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Sammanfattning    
I takt med att samhället och hälso- och sjukvården förändras torde det vara så att ledare 
ständigt hanterar minskade resurser som kan påverka arbetsförhållanden. I en tid då 
behovet av engagerade medarbetare är som störst, är arbetsmiljön en viktig faktor. 
Ledarnas förhållningssätt och handlingar påverkas av förväntningar, krav och faktiska 
förhållanden på arbetet. Ledarskapet måste anpassas och vara flexibelt för att kunna 
möta situationer som uppstår på arbetsplatsen. Syftet med studien är att undersöka hur 
första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap. En kvalitativ ansats 
med semistrukturerade intervjuer har valts. I intervjuerna utkristalliserade sig sju 
kategorier: omsorg om medarbetarna, tillit till medarbetarna, öppet tillåtande klimat för 
medarbetarna, bekräfta medarbetarna, skapa delaktighet för medarbetarna, ge 
möjligheter till kompetens för medarbetarna och tydlig styrning i verksamheten för 
medarbetarna. Materialet analyserades och bearbetades. Materialet i studien var med en 
geografisk spridning med sex chefer från båda könen i åldrarna 30 till 58 år. 
Respondenterna har ansvar för olika verksamhetsområden inom äldreomsorgen. 
Respondenternas svar överraskade då författarnas erfarenhet är att många chefer idag 
inte alltid har förutsättningar att kunna vara närvarande hos medarbetarna på 
arbetsplatsen. Första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap att vara 
närvarande, att stimulera medarbetarna och att inge förtroende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ledarskap, första linjens chefer, äldreomsorg, kvalitativ metod. 
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INLEDNING 
Det nuvarande ekonomiska klimatet har resulterat i att många organisationer fått 
omvärdera läget och genomfört strategiska prioriteringar. I spåren av uppsägningar, 
omorganisationer och budgetnedskärningar har organisationer tagit skada. I en tid då 
behovet av engagerade medarbetare är som störst, är arbetsmiljön en viktig faktor 
(Hayward 2010, s. 11).  
 
En stor del av den vetenskapliga forskningen har koncentrerats på att identifiera faktorer 
som påverkar ledarskapets effektivitet. Det finns också ett växande intresse för att förstå 
ledarskapet som en delad, gemensam process som innefattar flera individer i ett team 
eller en organisation, med fokus på att ta reda på vad som bidrar till att göra denna 
process effektiv eller ineffektiv (Yukl 2012, s. 4). Enligt Maria Volmesjö (2005, s. 262) 
finns det två olika ideal för ledarskap när det gäller första linjens chefer och 
förändringar inom den kommunala äldreomsorgen. Det ena ledarskapet är förknippat 
med fokus på effektivitet och det andra är associerad med fokus på kommunikation.  
 
Forskningen visar att medarbetare fått minskad autonomi, delaktighet, inflytande, och 
minskad egenkontroll utifrån begränsade resurser (Aasland, Akre, Falkum & Hofvedt 
1997, s. 519; Arnetz, Axelsson & Forsberg 2001, s. 260). Utifrån den kunskapen som vi 
har läst oss till i litteratur och forskningsrapporter har vi blivit intresserade och vill veta 
mer om hur ledarskapet kan påverka arbetsförhållandena inom dagens äldreomsorg. 
Genom ett effektivt ledarskap finns förutsättningar för att stärka entusiasmen för arbetet, 
engagemanget för uppgiftsmålen och tilltron att arbetsinsatsen skall bli framgångsrik 
(Yukl 2012, s. 553). Vi vill med den bakgrunden undersöka hur första linjens chefer 
beskriver sitt ledarskap inom äldreomsorgen. 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden har författarna tagit med teorier om ledarstilar. Teorierna som beskrivs är 
situationsanpassat-, transformativt- och transaktionellt ledarskap. Även empowerment 
redogörs som handlar om att medarbetaren får vara delaktig och får vara med och 
påverka, där chefen tar tillvara på medarbetarens kunskaper (Blanchard, Carlos, & 
Randolph 1999, s. 13).  Författarna ansåg att en teoretisk utgångspunkt var viktigt och 
utifrån detta vill författarna undersöka vad första linjens chefer tycker är ett bra 
ledarskap inom äldreomsorgen. Under många år var forskningen benägen att studera 
egenskaper hos ledaren, medan medarbetare endast studerades som föremål för ledarens 
påverkan. De senaste åren har det skett en förändring, där forskningen strävar efter ett 
mer balanserat synsätt (Yukl 2012, s. 26). Effektivt ledarskap anses bland annat kunna 
förklaras med tre utgångspunkter: 1) ledarens kännetecken, 2) medarbetares 
kännetecken och 3) kännetecken för situationen. Inom de flesta teorier beskrivs någon 
av dessa kategorier som mer betydelsefull än de övriga, när det gäller att förklara 
effektivt ledarskap (Yukl 2012, s. 15). Beteendevetare har undersökt vilka egenskaper, 
beteenden, förmågor, kraftkällor och situationella infallsvinklar som kan vara väsentliga 
för hur väl en ledare lyckas påverka medarbetarna för att nå målen (Yukl 2012, s. 4). 
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Inom vård och omsorg är första linjens chefer särskilt utsatta och klämda av krav både 
uppifrån och nedifrån i hierarkin (Ahlborg, Dellve, Eklöf, Pousette & Skagert 2008, s. 
808). Ledarskap visar sig vara en arbetsmiljöfaktor som har betydelse för medarbetarnas 
hälsa och trivsel men också för kvalité och effektivitet (Fransson-Sellgren 2007, s. 37).  
Ledarnas förhållningssätt och handlingar påverkas av förväntningar, krav och faktiska 
förhållanden på arbetet. Kommunens chefer arbetar i en vardag fylld med händelser som 
behöver styras på en mängd olika sätt. Ledarskapet måste anpassas och vara flexibelt för 
att kunna möta situationer som uppstår på arbetsplatsen. En självklar uppsättning 
egenskaper eller handlingssätt som fungerar väl i en situation behöver inte vara 
gångbara i en annan (Kontura 2014, s. 6).  
 
