, 

därmed kan vi göra en mer djupgående analys av svaren.  

 

I en enkätstudie kan man studera både variationer och samband i svaren angående till exempel 

arbetstillfredsställelse (Bryman, 2011). Man kan anta att svaren på enkätfrågorna formas av 

tidigare erfarenheter i arbetslivet, fastän det inte uttryckligen finns frågeställningar om 

tidigare erfarenheter i enkäten. Detta framgår speciellt i de öppna frågorna där respondenten 

får svara med sina egna ord. Nackdelen med öppna frågor i en enkätstudie är att analysen av 

dessa är mer tidskrävande än de stängda frågorna (Ejlertsson, 2005).   

 

2.1 Urval och bortfall 
 

Vi väljer att använda oss av gruppbostäder eftersom vi anser att det är det mest bekväma 

urvalet. Detta för att gruppbostäder ofta har fler anställda än till exempel stödboenden och det 

är då enklare för oss att få tag på ett större antal respondenter. Det underlättar sökandet av 

respondenter.  

 

När enkäten är formulerad letar vi fram en karta över kommunens innerstad och namnen på 

alla områden inom handikappomsorgen i innerstadsområdet skrivs ned på olika lappar och ur 

det lottas det fram fyra stadsdelar. Här använder vi oss av ett klusterurval (Bryman, 2011). 

Det innebär att kommunens innerstad delas in i kluster. Kluster i denna studie blir då 

stadsdelar i innerstaden. Slumpmässigt väljer vi ut fyra kluster och sedan via ett snöbollsurval 

(Bryman, 2011) väljs en arbetsplats från varje kluster. Urvalsförfarandet fortsätter med ett 

snöbollsurval för att få fram specifika verksamheter som ska undersökas i studien.  

 

Snöbollsurvalet innebär att genom kommunens växel hitta potentiella respondenter. Via 

telefonkontakt med kommunens växel framkommer namnen på fyra enhetschefer, en i vardera 

område som lottats fram via klusterurvalet. Dessa fyra enhetschefer blir själva respondenter, 

samt att deras respektive personal också blir respondenter. Detta innebär att genom kontakter 

med andra personer hittas våra respondenter, alltså inte via ett slumpmässigt urval. Ett 

obundet slumpmässigt urval (OSU), är bra på det sättet att alla boenden har samma chans att 

få vara med i studien, men vi anser att snöbollsurval är det enda möjliga urvalet för denna 

studie eftersom klienterna har sina adresser på gruppbostäderna och därför skyddar 

sekretessen deras adressuppgifter. Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) kap, 26 1§ 1st 
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säger att ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men.” Detta innefattar adressen på en person som faller under 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)(1993:387), vilket gäller i denna 

studie eftersom studien undersöker handikappomsorgen där de boende har stöd enlig LSS.  

 

Cheferna kontaktas via telefon och informeras om studien, samtliga är väldigt positivt 

inställda till att ställa upp. Enkäterna delas ut till både chefernas och personalens 

arbetsplatser. 

 

Vid varje studie kan man räkna med ett visst bortfall, i denna studie är bortfallet stort. 

Bortfallet på personalenkäterna är 58,3 procent vilket blir väldigt problematisk för denna 

studie eftersom den strävar efter att generalisera resultaten till en hel population.  

 

2.2 Genomförande 

Enkäterna (se bilaga 1), som skapats innehåller femton frågor och personal och 

chefsenkäterna innehåller likadana frågor. Av de femton enkätfrågorna finns det fyra öppna 

frågor där respondenten får svara med sina egna ord. De öppna frågorna handlar kortfattat om 

konflikthantering, relationer, kommunikation samt vad som skiljer en idealchef från en 

mindre bra chef. Frågorna har övervägts och diskuterats noga innan utformningen av enkäten. 

Fyra enkäter märks upp ”chefsenkät” för att det ska gå att åtskilja dem från personalens 

enkäter.  

När urvalet är färdigt och de arbetsplatser som ska vara med i studien är fastställda, delas 

samtliga 52 enkäter ut under en dag till samtliga respondenter i studien. Respondenterna får 

en vecka på sig att fylla i enkäten och lägga den i ett förseglat kuvert som bifogas tillsammans 

med enkäten. Efter en vecka samlas enkäterna in genom att de hämtas på personalens samt 

chefernas arbetsplatser.  

 

När enkäterna är insamlade påbörjas analysen av de tjugo svar från personalenkäterna samt 

fyra svar från chefsenkäterna. All kvantitativ data förs in i programmet Microsoft Excel för att 

senare kunna skapa tabeller av den kvantitativa datan. Svaren på de öppna frågorna i enkäten 

kodas och av kodningen skapas kategorier. En innehållsanalys på materialet genomförs vilket 

innebär att man letar efter meningsbärande enheter och sedan kodar materialet. Dessa koder 

kategoriseras för att hitta gemensamma nämnare (Graneheim & Lundman, 2004). Slutligen 

sammanställs resultaten i ett dokument i programmet Microsoft Word. 
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2.3 Presentation av innehållsanalys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalysen som i denna studie gjorts av svaren i 

de öppna enkätfrågorna. Kapitlet innehåller också en förklaring av betydelsen, samt hur man 

går tillväga i skapandet av en innehållsanalys. 

Konventionell innehållsanalys används vanligen som en studiedesign vars syfte är att beskriva 

ett fenomen (Kondracki & Wellman, 2002). Fenomenet i denna studie är personal och chefer 

inom handikappomsorgens syn på ett bra ledarskap. Shannon & Hseish (2005), skriver att en 

innehållsanalys erbjuder forskare en flexibel, pragmatisk metod för att utveckla och utvidga 

kunskapen om den mänskliga upplevelsen av ett fenomen. Syftet med de öppna frågorna i 

denna studie är att få fram tankar och åsikter som inte framkom av de styrda svarsalternativen 

och ge respondenterna möjlighet att svara med egna ord. Detta för att minimera risken för 

utebliven information. Att använda sig av en konventionell innehållsanalys är oftast lämpligt 

när befintlig teori eller forskningslitteraturen om ett fenomen är begränsad. Då bortfallet på 

respondenter som svarade på enkäten blev märkbart stort, så anser vi att en innehållsanalys av 

de öppna frågorna ökar indikationerna om vad personal och chefer anser vara en bra chef.    

För att utföra en innehållsanalys bör man börja med att läsa igenom hela texten upprepade 

gånger för att få en känsla för sammanhang och helhet.  Meningar eller fraser som innehåller 

information som är relevant för frågeställningarna plockas ut, dessa meningar eller fraser 

kallas meningsbärande enheter (Ejlertsson, G, 2005). De meningsbärande enheterna 

kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodas och grupperas i kategorier som återspeglar det centrala budskapet i 

intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet. Om forskaren undviker 

förutfattade kategorier och låter kategorierna och orden flöda från datan så kommer troligen 

ett mer sannolikt resultat att nås, skriver Kondracki & Wellman (2002). Slutligen kan man 

formulera teman, där det latenta innehållet i intervjuerna framgår.   

Att välja ut de meningsbärande enheterna kan vara svårt. Väljer man för stora enheter riskerar 

man att de innehåller mer än en företeelse, och väljer man för små enheter riskerar man att 

materialet fragmenteras. I båda fallen kan man missa viktig information (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kategoriindelningen är också ett kritiskt moment, och förmodligen det 

svåraste i hela processen. Man brukar säga att kategorierna ska vara fullständiga och 

ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna höra till en 

relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i mer än en kategori 

(Dahmström, 2011).  Kategorierna kan göras tydligare om man väljer ut typiska 

meningsbärande enheter för att illustrera kategorierna.  I arbetet med kategoriindelningen 

upptäcker man kanske att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan kategorierna. Då kan det 

vara en hjälp att dela upp kategorierna i subkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Att 

skapa och följa ett analytiskt förfarande eller ett kodningsschema kommer att öka 

pålitligheten och/eller giltigheten av studien, skriver Shannon & Hseish (2005).     

Då personalen här fick svara med egna ord, utan att vara styrda av svarsalternativ, framkom 

en möjlighet att utifrån de svaren se om det fanns något eller några underliggande teman i 

personalens syn på vad bra chefskap är. Svaren lästes igenom upprepade gånger för att få en 

känsla för sammanhang och helhet i personalenkäterna och leta efter meningsbärande enheter, 

som inte alltid är nedskrivna på samma sätt, eller med samma ord som kunde vara relevanta 

för studiens frågeställningar. Syftet med vår studie är bland annat att identifiera förhållandet 

mellan kategorier, underkategorier och teman utifrån deras samstämmighet (Morse & Field, 

1995).  

Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ned texten, men ändå behålla 

innehållet, vilket gjorde att det blev lättare att överblicka. Nästa steg blev att koda de 

meningsbärande enheterna och sätta dem i kategorier i det som ansågs vara det centrala 

budskapet i enkätsvaren. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ned 
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texten, men ändå behålla innehållet, vilket gjorde att det blev lättare att överblicka.  Av 

kategorierna formulerades teman, där det latenta innehållet i enkätfrågorna framgick.  

Därefter genomfördes samma process med chefsenkäterna och resultaten presenteras i 

tabellen nedan.  

 

 

Personalenkäter 

 
Kodning Kategorier 

Professionell 

Respektfull 

Empatisk 

Förtroende   

Förstående 

Stöttande 

 

Empatisk 

Professionell 

Medlande   

Öppen  

 

Diplomatisk 

Auktoritär  

Tydlig    

Professionell  

 

Drivande 

Engagerad  

Tillgänglighet  

Uppmuntrande   

Professionell 

 

Utvecklande 

 

Chefsenkäter 

 
Kodning Kategorier 

Öppenhet  

Medla    

Tydlighet  

 

Diplomatisk 

Förtroende  

Respekt    

Lyhörd  

 

Empatisk 

Positivitet  

Feedback  

Motivation    

Engagerad  

Kompetens  

 

Utvecklande 
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Syftet med de öppna frågorna i denna studie är att få fram kategorier och ur dessa 

underliggande kategorier som inte framkommer av de styrda svarsalternativen. Nackdelen 

med öppna frågor i en enkätstudie är att analysen tar längre tid än de stängda frågorna 

(Bryman, 2011). Några fördelar är att respondenterna kan svara med sina egna ord och att de 

öppna frågorna kan öppna för svar som forskaren inte kunnat förutse vid utformningen av 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Vi anser att det är fler fördelar än nackdelar samt att 

fördelarna visar att det är viktigt att ha med öppna frågor och inte bara styrda frågor och 

svarsalternativ. Olika forskningsändamål kräver olika forskningsdesigner och analystekniker 

(Knaffl & Howard , 1984). Därför utformades enkäten (se bilaga 1) utifrån kombinerat 

ledarskap, som innebär kortfattat att chefen behöver ha en hög personalinriktning och 

strukturering, eftersom det var viktigt att få med båda dessa egenskaper i enkäten. Vi är 

medvetna om att det stora bortfallet gör att resultaten inte kan anses som adekvata, men i 

innehållsanalysen som gjorts ser man ändå en viss disposition på respondenternas åsikter om 

vad ett bra ledarskap är.     