Enligt Lönn och Pipkorn (2014, s.3) kan ledaren med både tanke och känsla avläsa en 
situation för att på ett aktivt sätt kunna påverka situationer som uppkommer. Situationer 
kan definieras som oplanerade händelser, konflikter eller information som påverkar en 
arbetsprocess i olika riktningar.  
 
Ledare som har förmågan att ta tillvara på medarbetarkraften, den resurs som finns 
tillgänglig hos medarbetare att driva verksamheten som generar till bättre resultat. 
Medarbetarnas engagemang tillsammans med öppet tillåtande klimat, tillit, omsorg och 
förmågan att bygga relationer påverkar processen. Oengagerade medarbetare utför både 
sämre kvalitét och resultat i sitt arbete. Engagerad personalstyrka innebär att alla är i 
linje med strategiska prioriteringar i verksamheten samt att anställdas energi och fokus 
riktas mot organisationens mål (Hayward 2010, s. 12).  
 
Situationsanpassat ledarskap 
I slutet av 1960-talet utvecklade Hersey och Blanchard (2008, s.131) modellen 
situationsanpassat ledarskap. Den bygger på ett samspel mellan hur mycket vägledning 
och riktning ledaren ger, hur mycket socioemotionellt stöd ledaren ger, och vilken 
prestationsnivå enskilda medarbetare eller team uppvisar i genomförandet av en specifik 
aktivitet, uppgift eller arbetsinsats. Modellen har utvecklats för att hjälpa personer som 
försöker sig på att leda, oavsett roll, att vara mer effektiva i dagligt samspel med andra. 
Det förutsätter ledare med viss förståelse av sambandet mellan en effektiv ledarstil och 
medarbetarnas vilja att prestera (Hersey & Blanchard 2008, s. 132). I situationsanpassat 
ledarskap bör ledaren anpassa sin bedömning mellan uppgifts- och personinriktning 
samt efter situationsfaktorer, ledarskapet blir således ”tredimensionellt” (Hersey & 
Blanchard 2008, ss.104, 105).  
 
Enligt Hersey och Blanchard (2008, s. 176) kan ledaren skapa ett tillstånd där 
medarbetare kommer att känna sig mäktiga, ett tillstånd där de väljer att skapa egenmakt 
för dem själva. Ledarens uppgift är att föra gruppen mot ”empowerment” genom att 
effektivt påverka människor. Enligt situationsanpassat ledarskap finns det inte bara ett 
sätt att påverka människor, utan Hersey och Blanchard (2008, ss. 132-134) menar att 
den mest ändamålsenliga ledarstilen är beroende av situationen. För att kunna bedöma 
situationen rätt är villkoret att ledaren är lyhörd och kan avläsa sin grupps 
utvecklingsnivå samt därefter anpassa sin ledarstil (Blanchard, Carlos & Randolph 
1999, s. 30; Blanchard 2008, s. 19; Hersey & Blanchard 2008, s. 132). 
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McLaurin (2006, s. 112) menar att i modellen situationsanpassat ledarskap anpassar 
ledaren, utifrån rådande situation, vilken ledarstil som används. Situationen kan 
innefatta ett antal variabler med utmärkande egenskaper från medarbetare, ledare-
medarbetar relation, yttre faktorer som kan påverka ex. tidspress och typ av uppgift. 
Tillsammans leder det till en effekt som i sin tur påverkar ledarens effektivitet i ett givet 
scenario. Med tanke på de olika faktorer som påverkar situationer finns det förmodligen 
inget optimalt sätt att kunna definiera när en ledare är effektiv.  
 