2.4 Etiska reflektioner 
 

Det finns praxis inom forskningen att man ska förhålla sig till vissa etiska riktlinjer, främst för 

att skydda sina respondenters integritet och anonymitet. Detta är något som är allmänt 

vedertaget inom all forskning oavsett metod. 

 

Vi förhåller oss till de fyra etiska kraven för samhällsforskningen genom att följa 

vetenskapsrådets krav på: informationskravet, samtycke, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) genom att informera respondenterna skriftligen på 

försättsbladet till enkäten (se bilaga 1) och muntligen vid utlämnandet av enkäterna.  

 

 

Informationskravet innebär att forskarna ska informera respondenterna om studiens syfte samt 

att deltagandet är frivilligt. Respondenterna har även rätt att ta del av de olika momenten i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460) 16§ ska respondenterna informeras om den övergripande planen för 

forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och 

risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i 

forskningen är frivilligt och  forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. På försättsbladet till enkäten informerades respondenterna om att studien är 

frivillig samt studiens syfte. Det informerades också om frivilligheten muntligt när enkäterna 

lämnades på verksamheterna. Däremot informerades det inte om att respondenterna har rätt 

att ta del av alla moment i studien. Eftersom det är ett forskningsetiskt krav är det viktigt att 

på något sätt informera om det, och det var en miss som gjordes under studiens gång. 

Däremot stod det på försättsbladet att respondenterna fick ringa eller maila vid eventuella 

frågor. Ifall någon respondent ringt och haft frågor om processen hade de självklart fått svar 

på dessa frågor.   

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om frivilligheten, men eftersom vi 

vände oss till chefen som sedan fick välja vilka verksamheter som skulle vara med, kan 

medarbetarna känna en press att vara med i studien då chefen beslutat att de ska vara med. På 

detta sätt kan frivilligheten begränsas.  
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Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas uppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Forskarna ska förvara personuppgifter på ett sätt så att obehöriga inte 

kan komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). I Code of Ethics (2001) från The 

international Sociological Association står det i stycke 2.3.2 att anonymiteten hos 

respondenterna ska respekteras i både kvalitativ och kvantitativ forskning samt att all 

information ska behandlas konfidentiellt. Respondenterna har skriftligen informerats om att 

uppgifterna ska hanteras konfidentiellt. Däremot informerades inte om vart enkäterna skulle 

förvaras. Men vi menar med ”hantera konfidentiellt” att ingen annan än de som utför studien 

ska få tillgång till de ifyllda enkäterna.  
 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in från respondenterna endast får 

användas till forskningsendamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav informerades 

respondenterna skriftligen om i försättsbladet till enkäten. I Vetenskapsrådet (2002) skriver de 

”Generellt gäller att personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast bör doneras 

eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare och 

försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat.”. Vi tolkar 

det som att om en forskare ska göra en liknande forskning och det är etiskt försvarbart att låna 

ut material till denna forskning, kan man göra det under förutsättning att de har samma 

förpliktelser mot uppgiftslämnarna som den första forskaren hade. Man får alltså inte använda 

uppgifterna till exempelvis kommersiella ändamål.   

 

Vi ska, så långt som det är möjligt, bearbeta materialet och redovisa materialet på ett sådant 

sätt att ingen av respondenterna ska kunna identifieras. De skrivna svaren kodas och 

kategoriseras för att inga individer ska kunna identifieras genom sina svar. Enkäterna förvaras 

i en låst låda som enbart en person som utför studien har nyckel till.  

 

Ett etiskt problem som framkommer handlar om att försäkra anonymiteten hos våra 

respondenter. Eftersom studien utförs i en relativt liten kommun kan information om studien 

och dess karaktär spridas väldigt fort genom till exempel vikarier som vikarierar på flera 

arbetsplatser samtidigt. På detta sätt kan anonymiteten om vilka verksamheter som varit med i 

studien äventyras.  

 

En annan svårighet är att respondenterna kan prata med varandra innan de svarat på enkäten 

om vilka svar de ska ange på enkäten. Detta är en social följd som kan påverka 

respondenternas svar. Vi som utför studien kan inte påverka detta eftersom respondenterna 

kan göra ett medvetet val att prata om enkäten och enkätsvaren och de väljer då att bortse från 

sin anonymitet.  

 

2.5 Metodologiska reflektioner 
 

Det är lätt att i efterhand vara efterklok när det gäller metodvalet. Vi anser att en kombination 

av kvantitativ och kvalitativ metod hade varit att föredra i denna studie främst för att uppnå ett 

bättre empiriskt resultat.  

 

I denna studie används kvantitativ metod eftersom man via en enkätundersökning kan nå ut 

till en stor population under en relativt kort tid, samt att variationer i enkätsvaren blir tydliga 

och lätta att jämföra. Eftersom tabeller används som redovisningsmetod, som utformats efter 

enkätsvaren, kan man också i dessa tydligt påvisa skillnader och likheter. Man kan även 

använda sig av en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod. Vid ett kombinerat metodval 
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kan man i större utsträckning få en mer djupgående och detaljerad analys, då finns även mer 

empiri tillgänglig.  

 

 

I denna studie är bortfallet bland den deltagande personalen 58,3 procent, vilket innebär att 

resultatet inte kan anses som generaliserbart för alla gruppbostäder som studien omfattar. Då 

ingen bortfallsanalys genomförts, kan man inte avgöra om det finns någon systematik i 

bortfallet. Bortfallet kan motverkas genom att låta enkäterna vara ute på arbetsplatserna 

längre än en vecka, exempelvis två veckor. Men samtidigt kan detta leda till att enkäterna 

glöms bort av respondenterna om de ligger ute på arbetsplatserna för länge.  

 

Under fråga nio i enkäten (se bilaga 1) används ett svarsalternativ som är väldigt otydligt och 

olämpligt för att det ska kunna analyseras senare. Svarsalternativet är ”ganska tillgänglig”. 

Många respondenter valde detta alternativ och på grund av det framkommer inget tydligt svar 

på denna fråga. En lösning på detta problem kan vara att ta bort ordet ”ganska” och istället 

använda sig av ordet ”tillgänglig” som svarsalternativ.  

 

Vad gäller könsfördelningen på respondenterna, är den väldigt ojämn bland både chefer och 

personal, därför väljer vi att bortse från variabeln kön. Den kommunala vården är en väldigt 

kvinnodominerad profession (Thylefors, 2007) bland både chefer och personal, detta kan vara 

en orsak varför fördelningen mellan man och kvinna är så ojämn i studien. Ett större antal 

manliga respondenter är att föredra så att könsfördelningen blir mer jämn. Man kan i 

efterhand anse, att det hade varit intressant att genom urvalet kunnat hitta enskilda 

respondenter, till exempel 25 kvinnor och 25 män inom handikappomsorgen, för att få en 

jämn könsfördelning.  

 

Vid urvalsprocessen, används ett icke slumpmässiga urval då ett slumpmässigt urval är 

olämpligt. De urval som man kan använda är bekvämlighetsurval, klusterurval och 

snöbollsurval (Bryman, 2011). Ett kluster- och snöbollsurval används i denna studie. Med ett 

bekvämlighetsurval hade studien kunnat påbörjas tidigare, men ett kluster- och snöbollsurval 

är det bättre alternativet, eftersom vid ett bekvämlighetsurval där risken finns att forskarna 

och respondenterna är bekanta med varandra, finns det även en risk att forskarna kan utröna 

vem som har svarat på en enkät.  
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3. Tidigare forskning  
 

Mycket av den tidigare forskningen inom ämnet ledarskap inom vård och omsorg är baserad 

på äldrevårdens verksamheter (Wolmesjö, 2005; Sacic, 2009; Castle & Decker, 2011). Vår 

studie undersöker främst handikappomsorgen, men eftersom arbetssättet är liknande i 

äldreomsorgen och handikappomsorgen, organisationernas uppbyggnad är väldigt lika 

varandra och de innehåller samma professioner, till exempel undersköterskor, vårdbiträden, 

sjuksköterskor och chefer, anser vi att denna forskning är relevant.  

 

En studie som utförts handlade om att ta reda på hur politiker och enhetschefer upplevde och 

beskrev ledarskap. Studien är gjord i tre olika organisationer i form av tre olika fallstudier  

(Wolmesjö, 2005). Första fallstudien handlade om organisationsförändringar och hur detta 

påverkade ledarskapet. Den andra fallstudien handlade om självstyrande arbetsteam och hur 

ledarskapet fungerade på distans. Den tredje fallstudien handlade om decentraliserad 

organisation, att en del av statens ansvar för vård och omsorg flyttades till kommunerna. 

Fokus låg på vad politiker och enhetschefer hade för syn på ledarskap och vilka krav som 

ställdes på cheferna samt hur arbetsförhållandena beskrevs i olika organisationer.  I denna 

forskning var utgångspunkten att ledarskap är en social konstruktion som uppstår i 

interaktionen mellan chefen och de anställda. Wolmesjö använde sig av två teorier, Scientific 

management och Human relations för att förstå kraven på effektivitet som läggs på cheferna 

samt för att förstå kraven på kommunikation som uttrycks av både politiker och chefer. 

Metoderna som användes i denna studie var enkäter, intervjuer samt att hon utgick mycket 

från dokument inhämtade från de lokala myndigheter där undersökningen var utförd. I 

analysen fokuserade forskaren på likheter och skillnader mellan politikers och chefers svar 

samt skillnader och likheter mellan könen. Wolmesjö skriver att resultaten som framkom 

under den första fallstudien var att ledarskapet hade förändrats under två 

organisationsförändringar. I den senaste förändringen blev flera chefer omplacerade till andra 

positioner inom verksamheten medan de chefer som blev kvar fick fler medarbetare per chef. 