Enligt Yukl (2012, s. 181) har modellen situationsanpassat ledarskap bland annat lett till 
att behovet av ett flexibelt och anpassat ledarbeteende har kommit att uppmärksammas i 
större utsträckning och numera utgör en central grundsats i en del av 
ledarskapsforskningen. Definitionerna av de ledarstilar som bedöms lämpliga i de fyra 
olika situationerna som redogörs i modellen är inte tillräckligt tydliga. Ledarstilarna är: 
Styrande: medarbetarna saknar erfarenhet eller kompetens för uppgiften. Coachande: 
uppgiften bygger på samarbete och medarbetarna har hög mognad. Delegerande: 
medarbetarna är helt självgående, erfarna och kunniga inom området. Stödjande: 
medarbetarna är oerfarna, men har kompetens för uppgifterna. Modellen saknar också 
en tydlig förklaring till den process som går ut på att ledarbeteendet påverkar 
medarbetares prestation. Trots bristerna har modellen om situationsanpassat ledarskap 
bidragit till att öka vår förståelse för dyadiska processer som fokuserar på förhållandet 
mellan ledare och en annan individ (Yukl 2012, s. 181). Vidare menar Yukl (2012, s. 
181) att Hersey och Blanchard framhäver vikten av att behandla medarbetare som 
individer och att anpassa beteendet efter förändringar i situationen. Ledare bör vara 
medvetna om möjligheterna att bygga upp medarbetares färdigheter och självförtroende 
istället för att betrakta medarbetare med bristande färdigheter eller motivation som 
”problemanställda” (Yukl 2012, s. 181). 

Relationen mellan ledare och medarbetare är den avgörande variabel i 
ledarskapssituationen. Om medarbetaren beslutar sig för att inte följa efter, spelar det 
ingen roll vad ledaren tror eller vilka arbetskraven är ”det finns inget ledarskap utan 
någon som följer efter” (Hersey & Blanchard 2008, s. 135). De två viktigaste delarna i 
medarbetarnas prestation är ”förmåga och vilja”. Förmåga är den visade kunskap, 
erfarenhet och skicklighet en medarbetare eller grupp innehar till en viss uppgift eller 
aktivitet. Även om begreppen förmåga och vilja är olika, är det viktigt att komma ihåg 
att de är ett samverkande system. Detta innebär att om en betydande förändring av en 
del i systemet sker kommer hela systemet att påverkas. Prestationsnivåerna är de olika 
kombinationerna av förmåga och vilja som medarbetarna tar med sig till varje uppgift 
som ska utföras (Hersey & Blanchard 2008, ss. 136, 137). 
 
Hersey och Blanchard (2008, s. 212) har utvecklat förslag på konstruktiva strategier 
som kan vara till hjälp för chefer som utövar ledarskapet enligt modellen 
situationsanpassat ledarskap. Ledaren måste sträva efter att inte styra sina medarbetare 
enligt det traditionella sättet, där ledaren kontrollerar och övervakar medarbetaren. 
Ledarens uppgift är istället att lära medarbetare att stå på egna ben och bli effektiva 
utifrån var och ens förmåga i en krävande arbetsmiljö. 
Målet med konstruktivt lärande är att göra problemlösning till något positivt där 
individen växer istället för att få en straffupplevelse (Hersey & Blanchard 2008, s. 212). 
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Transformativt och transaktionellt ledarskap 
Teorierna om transformativt ledarskap influerades främst av James McGregor Burns 
ideér, som ställde transformativt ledarskap mot transaktionellt ledarskap (Burns 1978, s. 
20). Enligt Burns (1978, s. 20) talar transformativt ledarskap till medarbetares moraliska 
värderingar i en ansats att öka medvetenheten om etiska frågor och att mobilisera 
medarbetarnas energi och resurser för att utveckla/förbättra organisationer. 
Transaktionellt ledarskap innebär att medarbetare motiveras av ledarens löften, beröm 
och belöningar eller korrigeras med negativ feedback, argumentation, hot eller 
disciplinära åtgärder. Medarbetaren får utföra uppdrag i utbyte mot outsagd eller klart 
uttalad belöning. Den transaktionella ledaren övervakar medarbetarens arbetsförmåga 
och korrigerar medarbetarens misstag med korrigerande åtgärder genom negativ 
feedback eller tillrättavisning (Bass & Steidlmeier 1999, s. 184). För en företagsledare 
medför transaktionellt ledarskap möjligheten att erbjuda lön och andra förmåner i utbyte 
av arbetsinsatser (Burns 1978, s. 19).  
 