Detta ledde till spänningar mellan dessa två grupper i organisationen och chefen blev nu 

tvungen att balansera mellan dessa olika grupper. Resultaten som framkom i fallstudie två var 

att cheferna blev placerade på distans från sina anställda och chefen behöver då ”jonglera”, 

alltså göra fler saker samtidigt för att kunna leda sina verksamheter. Resultatet i fallstudie tre 

visade att cheferna var närmare sina anställda och ledarskapet var mer fokuserat på 

kommunikation och relationer med de anställda. På detta sätt kunde chefen vara mer 

medveten om vad som hände i verksamheten och kunde snabbt lösa eventuella problem 

(Wolmesjö, 2005).  
 

En annan studie av Wolmesjö berörde chefernas autonomi och handlingsutrymme. Syftet var 

att analysera när handlingsutrymmet blir ett problem för en ledande person i en organisation. 

Forskaren använde sig av det essentialistiska forskningsperspektivet och tre andra 

forskningsinriktningar som visar de krav som finns på socionomutbildningen och att den ska 

innehålla kurser som ger kunskap om ledning, en forskningsinriktning som beskriver olika 

professioners ställning i samhället, samt en som ger förståelse kring makt och könsaspekter i 

ledarskapets handlingsutrymme. Studien diskuterade chefernas dilemman, till exempel att 

chefen måste balansera mellan att vara på distans och vara nära sin verksamhet, att chefen ska 

hålla budgeten men samtidigt hålla verksamhetsmålen och att känna när en situation kräver 

chefens uppmärksamhet. Ett resultat forskaren kom fram till var att den professionella 

autonomin kunde bli ett problem, även inom den kommunala äldre och handikappomsorgen. 

Utifrån såg det ut som att cheferna hade ett stort handlingsutrymme, men de upplevde det inte 

så själva utan kände sig väldigt styrda av sina egna chefer (Wolmesjö, 2008).  
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Man har också studerat om chefskapet och vilka förväntningar chefer och medarbetare hade, 

samt vilka likheter och skillnader som fanns mellan medarbetares och chefers förväntningar  

(Dahlqvist & Fermskog, 2006). Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med tolv 

respondenter. Studien är gjord i tre kommuner och resultaten är uppdelade efter dessa tre 

kommuner. Resultaten för den första kommunen var att chefen ansåg att det fanns en 

lojalitetskonflikt samt att det var mycket tryck från politiker men samtidigt ansåg chefen att 

det fanns mycket stöd från hennes egen chef. Chefen kände att hon fick mycket olika krav 

från medarbetarna eftersom alla individer är olika. Chefen försökte också göra medarbetarna 

delaktiga i verksamheten. Medarbetarna upplevde delegering på olika sätt, vissa positivt och 

andra negativt. Medarbetarna betraktade chefens roll som både chef och biståndshandläggare 

som förvirrande samtidigt som de hade förståelse för chefens situation. I den andra 

kommunen var resultaten att chefen ville vara en förebild och ansåg att hennes agerande 

avspeglade sig i personalen. Medarbetarna tyckte också att chefens agerande påverkade 

personalgruppens förväntningar. Samtidigt menade medarbetarna också att de behövde mer 

stöd i sin verksamhet. Dahlqvist & Fermskog skriver att i den tredje kommunen blev 

resultaten att en chef ansåg att personalen behövde ha ansvar för att kunna utvecklas i sitt 

arbete. Chefen ville vara tillgänglig för personalen men inte för mycket eftersom han ansåg att 

personalen hade ett eget ansvar. Medarbetarna menade att chefen bör finnas på plats vid 

problem. Medarbetarna ansåg också att förväntningar styrs av hur mycket man träffar sin chef 

och vilken personlighet chefen har. En annan chef menade att kraven är olika från olika 

individer. Hon tyckte också att det var viktigt att vara tillgänglig för sin personal, men 

menade att ibland hade personalen orimliga krav på henne. Medarbetarna ansåg att chefens 

värderingar avspeglade sig på personalen. Personalen uttryckte att chefen delegerade för 

mycket, och de ansåg också att de inte hade tid med det (Dahlqvist & Fermskog, 2006).  

 

Tidigare forsking om vårdpersonalens upplevelser av ledarskapet har också gjorts (Sacic, 

2009). Det är en kvantitativ studie, enkätstudie med 70 respondenter. Resultatet som framkom 

var att vårdpersonalen kände att en chef som tillåter de anställda att utvecklas, ger 

uppmuntran och stöd samt är lättillgänglig är en bra chef, har ett bra ledarskap. Det var även 

viktigt var chefen var placerad, det var bättre om chefen var nära verksamheten (Sacic, 2009).  

 

En enkätstudie med 4000 respondenter som hade en ledarposition inom äldrevården hade 

syftet att undersöka vilken ledarstil som gav en ökad patientsäkerhet i vården av äldre. 

Resultatet blev att det transformativa ledarskapet var den ledarstil som uppnådde bästa 

resultaten gällande patientsäkerheten (Castle & Decker, 2011).  

 

En intervjustudie med 107 respondenter utfördes av (McKee, Charles, Dixon-Woods, Willars 

& Martin, 2013), på personer som hade en högre position i organisationerna. Denna studies 

syfte var att undersöka vilka åsikter högre uppsatta personer i vård och omsorgsverksamheter 

hade för syn på ledarskap. Resultatet blev att respondenterna berättade att ledarskap är viktigt 

för patientsäkerheten och kvaliteten i vården samt att de ansåg att det traditionella hierarkiska 

eller det distribuerande ledarskapet är det ledarskap som fungerar bäst i syftet att öka 

patientsäkerheten (McKee, Charles, Dixon-Woods, Willars & Martin, 2013).  

Två studier gjordes som studerade ledarnas ledarskap gentemot sig själva och arbetarna samt 

vilken ledarstil som var mest användbar i deras ”self-leadership” och i deras ledarskap 

gentemot arbetarna. Man undersökte hur ledarna såg på sitt eget ledarskap samt hur arbetarna 

såg på ledarnas ledarskap. Resultatet blev att respondenterna menade att de positiva 

ledarstilarna som de själva ville använda sig av var transformativt och transaktionellt 

ledarskap medan den negativa ledarstilen som de inte ville använda var laissez-faire ledarskap 

(Furter, Baldegger & Rauthmann, 2012). 
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En studie gjord, vars syfte var att undersöka hur man kunde förbättra effektiviteten och 

produktiviteten genom att hjälpa arbetarna att reflektera och diskutera verksamheten (Yliruka 

& Karvinen-Niinikoski, 2013).  Resultaten i denna studie visade att man inte kan öka 

produktiviteten genom att skära ner på budgeten utan man måste ha en realistisk syn på hur 

mycket verksamheten kommer att kosta samt att reflektion och diskussion ger en mer 

produktiv personal (Yliruka & Karvinen-Niinikoski, 2013). 
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4. Studiens teoretiska ram  

I detta avsnitt kommer det att redogöras för Fiedlers Situationsbetingade ledarskapsteori och 

Hersey and Blanchard’s situational leadership model samt redogöras för olika ledarstilar som 

är relevanta för denna studie. Ledarstilar är en viktig del när man använder sig av ledarskap i 

praktiken. Ledarstilen är grundstommen i hur man ska agera som ledare samt att alla ledare är 

olika och därför har det utvecklats ett antal olika ledarstilar. Eftersom vårt syfte med studien 

är att undersöka vilken ledarstil som anses vara mest lämplig inom handikappomsorgen, är 

ledarstilarna i detta kapitel en viktig del av den teoretiska ramen för vår studie.  

 

4.1 Fiedlers situationsbetingade ledarskapsteori  
 

Fred Fiedler har utvecklat en teori som utgår från att ledare behöver ha inflytande för att 

kunna främja effektiviteten hos sina anställda och att inflytande handlar om sociala relationer. 

Han har utvecklat tre punkter för att precisera tre drag som ledaren måste ha för att ha 

möjlighet att påverka sina anställda.  

 

Den första punkten är ”Förhållandet mellan ledare och medarbetare”. Detta anser Fiedler är 

den viktigaste aspekten för att kunna utöva ledarskap och kunna påverka sina anställda. Man 

mäter i vilken grad chefen är accepterad på arbetsplatsen och hur bra eller dålig stämningen är 

i arbetsgruppen, mellan chef och anställd.  

 

Den andra punkten är ”Uppgiftsstruktur”. Denna punkt anser Fiedler är den näst viktigaste 

när det gäller att utöva ledarskap. Man möter denna punkt genom att klassificera fyra punkter, 

hur välformulerade målen är och i vilken utsträckning de anställda känner till målen, i vilken 

utsträckning det är möjligt att avgöra om ett resultat är bra eller dåligt ur ett objektivt synsätt, 

i vilken grad det finns en eller flera sätt att lösa uppgiftera på samt om det bara finns en 

lösning eller om det kan finnas flera.  

 

Den tredje punkten är ”positionsmakt”. Denna punkt handlar om den formella auktoritet 

chefen har på grund av sin ställning i organisationen. Man mäter detta genom att se i vilken 

utsträckning chefen har makt/kontroll över belöningar och straff inom organisationen. Fiedler 

menar att det är positivt med en stark formell auktoritet.  

 

Alltså, om chefen är accepterad på arbetsplatsen och stämningen är god i arbetsgruppen är 

detta positivt för chefen. Det är också positivt för chefen om uppgifterna är tydligt 

strukturerade och lösningar väldigt detaljerade och tydliga samt om ledaren har en hög 

formell auktoritet.  

 

Fiedlers hypotes som han stödjer på empirisk forskning är att ledaren ska vara 

uppgiftsorienterad eller relationsorienterad beroende på situationen. Fiedler kom fram till att 

den uppgiftsorienterade ledaren fungerar som bäst när förhållandena är väldigt gynnsamma 

eller väldigt ogynnsamma medan den relationsorienterade ledaren är som bäst när 

förhållandena är delvis gynnsamma eller delvis ogynnsamma (Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

 



16 

 

 

4.2 Hersey and Blanchard’s situational leadership model 
 

Paul Hersey och Ken Blanchard har skapat denna modell som går ut på att ledarstilen ska 

ändras beroende på vilken nivå medarbetaren befinner sig på. Det finns fyra nivåer som 

medarbetaren kan befinna sig på:  

 

1. Medarbetaren saknar engagemang och kompetens. 

2. Medarbetaren saknar kunskapen, men är motiverad och självsäker. 

3. Medarbetaren har kunskapen men vill inte använda den. 

4. Medarbetaren har kompetensen att prestera och är engagerad och självsäker.  

 

Hersey och Blanchard menar att medarbetarna ska avancera uppåt i dessa nivåer och utifrån 

vilken nivå medarbetaren befinner sig på, måste ledaren ändra sitt förhållningssätt och sin 

ledarstil. 

 

Det finns även fyra olika ledarstilar/förhållningssätt ledaren ska använda beroende på vilken 

nivå medarbetaren befinner sig på.  

 

1. Guida, berätta och visa. Ledaren bör förklara och visa arbetsuppgifterna tydligt eftersom 

medarbetaren saknas kompetens för arbetet. Ledaren bör också engagera och guida 

medarbetaren för att öka engagemanget.    

2. Förklara, övertala. Eftersom motivationen och självförtroendet finns hos medarbetaren bör 

ledaren fokusera på att dela med sig av sin kunskap gällande arbetet.  

3. Motivera, medverkan och problemlösning. Ledarens främsta uppgift är här att motivera 

medarbetaren till att medverka i arbetet samt att använda sig av problemlösning eftersom 

medarbetaren inte är motiverad.  

4. Observera, delegera och/eller övervaka. Vid denna nivå bör chefen främst delegera ansvar 

och ge medarbetaren beröm för god prestation samt endast övervaka medarbetaren och inte 

ingripa eftersom medarbetaren har kunskapen som krävs.  

 

Exempel: Befinner sig medarbetaren på nivå 1 ska även ledaren använda sig av nivå 1 i sin 

ledarstil.  

 

Effektivitet uppnås genom att ledaren anpassar sin ledarstil till varje individ beroende på 

vilken nivå de befinner sig på (Papworth, Milne & Boak, 2008). 

 

4.3 Ledarstilar 

4.3.1 Demokratiskt/relationsorienterat ledarskap 

Denna ledarstil går ut på att aktivt utveckla goda relationer mellan chefen och medarbetarna 

genom att bland annat låta personalen medverka vid beslutsfattande (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Ledaren är tolerant och öppen för idéer samt att ledaren gärna ser att arbetarna 

diskuterar och kommer med kritik i beslutsfattande situationer (Wolvén, 2000). 

Tonnquist (2006) skriver att ledaren inser kompetensen hos de anställda och låter dessa 

påverka processer inom organisationen säger. Han menar också att den demokratiska ledaren 

bestämmer i samråd med medarbetarna vilket leder till att det skapas ett intresse för arbetet 

hos medarbetarna och således trivs de på jobbet. Stor delaktighet i beslut som ska tas, gör att 

medarbetarna känner stor delaktighet i organisationen. 
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4.3.2 Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap innebär att ledaren använder sig av belöningar för att motivera sin 

personal. Ledaren använder dessa belöningar för att motivera personalen till att upprätthålla 

målen för verksamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2008), för att ledaren ska uppnå sina resultat 

är det en förutsättning att arbetarna utför det arbete som förväntas av dem. Ledaren är tydlig 

gällande mål och resultat (Abrahamsson & Andersen, 2005). Ledaren använder sig av 

personalens förnuft och materiella intressen vilket gör att relationen mellan chef och arbetare 

lätt kan förstöras om till exempel intressen förändras hos en part (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Det transaktionella ledarskapet uppfattar förhållandet mellan ledare och underordnad 

personal som ett slags social transaktion, där personalen ger sin arbetskraft i utbyte mot 

belöning. (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

4.3.3 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap innebär att ledaren utgår från arbetarnas känslor. Man måste som 

ledare aktivera sina arbetare genom deras känslor (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Men 

samtidigt är den transformella ledaren väldigt duktig på att vara produktiv och kreativ vilket 

får arbetarna att arbeta hårdare än de själva trodde var möjligt (Bass, 1995). Ledaren 

förmedlar en vision som ofta handlar om rättvisa, frihet osv. Ledaren tar även hänsyn till den 

individen och detta göra att arbetaren känner sig uppmärksammad och respekterad av ledaren 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ledaren måste ha tre egenskaper för att kunna vara en 

transformativ ledare. Den första är att ledaren har rätt personlighet, framtoning och röst. Den 

andra är att ledaren måste vara omsorgsfull, inspirerande och visionär. Den tredje är att 

ledaren ska ha en stil som kan hantera förändringar, fientliga omgivningar och pressade 

arbetsförhållanden (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

4.3.4 Karismatiskt ledarskap 

Den karismatiska ledaren är väldigt lik den transformativa ledaren (Jacobsen, Thorsvik, 

2008). Den karismatiska ledaren kan förmedla visioner på ett sätt så att arbetarna blir 

engagerade och entusiastiska och denna ledare ses även som en person som kommer med 

positiva förändringar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En nackdel med denna ledarstil är att de 

visioner som ledaren framför kan präglas av personliga behov och därför manipulerar ledaren 

sina medarbetare och går in i en mer auktoritär position (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

(House & Howell, 1992) menar att en karismatisk ledare får personalen att acceptera dennes 

position utan att ifrågasätta, utan protester följer ledarens direktiv, känner tillgivenhet och 

förtroende till och för ledaren. De är också ofta känslomässigt involverade i gruppens eller 

organisationens mål, anser sig kunna bidra till att gruppen eller organisationen når sitt mål 

och har högt satta mål. Den karismatiske ledaren spelar på medarbetarnas känslor genom att 

framhäva ideologiska mål för att ge gruppens arbete mening och höja entusiasmen bland de 

anställda. Karismatiska ledare har ofta höga förväntningar på gruppens resultat och visar 

förtroende för att personalen ska klara sina uppgifter. Genom att tala inspirerande motiverar 

karismatiska ledare personalen till att känna lojalitet, vara bäst och besegra konkurrenten.  

 

4.3.5 Person och uppgiftsorienterat ledarskap 

Grundtanken med denna modell handlar om att kunna kombinera samhörighet och relation 

med produktivitet. Med det menas att de anställda trivs, samtidigt som de är 

produktiva. Den personorienterade ledaren karaktäriseras av att han eller hon tycker 

det är viktigt att skapa förtroende i sitt samarbete med medarbetarna genom att exempelvis få 

veta deras åsikter om såväl produktion som privata angelägenheter. Den personorienterade 

ledaren vill först och främst skapa bra relationer med sina medarbetare.  
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Den uppgiftsorienterade ledaren koncentrerar sig istället främst på att arbetsuppgifter ska 

utföras. En sådan ledare vill till varje pris först och främst visa resultat, med så lite personlig 

kontakt med personalen som möjligt. Medarbetaren ses därför i första hand som ett verktyg 

för att nå organisationens mål (Bergengren, 2010).  

 

Ett gott ledarskap, handlar om att finna balans mellan personalinriktat och resultatinriktat 

ledarskap. En ledare som bara ser till produktionsresultatet tenderar att bli en okänslig ledare 

och i och med det, svårt att få personalen att arbeta effektivt. Det går inte heller i längden att 

endast fokusera på trivsel och behov, det kan istället resultera i att effektiviteten minskar inom 

organisationen. En bra chef ska kunna kombinera dessa två infallsvinklar för att få 

medarbetare som trivs i sin yrkesroll och därmed nå bästa effektivitet (Christerson,1997).  

 

4.3.6 Laissez faire ledarstil / Låt–gå-ledarstil 

 

Denna ledarstil är väldigt passiv. Ledaren anser att onödiga ramar, regler eller uppmuntran 

inte behövs för att personalen ska arbeta effektivt (Wolvén, 2000). Ledaren anser att arbetarna 

arbetar bäst under fullständig frihet och kan då uppnå sina mål (Wolvén, 2000). Låt-gå 

ledaren delar istället ut mer ansvar till personer inom gruppen och lägger sig därefter inte i 

dessa beslut, dock finns ledaren där om de anställda behöver hjälp. Ofta ställer sig ledaren 

helt utanför vissa frågor och låter de anställda ta fullt ansvar för dem (Millins, 2002). Enligt 

(Nilsson, 2003), står låt-gå-ledaren för en passiv ledarstil. Ledaren varken ger beröm eller 

kritiserar, samt att denne varken försöker organisera eller stimulera. En låt-gå-ledare 

frånträder gärna att agera som ledare. Ledaren kan inte själv ta ansvar och beslut. Gruppen får 

i huvudsak sköta sig själv och fatta beslut (Bruzelius & Skärvad 2000).    

 

4.3.7 Situationsanpassat ledarskap 

Den situationsanpassade ledaren menar att ingen ledarstil är bäst i alla situationer, ledaren 

måste ändra ledarstil beroende på vilken situation ledaren ställs inför (Bergengren, 2010), 

ledaren anpassar sig efter situationers olika krav (Thylefors, 2007). Ledaren måste analysera 

gruppen av arbetare och den aktuella situationen för att kunna fastställa hur ledaren ska agera 

(Bergengren, 2010). 

Enligt Fiedler är det tre förhållanden som bestämmer i första steget av ledarens kontroll över 

situationen:  

1) Förhållandet ledare – underordnad utgår från i vilken grad personalen stödjer 

ledaren/chefen. 

2) Uppgiftsstrukturen gäller i vilken grad arbetsuppgifterna klart anger mål och procedurer 

och om beskrivning för arbetsutförande finns. 

3) Ställningsmakt utgår från i vilken grad ställningen ger ledaren makt att belöna och straffa 

sina medarbetare. 

Den första punkten den viktigaste måttstocken för att visa vilken kontroll ledaren har, enligt 

Fiedler (Abrahamsson & Andersen, 2005).   

Val av ledarens beteende anpassas utifrån medarbetarnas kunskap och vilja till att själva ta 

ansvar, skriver (Bruzelius & Skärvad 2004).   
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4.3.8 Kombinerat ledarskap 

 

Det kombinerade ledarskapet är en kombination av hög strukturering och hög 

personalinriktning (Thylefors, 2007). Personalinriktning är viktigt i ett kombinerat ledarskap 

och därför bör chefen vara lyhörd för personalens idéer och förslag utan att göra avkall på sin 

skyldighet att leda sina anställda (Castle & Decker, 2011).  

(Davidsson, 2010), kom i sin studie fram till att för att kunna utöva ett kombinerat ledarskap 

krävs det av chefen att denne kan variera i distans till medarbetarna, från det uppgiftsinriktade 

ledarskapets distanstagande relation till det relationsinriktade ledarskapets mer personliga 

kontakt med sina anställda. Chefen bör även ha social kompetens att möta sina anställda i 

deras åsikter men samtidigt självförtroende att ta ett beslut som går emot gruppens förslag. 

Att fika i samma matsal som de anställda samt en god kommunikation nämns som förslag på 

att lyckas kombinera olika ledarskapsstilar.  

4.4 Teorireflektion 
 

Vi väljer att inte utgå från en specifik ledarstil i denna studie. Resultatet får visa vilken 

ledarstil som är lämpligast för studiens frågeställningar.  