Kendrick (2011, s. 1) beskriver transformativt ledarskap som en ledarstil som skapar 
förändring hos individer och sociala system. Ledarstilen sägs skapa värdefulla och 
positiva förändringar hos medarbetare som till följd kan göra medarbetarna till ledare. 
 
Tranformativt ledarskap innehåller fyra komponenter som ”karisma” eller ”idealiserat 
inflytande” (eller beteende), ”inspirerande motivation”, ”intellektuell stimulans” och 
”individuellt hänsynstagande”. Medarbetare identifierar sig med den karismatiska 
ledarens ambitioner och vill efterlikna ledaren (Bass & Steidlmeier 1999, s. 184). Enligt 
Bass och Steidlmeier (1999, s. 184) har de flesta ledare egenskaper som innefattar både 
transformativt och transaktionellt ledarskap. Det som uppmärksammats är att 
transaktions ledare visar mycket mer transaktionellt ledarskapsbeteende. De är mer 
benägna att ha attityder, övertygelser, och värderingar mer konsekvent med 
transaktionellt ledarskap, men de kan sannolikt fortfarande vara tranformerade ibland.  
Varje komponent i antingen transaktionellt eller tranformativt ledarskap har en etisk 
dimension. Det är beteendet hos ledarna, inklusive deras moraliska karaktär och 
värderingar som är äkta eller oäkta. Sannolikt har flertalet ledare moraliska referenser 
(Bass & Steidlmeier 1999, ss. 184, 185). Enligt Bass och Steidlmeier (1999, s. 185) 
finns generellt fler äkta än oäkta tranformativa respektive transaktionella ledare.  
 
Det är av betydelse menar Bass (1990, s. 21) att den tranformativa ledaren inspirerar 
medarbetaren till personlig utstrålning. Karismatiska ledare har stor makt och 
inflytande, och anställda vill gärna ha en ledare som de kan identifiera sig med. 
Medarbetare får en hög grad av tillit och förtroende för dessa ledaregenskaper (Bass 
1990, s. 21). I transformativt ledarskap fungerar ledare som mentorer för de 
medarbetare som behöver hjälp med att växa och utvecklas. Vidare tar ledaren 
individuell hänsyn till medarbetarens förmåga. En tredje faktor i transformativt 
ledarskap är ledarens förmåga att stimulera medarbetarens intellekt. Genom att ledaren 
tillsammans med medarbetaren är engagerad och försöker se/hitta nya lösningar på 
gamla problem, med rationell betoning (Bass 1990, s. 21). En ledare som är stabil med 
självförtroende samt har förmåga och mandat att ta beslut blir en ledare som 
medarbetare ser upp till även i svåra tider. Han eller hon som ledare kan omforma 
(transformera) medarbetarens nivå av motivation genom att inspirera och ge stöd till 
medarbetare som klagar på ett känslomässigt plan. En sådan ledare kan även inspirera 
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medarbetare genom intellektuell stimulering. Den karismatiska ledaren kan göra det ena 
eller det andra, eller båda (Bass 1985a, s. 35). Ledaren i transformativt ledarskap 
motiverar medarbetaren att göra mer än vad som ursprungligen förväntats (Bass 1985b, 
s. 20). 
 
I en organisation med självbestämmande utvecklar ledarna medarbetarnas förmågor och 
självförtroende så att de tar mer ansvar. Ledarna erbjuder stöd och uppmuntran när det 
finns behov för att behålla entusiasmen i arbetet, när medarbetarna ställs inför hinder, 
svårigheter och utmattning. Resultatet av ledarens bemötande påverkar medarbetarna så 
att de känner tillit och respekt för ledaren och de är motiverade att göra mer än de 
ursprungligen förväntats göra (Yukl 2012, s. 314). En transformativ ledare ger 
medarbetarna självbestämmande och gör dem oberoende genom att t.ex. delegera 
väsentligt befogenheter, utveckla förmågan som ledare och självförtroende, bygga 
självledande grupper, ta bort överflödig kontroll och bygga en kraftfull kultur för att ge 
stöd för självbestämmande (Yukl 2012, s. 307). Ledarskap gör sig gällande i hela 
organisationen och dess verksamhet. Enligt Bass (1990, s. 25) så utför medarbetare ett 
bättre arbete när de vet att ledaren har ett transformativt ledarskap. Dessutom är 
medarbetare mer nöjda med företagets förmånssystem. Likaså är det mer lyckat med 
masskommunikation som är riktat mot enskilda medarbetare istället för information 
som förstärks i samtal öga mot öga på alla organisatoriska nivåer. Transformativt 
ledarskap bör uppmuntras framhåller Bass (1990, s. 25) för det kan göra stor skillnad i 
företagets resultat på alla nivåer. Mycket kan göras menar Bass (1990, s. 25) som kan 
förbättra ledarskapet i en organisation från transaktionellt till transformativt ledarskap. 
Den nya teorin om transformativt ledarskap ger möjlighet att stärka företagets profil 
som förbättrar företagets framgångar i rekrytering, urval och befordran. Teorin innebär 
också möjlighet till utbildning och utveckling som formar arbetet i organisationen och 
ger dess struktur (Bass 1990, s. 25). 
  