 

Valet av ledarstilar baseras på att dessa är de ledarstilar som omskrivs i olika litteratur samt en 

del som används aktivt idag. Vi känner att det är bra att ha flera att utgå ifrån och att kunna 

jämföra enkätsvaren med. 
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5. Empiriredovisning 

 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för de svar som respondenterna gav i de kvantitativa 

frågorna i enkäten genom att visa en tabell som visar skillnaderna i procent från 

personalenkäternas och chefsenkäternas kvantitativa svar i alla frågor med styrda 

svarsalternativ. Beroende på enkätens konstruktion är redovisningen statistiskt deskriptiv. 

 

Även en innehållsanalys redovisas i detta avsnitt där en kodning utförts på frågorna utan 

styrda svarsalternativ.  

 

5.1 Karaktäristika av undersökningspopulationen 

 
I denna undersökning används enkäter för att samla in information. I den aktuella kommunen 

delades det ut fyra enkäter till fyra enhetschefer, samt 48 enkäter till deras personal inom fyra 

gruppbostäder. Vi fick dock ett bortfall på 28 enkäter bland personalenkäterna, vilket innebär 

att endast tjugo personalenkäter är besvarade.  

 

 

Genomsnitt av år inom yrket för respondenter i personalenkät: 16,3 år  

 

 

 

 

Kön Antal  

Kvinna 15 

Man 5 

Tabell 1. Respondenter i personalenkäter 

 

 

Kön Antal 

Kvinna 3 

Man 1 

Tabell 2. Respondenter i chefsenkäter 

 

Bortfallet i enkätundersökningen på 58,3 procent gör det väldigt problematisk för denna 

studie eftersom den strävar efter att generalisera resultaten till en hel population. Man kan 

dock i resultaten se indikationer på skillnader och likheter i vad respondenterna i vardera 

grupp anser vara en god chef. Utifrån det forskningsmaterial som finns tillhanda har studiens 

ansvariga gjort sitt yttersta för att ge studien ett så utförligt forskningsresultat som möjligt. 
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5.2 Resultat från studiens kvantitativa del 
 

Tabell 1: Olika aspekter av verksamhetsinsyn. Fördelning efter befattning. 

 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 

______________________________________________________________ 

  Personal  Chefer   

  Antal Procent Antal Procent 

______________________________________________________________ 

Chefen bör ha insyn i det dagliga 

arbetet. 

Väldigt mycket  3 15  - - 

Mycket  13 65  3 75 

Lite  4 20  1 25 

Väldigt lite  - -  - - 

Chefens bör ha insyn i varje enskild  

boendes situation 

Väldigt mycket  1 5  - - 

Mycket  13 65  2 50 

Lite  5 25  1 25 

Väldigt lite  - -  1 25 

Chefen bör ha inflytande över 

det dagliga arbetet. 

Väldigt mycket  1 5  - - 

Mycket  12 60  1 25 

Lite  6 30  3 75 

Väldigt lite  1 5  - - 

______________________________________________________________ 

N=  20 100  4 100 

______________________________________________________________ 

 

I enkätsvaren på chefens insyn i det dagliga arbetet så anser större delen av personalen och 

cheferna att chefen ska ha mycket insyn. Det finns dock en större spridning bland personalens 

svar i liknelse mot chefernas. Utifrån det större antalet respondenter i personalenkäterna så 

framkommer det mer och tydligare variationer i svaren, men man kan ändå se en indikation på 

skillnader och likheter mellan de tillfrågade grupperna. Vi kan under arbetets gång se att 

respondenternas ålder påverkar enkätsvaren i båda tillfrågade grupperna. Man kan anta att en 

respondent med lång arbetserfarenhet inom yrket känner sig tryggare med sina 

arbetsuppgifter, än en som endast har ett fåtal aktiva arbetsår och därför behöver mer styrning 

i sina arbetsuppgifter. Vi tror att en person med lång arbetslivserfarenhet är mer självgående 

än en person med färre arbetsaktiva år. Detta kan vi se utifrån respondenternas svar eftersom 

de yngre ofta vill att chefen ska ha mycket inflytande och insyn medan de som är äldre hellre 

vill att chefen ska ha mindre inflytande och insyn, vilket vi tolkar som att de äldre är mer 

självgående fastän det inte finns tydliga bevis för denna tolkning. Livserfarenhet är också en 

faktor som vi tror påverkar enkätsvaren.  

Angående chefens insyn i varje enskild boendes situation skiljer sig större delen av svaren 

inte i någon större utsträckning. Över hälften av personalen anser att chefen ska ha mycket 

insyn i varje boendes situation, vilket även hälften av cheferna tycker. Skillnaderna som 

framkommer i tabellen är att 25 procent av personalen anser att chefen ska ha lite insyn av 

varje boendes situation och en respondent som svarat på personalenkäten anser att chefen ska 

ha väldigt mycket insyn. Av den resterande hälften av cheferna anser hälften av dessa att 

chefen ska ha lite insyn i varje boendes situation och andra halvan mycket lite. Vad denna 

skillnad beror på framgår inte, man kan dock anta att synen på arbetssätt, arbetsansvar, 

delegering och även här ålder, är faktorer som påverkar svaren.  

På frågeställningen om chefens inflytande i det dagliga arbetet kan vi se en större spridning på 

svaren bland personalen, samt en tydlig skillnad i svaren mellan personal och chefer. Större 
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delen av personalen anser att chefen ska ha mycket inflytande över det dagliga arbetet, vilket 

skiljer sig mot chefernas svar, där större delen anser att chefen ska ha lite inflytande över det 

dagliga arbetet. En mindre del ur personalen menar att chefen ska ha lite inflytande över det 

dagliga arbetet och större delen av cheferna tycker detsamma. En av respondenterna som 

svarat på personalenkäten anser att chefen ska ha väldigt mycket inflytande och en annan ur 

personalen anser att chefen ska ha väldigt lite. Dessa differenser tror vi kan bero på olika 

faktorer, exempelvis arbetsfördelning, gruppdynamik, samt tidigare händelseförlopp på 

arbetsplatserna. 
 

 

 

 

Tabell 2: Olika aspekter av närvaro. Fördelning efter befattning. 

 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 

______________________________________________________________ 

  Personal  Chefer   

  Antal Procent Antal Procent 

______________________________________________________________ 

Chefen ska närvara på arbetsplatsen 

Aldrig  - -  - - 

1 gång per månad  3 15  - -  

2 gånger per månad  5 25  - - 

1 gång per vecka  7 35  2 50 

Flera gånger i veckan 1 5  1 25 

Annat  3 15  1 25 

Chefen ska närvara på personalträffar 

Väldigt ofta  13 65  3 75 

Ofta  6 30  1 25 

Sällan  1 5  - - 

Väldigt sällan  - -  - -

______________________________________________________________ 

N=  20 100  4 100 

______________________________________________________________ 

 

 

 

I svaren på ovanstående två enkätfrågor uppstår en viss differens på svaren, till största delen 

på personalenkäterna. På frågeställningen om chefens närvaro på arbetsplatsen anser en del av 

personalen att det räcker med en gång i veckan och resterande svar var utspridda. En av 

respondenterna som svarar på personalenkäten anser att chefen ska besöka arbetsplatsen flera 

gånger i veckan. Här kan vi i tabellerna se ett visst mönster, man kan återigen anta att ålder 

spelar in, samt hur trygg man är med sina arbetsuppgifter. Vi anser att arbetsmiljö samt 

atmosfären på arbetsplatsen också kan ses som faktorer som styr respondenternas svar. Till 

exempel kan det vara sådana arbetsfördelningar som personalen kommer överens om inom 

arbetsgruppen men som inte tillmötesgår chefens förväntningar eller riktlinjer som inte 

fungerar praktiskt på arbetsplatsen. Därför vill inte personalen att chefen ska närvara alltför 

frekvent. Vi vet av egen arbetslivserfarenhet inom handikappomsorgen att i de flesta 

arbetsgrupper finns det interna överenskommelser för att underlätta arbetet och gynna både 

arbetsgruppen och klienter. Dessa överenskommelser följer inte alltid de utsatta riktlinjerna 

som kan vara för teoretiska och fungerar dåligt i praktiken. Hälften av de respondenter som 

svarar på chefsenkäterna anser att chefen bör närvara en gång i veckan, den andra hälften 

delades upp på två svarsalternativ som är flera gånger i veckan samt annat. Ur personalen är 

det tre respondenter som svarar annat. På frågan annat får respondenterna själva fylla i svaren 

och det mest förekommande svaret är ”vid behov”. Det är ett svårtolkat svar, men man kan 

anta att respondenterna menar vid eventuella oförutsedda händelser, såsom en olycka eller 
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andra akuta situationer. Hur ofta en chef kan närvara på en arbetsplats antar vi till stor del 

beror på hur många arbetsplatser som ingår i dennes förvaltningsområde. En differens som är 

tydlig mellan svaren från personalen och cheferna är att cheferna vill ha en mer frekvent 

närvaro medan personalen anser att cheferna inte behöver vara närvarande så ofta.  

 

På andra frågeställningen, hur ofta chefen ska närvara på personalträffar, anser majoriteten av 

de som svarat på personalenkäterna väldigt ofta. Svaret på chefsenkäterna är likvärdigt, här 

kan man se en analogi. Båda svarsgrupperna har också respondenter som svarar ofta på den 

frågan. En ur personalgruppen anser dock att chefen sällan ska närvara på personalträffar. 

Vad denna avvikelse beror på är något man bara kan spekulera om, men vi tror att flera olika 

omständigheter, exempelvis arbetsmiljö och relation till nuvarande chef kan vara faktorer som 

påverkar den respondentens svar på den frågan. Väldigt ofta samt ofta är de mest 

förekommande svaren i båda svarsgrupperna. Då cheferna inte är stationerade i samma 

byggnad som boendet, så tror vi att vikten av chefens närvaro på arbetsplatsträffar är stor, då 

det yttersta ansvaret för klienterna och deras tillvaro är chefens.   

 
 

Tabell 3: Olika aspekter av tillgänglighet. Fördelning efter befattning. 