Enligt Yukl (2012, s. 282) finns det nyare teorier om transformativt ledarskap som i 
motsats till Burns är mer inriktade på att nå upp till resultatinriktade uppgiftsmål än på 
att stärka medarbetarnas moral eller sociala utveckling. 
 
Transaktionell ledare kommer att låta sina medarbetare få veta vad som förväntas av 
dem och vad de kan få i utbyte mot förväntningarna. Genom att ledaren är tydlig med 
vad som skall utföras blir medarbetare övertygade om att de kan uppfylla 
förväntningarna och uppnå ett ömsesidigt önskat resultat. Men medarbetares förtroende 
och det värde som blir genom tänkbara resultat kan förbättras ytterligare genom 
transformativt ledarskap. Ledarskapet kan med andra ord bli en inspirationskälla som 
kan leda till att extraordinära insatser utförs. Karismatiskt ledarskap är centralt till den 
transformativa ledarskapsprocessen (Bass 1990, s. 21).  
 
Karismatiska ledare har stor förmåga att påverka. Medarbetare vill gärna identifiera och 
efterlikna ledaren. Medarbetare utvecklar intensiva känslor för ledaren och framförallt 
känner medarbetare tillit och förtroende (Bass 1985a, s. 39). Ledaren kan möta 
känslomässiga behov hos varje anställd; och/eller stimulera medarbetarnas intellekt 
(Bass 1990, s. 21). Tranformativt ledarskap kan påverka medarbetare känslomässigt och 
inspirera dem till att utföra extra krävande insatser med ökad prestation. Främst i 
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tranformativt ledarskap blir medarbetare duktiga genom uppmuntran och stöd, där 
”villkorligt beting” kan överges till förmån för ”självbeting” (Bass 1985a, ss. 39, 40).  
 
Empowerment 
Empowerment eller egenmakt, myntades under 1980-talet och handlar om hur 
världsbilden går från hierarkisk till att vara medarbetarstyrd.  Empowerment ger 
medarbetarna delaktighet att vara med och påverka samt hjälper chefer att ta vara på 
medarbetares kunskaper, färdigheter, erfarenheter och motivation. Det handlar om att 
ställa höga förväntningar på medarbetarna, vilket uppskattas eftersom det ger 
engagemang och utveckling. Många chefer tror att den viktigaste delen i empowerment 
är att ge medarbetarna befogenhet och ansvar att vara med och fatta beslut, vilket det 
inte är. Andemeningen i empowerment är att frigöra sina medarbetares underutnyttjade 
erfarenheter, kunskaper och motivationskrafter (Blanchard, Carlos & Randolph 1999, 
ss. 9, 13, 14).   
 
Blanchard, Carlos och Randolph (1999, s. 7) menar att organisationer vinner på att 
åstadkomma en kultur som ger medarbetarna makt att påverka situationen på 
arbetsplatsen. Medarbetarna får möjlighet att använda kunskap, erfarenhet och 
motivation när de inlemmas i en empowerment-kultur. De blir ansvariga för resultat 
som gynnar företaget och i gengäld får de känslan av det speciella förhållandet till 
arbetet som ger glädje och stolthet. Medarbetarna har lättare att uppnå resultat än i en 
hierarkisk kultur (Blanchard, Carlos & Randolph 1999, s. 7). Svårigheten med 
empowerment är att det är mycket lättare att prata om egenmakt än att skapa kulturen 
där den kan utvecklas (Blanchard, Carlos & Randolph 1999, s. 8).   
 
Empowerment innefattar fyra grundläggande delar: mening, självbestämmande, tron på 
den egna förmågan och inflytande. Människor har en tendens att uppleva hög grad av 
självbestämmande om arbetet och resultatet av arbetet stämmer överens med rådande 
uppfattningar samt om de har möjlighet att påverka när och hur arbetet ska genomföras. 
Sannolikheten för att människor upplever självbestämmande växer också om de har 
möjlighet att påverka och har en hög tilltro till förmågan att utföra arbetet på ett 
effektivt sätt (Yukl 2012, s. 162). 
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PROBLEMFORMULERING 
I takt med att samhället och hälso- och sjukvården förändras torde det vara så att ledaren 
ständigt hanterar minskade resurser som kan påverka arbetsmiljön (Kullén Engström 
2009, ss. 48, 49). Ledarskap framstår som en arbetsmiljöfaktor som kan ha betydelse för 
hälsa och trivsel men också för kvalité och effektivitet. Ledarnas förhållningssätt och 
handlingar påverkas av förväntningar, krav och faktiska förhållanden på arbetet. För att 
som chef kunna möta olika situationer på arbetsplatsen kräver ledarskapet både förmåga 
till anpassning och flexibilitet. Utifrån detta vill författarna undersöka vad första linjens 
chefer tycker är ett bra ledarskap inom äldreomsorgen. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur första linjens chefer inom äldreomsorgen 
beskriver sitt ledarskap. 
 
METOD 
I denna studie har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valts (Bryman 
& Bell 2007, s.474). Målet med studien är att undersöka hur första linjens chefer inom 
äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap (Kvale 1997, s. 171). Den kvalitativa intervjun 
är lämplig då författarna är intresserade av enskilda individers erfarenheter kring 
ledarskapet inom äldreomsorgen (Jacobsen 2012, s. 97).  
  
Författarna utarbetade en intervjuguide (se bilaga 1) som respondenterna inte hade sett 
innan intervjun. En författare intervjuade chefer verksamma i storstad medan den andra 
författaren intervjuade chefer verksamma på landsbygd. Författarna fick även möjlighet 
att bistå respondenterna i berättandet. Respondenten som blev intervjuad hade stor frihet 
i hur hon eller han kunde svara på frågorna, vilket gjorde intervjun flexibel. Det är av 
betydelse att tonvikten ligger på hur respondenten förstår frågor och händelser, det vill 
säga hur den intervjuade tolkar och förklarar händelser, mönster och beteenden (Bryman 
& Bell 2007, ss. 474, 475, 477).  
 
Vid transkriptionen strävade båda författarna efter att respondenternas uttalanden skulle 
återges så att det motsvarde källan (Kvale 1997, s. 155). Intervjutexterna i denna studie 
har analyserats utifrån sitt sammanhang, med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (2014, s. 107). Vilket medfört att tolkningen av 
intervjupersonernas berättelser skett med en medvetenhet om vad som kommer före och 
efter i texten. Det är av betydelse att författarna har kunskap om det sammanhang 
cheferna arbetar utifrån inom äldreomsorgen för att kunna tolka samtliga texter 
(Graneheim & Lundman 2014, s. 106; Granskär & Höglund-Nielsen 2010, s. 162). 
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Urval 
Respondenterna är utvalda utifrån en geografisk spridning med chefer verksamma i 
storstad och på landsbygd. I samband med intervjutillfället uppgav respondenten sin 
ålder. Intervjuerna genomfördes med första linjens chefer som representerade båda 
könen i åldrarna 30 till 58 år. Erfarenheten som chef varierar från 6 månader till 29 år, 
en chef saknar helt ledarutbildning och övriga chefer har varierande ledarbakgrund. 
Respondenterna i studien har ansvar för olika verksamheter inom äldreomsorgen. 
Verksamhetsområdena är gruppboende för demenssjuka, vård- och omsorgsboende, 
hemtjänst, hemsjukvård och nattpatrull. Det finns även en spridning när det gäller 
storlek på personalgruppen som cheferna ansvarar för. Personalgruppernas storlek 
varierar från 30 till 50 ordinarie personal. I urvalet finns det en första linjens chef som 
har en assistent som utför det administrativa arbetsuppgifterna medan de övriga saknar 
denna resurs i sin verksamhet.   
 
 
Datainsamling 
Intervjuer genomfördes med sex deltagare som arbetar som första linjens chefer inom 
äldreomsorgen. Kontakt togs med chefer som gav sitt godkännande att genomföra 
intervjuerna och skriftligt samtycke erhölls (se bilaga 2). I den ena kommunen 
uppmanades författarna av ansvarig verksamhetschef att ta kontakt med tänkbara 
respondenter inom äldreomsorgen, vilket också gjordes. I den andra kommunen utsågs 
respondenter att delta. Personlig kontakt togs med respondenterna och ett skriftligt 
informationsbrev överlämnades om medverkan i studien (se bilaga 3). I 
informationsbrevet framgick syftet med studien samt att intervjuerna skulle spelas in. 
Författarna informerade också om frivilligheten i deltagandet samt att dokumentationen 
är konfidentiell och kommer inte att spridas till obehöriga. Samtliga sex respondenter 
tackade ja till att ingå i studien och intervjutid bokades. Intervjuerna bandades och tog 
30-45 minuter på respektive respondents arbetsplats. Ett samtyckesdokument för 
deltagande i studien undertecknades innan intervjun med respektive respondent (se 
bilaga 4). 
 