 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 

______________________________________________________________ 

  Personal  Chefer   

  Antal Procent Antal Procent 

______________________________________________________________ 

Chefens ska vara tillgänglig 

under arbetsdagen 

Väldigt tillgänglig  7 35  - - 

Ganska tillgänglig  13 65  4 100 

Lite tillgänglig  - -  - - 

Inte alls tillgänglig  - -  - - 

Chefens sätt att vara tillgänglig  

under arbetsdagen 

Telefon  18 45  4 44,5 

E-mail  17 42,5  4 44,5 

Personligen på arbetsplatsen 4 10  1 11 

Annat  1 2,5  - -

______________________________________________________________ 

N=  40 100  9 100 

______________________________________________________________ 

 

 

På frågeställningarna om chefens tillgänglighet under dagen, samt chefens sätt att vara 

tillgänglig under dagen, så får den första två tydliga svar. Personalen anser att chefen ska vara 

väldigt tillgänglig och/eller ganska tillgänglig under arbetsdagen. Vi har tidigare i studien 

påpekat misstaget att använda ordet ”ganska” i ett svarsalternativ, med tanke på 

tolkningsproblematiken då ordet i sig har en bred innehållsbörd. Man kan trots den 

alternativmissen se tydliga indikationer på att personalen anser att chefen bör vara lätt att nå 

under en arbetsdag. De respondenter som svarat på chefsenkäterna anser alla att ganska 

tillgänglig är det mest passande svarsalternativet. Vi vet med egen arbetserfarenhet inom 

handikappomsorgen att det är av yttersta vikt att chefen är lätt att nå. Vid akuta situationer 

som kan uppstå är det en trygghet för personalen att veta att chefen är lättillgänglig, samt att 

en arbetsledare håller sig uppdaterad om både klienternas vardag, samt personalens 

arbetssituation.  
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Av de resultat som framkommer i tabellen ovan har personal och chefer liknande uppfattning 

angående chefens tillgänglighet under dagen.   

I personalens synpunkter på chefens sätt att vara tillgänglig under dagen, kan man se en 

differens. Mest förekommande svar är via telefon och andra mest förekommande är email. 

Fyra respondenter som svarar på personalenkäten anser att chefen personligen ska vara på 

arbetsplatsen och en personal har svarat annat. Man kan anta att de fyra respondenterna som 

anser att chefen ska vara tillgänglig på arbetsplatsen vill kunna kommunicera tankar och idéer 

med sin arbetsledare under arbetsdagens gång, vilket kan vara mer okomplicerat när chefen 

kroppsligt befinner sig på arbetsplatsen än via telefon eller mail. Vad respondenten som 

svarar annat har för uppfattning är problematiskt att tolka. Som vi tidigare nämnt så är chefens 

tillgänglighet på boendena till stor del styrd av hur många boenden som ingår i en chefs 

förvaltningsområde. Vi tror att antalet boenden en chef har i sitt distrikt, kan göra rollen som 

chef mer eller mindre problematisk än vad den behöver vara. Med mycket personal kan det 

vara svårt för en arbetsledare att tillgodose varje arbetsgrupps behov och risken för att 

individerna i gruppen blir avpersonifierade är stor. Antalet klienter och personal på varje 

boende är också faktorer som kan påverka chefens arbetsbörda och såldes tillgängligheten på 

arbetsplatserna. Bland respondenterna som svarat på chefsenkäterna, så var telefon och email 

de mest förekommande. En av cheferna tycker att chefen ska vara tillgänglig på arbetsplatsen. 

Vi hittar ingen durabel tolkning på den avvikelsen, men en fråga vi ställer oss är om ålder 

eller kön är en faktor/variabel som påverkar svaret. Resultaten i tabellen visar att telefon och 

email är det som större delen av båda svargrupperna anser vara det bästa sättet en chef kan 

vara tillgänglig på under arbetsdagen.  

 

 

Tabell 4: Chefens motiverande roll. Fördelning efter befattning. 

 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 

______________________________________________________________ 

  Personal  Chefer   

  Antal Procent Antal Procent 

______________________________________________________________ 

Anser att chefen behöver 

motivera sin personal 

Ja  18 90  4 100 

Nej  2 10  - -  

______________________________________________________________ 

N=  20 100  4 100 

______________________________________________________________ 

 

Den sista enkätfrågan på de styrda svarsalternativen handlar om ifall respondenterna anser att 

chefen ska motivera sin personal. 18 av den tillfrågade personalen svarar ja och de resterande 

två svarar nej. Att personal behöver och presterar bättre när de motiveras av sin chef kan 

anses som en naturlig mänsklig egenskap. I flera ledarstilar som presenterats tidigare i 

studien, så är chefens förmåga att motivera personalen ett ofta förekommande kännetecken 

för ett bra ledarskap. Att två personer (10%) svarar nej kan bero på ett antal faktorer. Man kan 

anta att de två respondenterna känner sig trygga med sina arbetsuppgifter och därmed inte 

anser att de behöver motiveras. En annan tolkning av de två respondenternas svar, är att det 

kan finnas underliggande problem i arbetsgruppen eller mellan personal/individer i 

arbetsgruppen och arbetsledaren, som inte uppenbaras i studien.   

Samtliga av respondenterna som svarar på chefsenkäten anser att chefen bör motivera sin 

personal. Vi tolkar chefernas svar som att de anser att en del av deras uppgifter i sin chefsroll 
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är att motivera sin personal för att få ett bra arbetsklimat. Med positiv feedback från chef till 

personal så kan man anta att prestationen i arbetsgruppen ökar.  

 

5.3 Forskningsresultat från den kvalitativa delen av studien 

 
Kodningen av den kvalitativa delen av studien har redovisats i kapitel 2:4, presentation av 

innehållsanalys, s.7. 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultaten och diskutera de kvalitativa svaren i 

personalenkäterna och chefsenkäterna samt redogöra för de likheter och skillnader som finns i 

enkätsvaren.  

5.3.1 Personalenkäter 

 
I personalenkäternas första kategori, empatisk, kan vi under kodningen utläsa att personalen 

anser att det är viktigt att en chef är empatisk. Personalen anser också att chefen behöver ha 

förståelse för personalens arbetsförhållanden och arbetsbörda. En åsikt är ”En bra chef ska 

lyssna, finnas till hands när man behöver hjälp i olika situationer”, detta visar att personalen 

anser att chefen behöver ha empati inför de olika situationer som kan uppstå samt visa respekt 

och kunna lyssna på personalen. När det gäller arbetsförhållanden och arbetsbörda kan detta 

kopplas till Tabell 1 (s. 18), där personalen anser att chefen ska ha mycket insyn i det dagliga 

arbetet vilket vi tolkar som att chefen ska ha mycket insyn och därför ska chefen även veta 

vilka arbetsförhållanden och vilken arbetsbörda som råder i verksamheten.  

 

I andra kategorin, diplomatisk, finns det många tankar om chefens roll i olika situationer, allt 

från konflikter till styrning av arbetet som personalen beskriver. Vi tolkar svaren som att ett 

professionellt medlande och en öppenhet från chefens sida är viktigt för personalen, det 

skapar ett ömsesidigt förtroende. Detta kan associeras till den tredje kategorin, drivande, där 

orden auktoritär, tydlig och professionell finns. En åsikt är ”En bra chef tar itu med 

problemen direkt de dyker upp”, det är tydligt att personalen i vissa sammanhang, till 

exempel vid konflikthantering och arbetsfördelning, vill ha en chef som innehar en 

kombination av dessa tre egenskaper. 

  

Dessa två stycken anger att personalen vill att chefen ska ha ett situationsanpassat ledarskap 

eftersom de anser att chefen ska agera olika i olika situationer. Chefen behöver ändra sitt 

beteende beroende på situationen eftersom en ledarstil inte fungerar i alla situationer, man 

måste använda sig av fler olika ledarstilar för att kunna vara flexibel i olika situationer som 

kan uppstå (Bergengren, 2010).  

 

I den fjärde kategorin, utvecklande, tolkar vi svaren som att den deltagande personalen 

föredrar ett personalinriktat/individinriktat förhållningssätt från sin chef. Personalen vill ha en 

chef som ser dem på en individnivå. Ett exempel på åsikter är ”att se människan bakom den 

anställde”. Många av svaren i personalenkäterna menar att privatlivet och arbetet påverkar 

varandra och de uttrycker vikten av att chefen har förståelse för detta, ”Det är trevligt när 

chefen frågar hur det är och det känns som hon verkligen menar det, när man ses på 

personalmötena” skriver en av deltagarna bland personalen. En annan åsikt är ”om man mår 

dåligt över något som inte alls är jobbrelaterat, så är det ju optimalt om man kan prata med 

chefen om det”. Detta visar på att personalen vill ha en bra relation med sin chef.  
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Utifrån dessa resultat från personalenkäterna ser vi att personalen anser att chefen ska vara 

personalinriktad, en blandning mellan tranformativt, demokratiskt/relationsorienterat och 

personalinriktat ledarskap. I demokratiskt/relationsrelaterat ledarskap är det viktigt att man 

ska kunna föra en öppen dialog mellan chef och personal (Bergengren, 2010). Vi ser även att 

personalen anser att det är viktigt att kunna prata med sin chef för att ha en god 

kommunikation. Den Transformativa ledaren tar även hänsyn till den individen och detta göra 

att arbetaren känner sig uppmärksammad och respekterad av ledaren (Jacobsen & Thorsvik, 

2008), vilket är viktigt för personalen.  

 

5.3.2 Chefsenkäter 

 

Den första kategorin, diplomatisk, handlar mycket om i chefsenkäterna att chefen ska vara 

tydlig, öppen och medlande. En åsikt från en chefsenkät är ”Gå in och stötta och hålla 

konflikten på en bra och konstruktiv nivå”. Detta visar på att cheferna anser att de ska vara 

diplomatiska och medlande i en konflikt för att problemet ska kunna lösas samt öppen för 

andra lösningar.  

 

Detta kan kopplas till kombinerat och situationsanpassat ledarskap. Svaren i chefsenkäterna 

visar att personalinriktning är viktigt, vilket ingår i ett kombinerat ledarskap som innebär att 

chefen bör vara lyhörd för personalens idéer och förslag utan att göra avkall på sin skyldighet 

att leda sina anställda (Castle & Decker, 2011). Vi tolkar detta som att cheferna anser att detta 

är väldigt viktigt vid konflikthanering. Här måste även cheferna anpassa sig efter situationen 

vilket kopplas till situationsanpassat ledarskap. Ledaren anpassar sig efter situationers olika 

krav (Tyhlefors, 2007).  

 

Den andra kategorin är empatisk. Chefernas svar handlar mycket om hur relationen ska se ut 

mellan personal och chef, ett exempel är ”Öppen och ärlig, att personalen kan prata med sin 

chef om något inte känns bra”. Detta visar på att cheferna vill ha en god relation till sin 

personal och ett ömsesidigt förtroende. Svaren anger att chefen bör vara empatisk när det 

gäller att lyssna på personalen och deras problem eller önskemål. Detta kan kopplas till Tabell 

3 (s.21) som visar att cheferna anser att chefen ska vara ganska tillgänglig för sin personal 

under dagen, att personalen ska kunna kontakta chefen om det behövs.  

 

Detta stycke kan kopplas till personalinriktat, transformativt och 

demokratisk/relationsorienterat ledarskap. En demokratisk ledare vill gärna ha en öppen 

kommunikation där både idéer och kritik kan diskuteras med personalen (Wolvén, 2000). 

Även den personalinriktade ledaren anser att personalens synpunkter är viktiga (Bergengren, 

2010). Svaren i chefenkäten visar att cheferna vill ha en god kommunikation mellan personal 

och chef samt lägger vikt vid personalens trivsel. 

 

Den sista kategorin, utvecklande, handlar mycket om kompetens och positivitet. Svaren i 

chefsenkäterna visar att cheferna anser att kompetensutveckling är viktigt. En åsikt är ”Många 

har jobbat länge och det kan lätt gå slentrian i jobbet, då behövs det motivation som jag inte 

alltid behöver bli inblandad i, till exempel bra och trevliga föreläsningar, kurser/utbildningar 

eller att arbetsgruppen med sin chef gör något trevligt exempelvis teater eller en 

friluftsaktivitet”. Detta visar att cheferna anser att det är viktigt för deras personal att 

vidareutbilda sig i arbetet samt att det är bra för personalen att få vidareutvecklas i sin 

yrkesroll genom exempelvis föreläsningar och kurser. Chefernas enkätsvar visar också att det 

är viktigt för chefen att umgås med sin personal, motivera genom aktiviteter utanför arbetstid. 

Tabell 4 visar att samtliga av cheferna tycker att det är viktigt att motivera sin personal. Detta 
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kan kopplas till transaktionellt ledarskap där ledaren använder sig av belöningar för att 

motivera sin personal (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

5.3.3 Likheter och skillnader mellan personalenkäter och chefsenkäter 

 

Koderna och kategorierna är väldigt lika varandra. Kategorierna är lika förutom att 

personalenkäterna har fyra kategorier och chefsenkäterna tre kategorier. Grundsynen som 

förmedlas av både chefer och personal i enkäterna är väldigt lika, tankarna om relationen 

mellan personal och chef är väldigt samgående. De vill båda ha en god relation och 

kommunikation mellan personal och chefer och anser att det är viktigt för personalens trivsel.  

Ömsesidigt förtroende och respekt är aspekter som både personal och chefer i enkäten anser 

vara väldigt viktiga. Detta för att personal och chefer ska kunna ha en god relation. Både 

personal och chefer i enkäten anser att det är viktigt att personalen kan prata med sin chef vid 

problem eller önskemål. Citat från chefsenkäten: ”Öppen och ärlig, att personalen kan prata 

med sin chef om något inte känns bra”. Citat från personalenkäten var: ”om man mår dåligt 

över något som inte alls är jobbrelaterat, så är det ju optimalt om man kan prata med chefen 

om det”. Här visar både chefer och personal i sina enkätsvar att de lägger stor vikt vid att 

kommunikationen ska fungera samt att det finns ett ömsesidigt förtroende.  

 

Både personal och chefer anser att chefen ska kunna anpassa sig till de situationer som kan 

uppstå på arbetsplatsen, därför anser vi att det situationsanpassade ledarskapet är den ledarstil 

som respondenterna i båda grupperna anser vara den mest användbara ledarstilen. Det finns 

fler ledarstilar som kan kopplas till andra aspekter av svaren som framkommer av enkäterna. 

Men situationsanpassat ledarskap innebär att chefen inte enbart kan använda en ledarstil utan 

måste använda sig av flera (Bergengren, 2010). Vid hantering av konflikter vill personalen i 

sina enkätsvar se en mer auktoritär ledare som löste konflikten, ”En bra chef tar itu med 

problemen direkt de dyker upp”. Medan det i chefernas enkätsvar framgår att chefen ska 

hjälpa personalen att lösa konflikten vid behov, ”Gå in och stötta och hålla konflikten på en 

bra och konstruktiv nivå”. Detta är både en likhet och en skillnad. Skillnaden är 

tillvägagångssättet som personal och chefer vill att chefen använder för att lösa konflikten och 

likheten är att både chefer och personal anser att chefen ska hjälpa till vid en konflikt.  

 

En skillnad som framkommer i enkätsvaren är under kategorin ”utvecklande”. Där anser 

cheferna i sina enkätsvar att kompetensutveckling och aktiviteter för att motivera och belöna 

sin personal är viktigast. Medan personalen anser i sina enkätsvar att det är viktigast att 

chefen ser personalen på en individnivå och inte enbart på en gruppnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

6. Analys 

I detta kapitel analyseras de sammanställda resultaten från både de kvantitativa och de 

kvalitativa delarna av undersökningen. I analysen används både tidigare forskning och 

studiens teoretiska ram. 

 

Vissa svar från personalenkäterna antyder att personalen vill ha en mer personalinriktad chef 

än en uppgiftsorienterad chef. De anser att chefen ska vara en blandning mellan tranformativt, 

demokratiskt/relationsorienterat och personalinriktat ledarskap. Enligt tidigare forskning är 

transformativt ledarskap en av de ledarstilar som personal anser vara en bra ledarstil (Castle & 

Decker, 2011; Furter, Baldegger & Rauthmann, 2012). Enligt Bergengren (2010) presterar 

personalen som bäst när de mår bra på sin arbetsplats och trivs i sitt arbete. Hon menar också 

att chefen behöver fokusera på personalen och deras välmående för att främja verksamheten. 

Hersey and Blanchard’s situational leadership model går ut på att ledaren ska se varje individ 

i personalen för att kunna stötta personalen på rätt sätt. Enligt modellen ska chefen rangordna 

varje enskild personal för att sedan kunna ge lite eller mycket stöd beroende på hur 

självgående individen är i sitt arbete. Denna modell ger stöd åt Bergengrens (2010) påstående 

ovan om personalens välmående samt stöttar personalens enkätsvar att de vill ses av chefen 

som individer och inte enbart som del av en personalstyrka.  

 

Då de sammantagna resultaten i personalenenkäterna visar att respondenterna anser att chefen 

bör använda sig av olika ledarstilar. Detta tolkar vi det som att ett situationsanpassat ledarskap 

är den ledarstil som större delen av personalen vill att chefen ska använda sig av. Hersey and 

Blanchard’s situational leadership model går att koppla till situationsanpassat ledarskap 

eftersom enligt denna ledarstil ska chefen använda olika ledarstilar beroende på vilken nivå 

individen befinner sig på, alltså anpassa sig efter individens situation. Men Hersey and 

Blanchard’s modell är också en mer personalinriktad modell vilket personalen verkar vilja ha.  

 

Chefsenkäternas resultat handlar mycket om situationsanpassat ledarskap, samt en del 

personalinriktat, transformativt och demokratiskt/relationsorienterat ledarskap. Cheferna inser 

att en chef måste se på situationen och välja hur man ska agera därefter, precis som Bergman 

(2006) menar, att chefen måste anpassa sitt beteende beroende på situationen som står framför 

dem. Detta är precis vad situationsanpassat ledarskap går ut på. Fiedlers situationsanpassade 

ledarskapsteori kopplas starkt ihop med situationsanpassat ledarskap. Fiedlers teori kan även 

kopplas till kombinerat ledarskap, där chefen ska ha en hög strukturering och hög 

personalinriktning (Thylefors, 2007).  

 

Fiedlers teori kan också tydligt kopplas till svaren från både chefsenkäterna och 

personalenkäterna. Enligt Fiedlers teori är relationen mellan ledare och medarbetar den 

viktigaste punkten (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Abrahamsson & Andersen, 2005). Både 

personalen och cheferna vill ha en god relation till varandra på arbetsplatsen. De anser att 

kommunikation är nyckeln till att alla ska trivas på arbetsplatsen. De anser också att 

ömsesidigt förtroende och respekt är en viktig del i relationen mellan chef och medarbetare. 

Detta stödjs av Fiedlers teori som tydligt menar att en god relation är viktig för att ledaren ska 

kunna leda sina anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Även Wolmesjös (2005) forskning visar att relationen är viktig mellan anställd och chef på en 

kommunal arbetsplats. Fallstudie tre i Wolmesjös (2005) forskning visade att när vård och 

omsorg flyttades till kommunerna började ledarskapet fokuseras på relationen till anställda 

och kommunikationen.  

 

Båda resultaten från personal och chefsenkäterna visar att de vill att chefen är tillgänglig, 

helst via telefon och e-mail. Men det kan vara svårt för en chef inom handikappomsorgen att 
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vara tillgänglig via telefon eftersom chefen ofta har flera verksamheter och mycket personal. 

Det kan även vara svårt för chefen att hinna besöka sina verksamheter om chefen har många 

verksamheter. Sacic (2009) menar att personalen anser att chefen ska vara lättillgänglig för 

dem och att det är viktigt var chefen är placerad. Sacic (2009) anser att det är bättre ju 

närmare verksamheten chefen är. Men eftersom många av cheferna inom handikappomsorgen 

har sin arbetsplats på en annan plats än själva verksamheten kan är det svårt för chefen att 

vara nära, också på grund av att de ofta har flera verksamheter och man kan inte vara nära 

alla.  

 

I analysen av det empiriska materialet ser vi att det finns ett antal underliggande faktorer som 

påverkar resultaten i studien. Exempelvis ålder, år i yrket, atmosfären på arbetsplatsen samt 

en respondents personliga relation till sin chef. Man kan också anta att tidigare händelser på 

arbetsplatsen kan påverka. Alla dessa faktorer ska chefen ta hänsyn till i sitt ledarskap. Enligt 

Hersey and Blanchard’s modell ska chefen se varje individ och använda sig av sig av olika 

sätt att leda beroende på den anställdes nivå (Papworth, Milne & Boak, 2008). Alltså måste 

chefen se till alla dessa faktorer för att placera den anställde på rätt nivå för att kunna utföra 

sitt ledarskap på ett bra sätt. Det finns alltid bakomliggande faktorer när man undersöker 

människors åsikter eftersom alla har olika livserfarenheter och man formas utifrån dessa 

erfarenheter. Vi vill alltså säga att dessa bakomliggande faktorer är viktiga och att man bör ta 

hänsyn till dem i en studie och analysera varför dessa bakomliggande faktorer finns. I detta 

fall är arbetsplatsernas atmosfär viktig eftersom man arbetar så nära med sina arbetskamrater. 