 
Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig metod som är utvecklad för att hantera 
stora mängder data (Graneheim & Lundman 2014, s. 106; Granskär & Höglund-Nielsen 
2010, s. 159). I den kvalitativa innehållsanalysen har fokus varit att beskriva variationer, 
där författarna identifierat likheter samt skillnader i datamaterialet. Likheter och 
skillnader uttrycker sedan kategorier och tema. I samband med skapandet av kategorier 
och teman har ”sammanhanget” betydelse (Graneheim & Lundman 2014, s. 106, 
108,109; Granskär & Höglund-Nielsen 2010, s. 162).   
 
Analysprocessen påbörjades med att författarna läste igenom intervjumaterialet 
upprepade gånger för att textinnehållet skulle bli allmänt bekant. Hela intervjumaterialet 
som även betraktas som ”analysenhet” bestod av 30 utskrivna sidor med enkelt 
radavstånd. Meningsenheterna förkortades (kondenserades), sammanfattades 
(abstraherades) och betecknades med en kod. Författarna kondenserade och kodade sex 



 

 9 

intervjuer tillsammans. Innehållet diskuterades och tolkades gemensamt, dels för att 
försäkra sig om att kodningen stämde med meningsenhetens kontext och med texten 
som helhet, dels för att uppnå ömsesidig förståelse (Graneheim & Lundman 2014, s. 
106; Granskär & Höglund-Nielsen 2010, ss. 162,165). Koderna sammanställdes utifrån 
skillnader och likheter och sorterades under tretton preliminära kategorier. Efter 
jämförelse av innehåll inom och mellan kategorierna sammanfördes dessa till sju 
kategorier. Benämningen av en kategori svarar på frågan ”Vad?” och återger till 
innehållet på en beskrivande nivå. En kategori kan bestå av ett antal underkategorier på 
olika abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman 2014, s. 107; Granskär & Höglund-
Nielsen 2010, ss. 163, 165). 
 
Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 
kategorier visas i tabell 1. Under analysprocessen växer ett tema fram grundat på texten 
som helhet (Graneheim & Lundman 2014, s. 107, 108; Granskär & Höglund-Nielsen 
2010, s. 165). 
 
Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 
underkategorier och kategorier. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

(Vad?) 
”Se enskilda 
personer, ha en 
relation med 
varje person” 

Se enskilda 
personer, ha en 
relation 

Intresse 
 

Lyhörd 
 

Omsorg om 
medarbetarna 

”Muntlig 
instruktion och 
det kan vara 
skriftlig 
instruktion” 

Muntlig och 
skriftlig 
instruktion 

Kontroll Uppföljning Tydlig styrning 
i verksamheten 
för 
medarbetarna 

 
 
Ett tema svarar på frågan ”Hur?” och bildar en tråd av mening genom kategorier på en 
tolkande nivå som visas i tabell 2.  Ett tema kan skapas av underteman eller delas in i 
underteman (Graneheim & Lundman 2014, s. 107; Granskär & Höglund-Nielsen 2010, 
s. 164). 
 
Tabell 2. Exempel på underkategorier, kategorier och tema. 
Underkategorier Kategorier Tema (Hur?) 
Förmåga hos 
medarbetare 

Tillit till medarbetarna Att vara närvarande, 
att stimulera 
medarbetarna och att 
inge förtroende   
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Etiska överväganden 
En studie innebär enligt Jacobsen (2012, ss. 31, 32) att inkräkta i enskilda individers 
privatliv och kan sätta forskaren i etiska dilemman. Oavsett område finns det tre 
grundläggande etiska krav som en undersökning av andra människor ska tillfredställa. 
De tre grundläggande kraven är: informerat samtycke, krav på skyddet av privatlivet 
och att bli korrekt återgiven. 
 
I studien har informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandeaspekter 
beaktats (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). När det gäller informationskravet informerades 
respondenterna vid första kontakten om studiens syfte. Inför intervjun informerades 
respondenterna skriftligen om syftet än en gång (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Kravet på 
samtycke erhölls genom att intervjupersonerna tillfrågades om de ville ställa upp samt 
att ett skriftligt medgivande undertecknades i samband med intervjun (Vetenskapsrådet 
2002, s. 9). För att behandla respondenternas utsagor konfidentiellt har namn och platser 
utelämnats för att inte röja respondentens identitet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 
Kassettband och transkriberat material har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kunnat ta del av dem. Efter godkänd examination kommer kassettbanden att raderas (se 
bilaga 3). 
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RESULTAT 
Resultatet av intervjuerna, hur första linjens chefer beskriver sitt ledarskap är 
strukturerat i temat; att vara närvarande, att stimulera medarbetarna och att inge 
förtroende. 
 