Om man inte kommer överens med sina arbetskamrater avspeglar sig detta i arbetet och då 

fungerar verksamheten mindre bra och man kanske inte känner att man trivs på jobbet på 

grund av detta. Då påverkar det hur positiv man är gentemot verksamheten och de som styr 

den.  

 

Det som inte framkommer i enkätsvaren men som Fiedlers teori implicerar är att ledaren ska 

vara uppgiftsorienterad och relationsorienterad i sitt arbete. Just den uppgiftsorienterade 

ledarstilen framkommer inte som resultat utifrån vår empiri. Där fokuseras det mestadels på 

olika varianter av personalinriktad ledarstil. Men vi anser att Fiedlers teori stämmer bättre i 

praktiken än den empiri som samlats in när det gäller chefens övriga arbetsuppgifter som inte 

har mer personalhantering att göra, till exempel ekonomi. Chefen har andra uppgifter som 

måste genomföras under arbetsdagen och därför måste chefen ibland fokusera mer på sina 

övriga uppgifter.  

 

Denna analys byggs mycket på de teorier som används som teoretisk ram för studien. Om 

man ska analysera båda dessa teorier och hur de används i praktiken anser vi att Fiedlers teori 

stämmer bättre in i praktiken än Hersey and Blanchard’s modell. Eftersom Fiedler tar upp 

både aspekter om uppgiftesorientering och personalinriktning anser vi att den stämmer bra in i 

praktiken. Chefen måste ha både en personalinriktad och en uppgiftsorienterad sida av sitt 

ledarskap för att kunna genomföra alla sina arbetsuppgifter. I Hersey and Blanchard’s modell 

ska chefen analysera varje enskild personal och allt är på individ nivå, det finns inget i teorin 

som ligger på gruppnivå. Självklart anser vi att chefen ska se varje individ, men att analysera 

varje individ på djupet och agera olika beroende på person är något som chefen antagligen 

inte har tid till. Ett sådant uppdrag, att analysera alla i personalen på djupet tar upp alldeles för 

mycket tid och resurser som handikappomsorgen inte har idag.  
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6.1 Avslutande diskussion 
 

I resultatkapitlet visar vi att det finns en del likheter och skillnader i åsikterna hur ett bra 

chefskap ska se ut mellan den deltagande personalen och de deltagande cheferna. Detta 

diskussionskapitel kommer behandla dessa likheter och skillnader i uppfattningarna mellan 

dessa två olika professioner samt våra egna åsikter.  

 

Från vår egen erfarenhet inom arbetslivet anser vi att om chefen har egen praktisk erfarenhet 

från liknande arbete kan det vara till fördel, till exempel ha arbetat som undersköterska inom 

vården, eftersom man då kan relatera till sin personal och ha en större förståelse för deras 

arbete och rutiner. Detta tar personalen upp i sina enkätsvar, att chefen behöver ha förståelse 

för arbetsförhållandena och arbetsbördan samt att chefen bör vara insatt i verksamhetens 

dagliga arbete. Vi anser av egen erfarenhet att detta är väldigt viktigt eftersom chefen behöver 

veta dessa saker för att kunna leda och stötta personalen i deras arbete. Förstår inte chefen vad 

arbetet innebär är det väldigt svårt för chefen att utöva ledarskap, då kan man varken vara 

ledande eller stöttande som chef. Man kan självklart vara en god chef fastän man inte arbetat 

inom yrket tidigare, men praktisk erfarenhet kan man inte ersätta med fakta eller teori.  

 

Både personal och chefer anser i sina enkätsvar att det är viktigt med en god kommunikation 

och att man ska kunna prata med sin chef samt att chefer och personal ska känna förtroende 

för varandra, vi anser att kommunikation är grunden för att ett gott samarbete ska kunna 

existera. Ett exempel på en svårighet när det gäller kommunikation kan vara att om man som 

chef har flera verksamheter kan det vara svårt att hitta tid till att besöka alla sina 

verksamheter, samt att om man som chef har andra arbetsuppgifter vilket kan vara ett hinder. 

Har man däremot färre verksamheter har man mer tid att besöka dessa. Det kan också vara 

svårt för chefen att hantera alla relationer som måste finnas till sin personal på grund av att 

chefen har väldigt många anställda (Lundin & Sandström, 2010). Detta kan vara ett hinder för 

god kommunikation och fungerar inte kommunikationen är det mycket annat som inte heller 

fungerar, det gäller både i och utanför yrkeslivet. Vi anser att cheferna har rätt när det gäller 

att aktiviteter utanför arbetstid är viktigt, tid utanför arbetet kan förbättra samarbetet på 

arbetsplatsen. Om personal och chefer kan lära känna varandra utanför arbetet och personen 

bakom professionen blir det lättare att förstå personens agerande i vissa arbetsrelaterade 

situationer och på så vis undvika onödiga konflikter samt hålla ihop arbetsgruppen.  

 

Hur konflikter hanteras på arbetsplatsen beror på hur blandningen av personligheter i 

arbetsgruppen ser ut, men vi håller med både cheferna och personalen i deras enkätsvar att 

chefen bör hjälpa till vid konflikter som inte personalen kan lösa själva. I varje arbetsgrupp 

oavsett på personal eller chefsnivå har olika individer olika personliga mål med sitt arbete. 

Men vi anser att det är chefens jobb att se till att arbetsgruppen strävar mot verksamhetens 

mål. Det kan vara svårt när det är en arbetsgrupp som har olika personliga mål i grunden och 

det kan behövas en del strukturering och kommunikation med personalen för att få det att 

fungera. ”Chefens uppgift är att finna nycklarna till varje medarbetare” (Thylefors, 2007, 

s154). Detta citat handlar både om kommunikation men också om att personalen vill 

uppmärksammas som individer. För att hitta nyckeln till varje medarbetare måste man se dem 

som den individ de är och vi anser att som anställd bör man få känna sig uppmärksammad 

som individ, en person som känner sig uppmärksammad och sedd presterar bättre. Vi anser att 

chefen behöver kunna manövrera med dessa olika perspektiv i relationerna med personalen 

för att kunna utöva ett bra ledarskap.  

 

Vi ser genom empiri och analys att det finns fler likheter än olikheter i enkätsvaren från 

personalenkäterna och chefsenkäterna gällande hur en chef ska agera i olika situationer. Men 
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dessa slutsatser handlar enbart om de svar vi fått in från de fyra gruppbostäderna vi 

undersöker, ej hela handikappomsorgen eller hela vård och omsorgen i den aktuella 

kommunen.  

 

Vår slutgiltiga slutsats av studien är att flera olika ledarstilar behövs i olika situationer vilket 

är en del av situationsanpassat ledarskap och därför anser vi att denna ledarstil är den som är 

mest lämplig utifrån vår analys.  
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Bilaga 1 

 
Vad är en god chef? 

Hej, vi är två socionomstudenter som heter Malin Lundberg & Jonas Ehnmark och vi läser 

vår sjätte och näst sista termin. Vi håller på att skriva en c-uppsats som ska handla om 

ledarskap med fokus på vad som kan anses vara en god chef. 

 

Vi har valt att använda oss av ledarskapsteori/er, för att undersöka vad personal och dess chef, 

på ett antal boenden i Skellefteå kommun har för tankar om vad en bra chef kan vara.  

 

Eftersom vi båda arbetar inom Skellefteå kommun ligger syftet oss varmt om hjärtat, samt att 

syftet med studien är att försöka reda ut vad som generellt anses vara en god chef i den 

arbetsform som ni arbetar i. Vårt resultat kommer att skickas ut till alla boenden inom 

handikappomsorgen i Skellefteå kommun, i hopp om att det ska skapa en klarare bild av vad 

både personal och chefer anser vara en god chef. Detta för att vidareutveckla en bra och 

trevlig atmosfär på arbetsplatserna för alla inblandade. 

Era svar kommer att hanteras konfidentiellt och vi kommer göra allt vi kan för att alla 

inblandade ska kunna ha anonymitet Ni är anonyma i era svar, samt att svaren kommer att 

kodas så att er anonymitet kvarstår vid presentationen av materialet. Undersökningen är helt 

och hållet frivillig samt att all information som samlas in under denna studie, kommer under 

inga omständigheter att användas till något annat än just denna studie. 

 

Vi vill till det yttersta understryka att undersökningen inte görs för att ni ska 

utvärdera er nuvarande chef, utan vad ni generellt anser vara en god chef. 
 

Vi mottar era svar senast _______________________ 

Vid eventuella frågor, så kontakta oss gärna:  

Malin Lundberg, Mobil:0730-55 58 66, Mail: malin.lundberg0194@gmail.com  

Jonas Ehnmark, Mobil:070-551 52 42, Mail: jonas.ehnmark@gmail.com 

Tack för er medverkan, Mvh Malin & Jonas. 
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PERSONALENKÄT 

 

1. Du är:      Man     Kvinna       Annat 

 

2. Du är född år 19_____ 

 

3. År inom yrket: _____________år 

 

4. Hur mycket insyn anser du att chefen ska ha över det dagliga arbetet? 

 

      Väldigt mycket                      mycket                           lite                    väldigt lite 

 

 

5. Hur mycket inflytande anser du att chefen ska ha över det dagliga arbetet? 

 

      Väldigt mycket                      mycket                           lite                    väldigt lite 

 

 

 

6. Vilken roll anser du att chefen ska ha i en konflikt på arbetsplatsen? Motivera ditt svar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 a. Hur insatt ska chefen vara i varje enskild boendes situation? 

 

      Väldigt mycket                      mycket                        lite                    väldigt lite 

 

 

7 b. Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Hur tycker du att relationen mellan personal och chef ska se ut? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

9. Hur tillgänglig tycker du att chefen ska vara för personalen under arbetsdagen? 

 

      Väldigt tillgänglig                      ganska tillgänglig                lite tillgänglig   

 

      inte alls tillgänglig 

 

10. På vilket sätt ska chefen vara tillgänglig under arbetsdagen? 

 

      Telefon             e-mail  personligen på arbetsplatsen    

 

      Annat_____________________ 

 

11. Hur anser du att kommunikationen mellan personal och chef ska se ut? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Hur ofta anser du att chefen ska närvara på arbetsplatsen? 

 

      Aldrig  1 gång per månad  2 gånger per månad

  

      1 gång per vecka flera gånger i veckan   annat________ 

 

13. Hur ofta bör chefen närvara vid personalträffar? 

 

      Väldigt ofta                      ofta                     sällan                    väldigt sällan 

 

14 a. Anser du att chefen behöver motivera sin personal?  

 

      Ja  nej 

 

 

 

 



37 

 

14 b. Om ja, på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Vad anser du vara de viktigaste skillnaderna mellan en bra och en dålig chef?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  