I analysarbetet kom det fram sju kategorier som är; omsorg om medarbetarna, tillit till 
medarbetarna, öppet tillåtande klimat för medarbetarna, bekräfta medarbetarna, skapa 
delaktighet för medarbetarna, ge möjligheter till kompetens för medarbetarna och tydlig 
styrning i verksamheten för medarbetarna (Tabell 3). Dessa kategorier valdes utifrån 
den textanalys som genomfördes, då det fanns likheter i respondenternas svar. Likheter 
utifrån hur första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap.  
 
Tabell 3. Tabell över hur första linjens chefer beskriver sitt ledarskap. 
Kategorier (Vad?) Tema (Hur?)                
Omsorg om medarbetarna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara närvarande, att stimulera medarbetarna och 
att inge förtroende. 
 
 

Tillit till medarbetarna 
 
 
Öppet tillåtande klimat för 
medarbetarna 
 
Bekräfta medarbetarna 
 
Skapa delaktighet för 
medarbetarna 
 
 
Ge möjligheter till kompetens 
för medarbetarna 
 
 
Tydlig styrning i verksamheten 
för medarbetarna 
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Omsorg om medarbetarna 
Omsorg handlar enligt respondenterna om att ge det stöd som varje medarbetare 
behöver för att må bra och fungera i arbetslagen. Respondenterna uttryckte betydelsen 
av att vara lyhörd och att se enskilda medarbetare. Det framkom även att ledaren 
behöver vara engagerad och ha ett intresse för människor. 
 
Respondenterna tog upp betydelsen av att stötta medarbetare genom samtal vid tillfällen 
då medarbetare visat tecken på trötthet eller inte kommit i tid till arbetet. Att 
individanpassa arbetstiden var en lösning som påverkade måendet hos medarbetare 
belystes av en respondent. Teammöten där gruppen diskuterade svåra fall och hur 
medarbetare på bästa sätt kan bemöta brukare, ger ledare en möjlighet till coachning 
med tips och inlägg. Respondenterna framhöll även att instruktion kan ges för att stötta 
medarbetare i olika situationer. 
 

”Utmärkande för ett bra ledarskap 
handlar till stora delar om vikten av att 
vara synlig och jobba nära sin 
personalgrupp samt se var och en för 
den de är. Goda arbetsrelationer byggs 
genom att vara närvarande, engagerad 
och att lyssna in sina medarbetare.” 

 
Respondenterna påtalade hur viktigt det är att vara lyhörd och läsa av sina medarbetare 
och i vissa situationer ta reda på vad det finns för hjälp att få i specifika situationer. 
Respondenterna uttryckte att det var viktigt att bygga relationer genom att vara 
tillsammans med personalen vid olika tillfällen, prata med alla, och lyssna för att förstå 
medarbetare. Betydelsen att se enskilda medarbetare och ha en relation med var och en. 
Det framkom också att ledaren behöver gilla människor, vara nyfiken på människor för 
att främja relationen mellan sig och medarbetare. Respondenterna lyfte också fram att 
chefer behöver ha förmågan att möta människor i olika situationer. Att skaffa 
förtroendekapital, är en utmaning för att bli fullt accepterad framhöll respondenterna. 
Respondenterna påpekade att det är avgörande att chefen är ett gott föredöme som visar 
omsorg om medarbetare i verksamheten. Vidare framhöll respondenterna att frågor som 
styr resurserna på arbetsplatsen kan försämra relationen mellan chef och medarbetare. 
Respondenterna uttryckte att det var viktigt att vara synlig och närvarande. Det var av 
betydelse att det finns utrymme för medarbetarna samt att medarbetarna upplever att 
chefen finns tillgänglig. Det krävs mycket engagemang i ledarskapet framhöll 
respondenterna, för att få medarbetarna att samverka i verksamheten. 
 
Tillit till medarbetarna 
Tillit skapas genom dialog uttryckte respondenterna, där utbytet mellan chef och 
medarbetare även minimerar missuppfattningar. Respondenter vidhöll att relationen 
med chefen hjälper medarbetare att känna trygghet och förtroende.  
 
Omsorg, tillit och bekräftelse fick medarbetarna att prestera utifrån ett inre lugn enligt 
respondenterna. En respondent framhöll att förtroende och tillit mellan chef och 
medarbetare gav möjlighet till återkoppling. Det var också ett bra sätt att få 
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medarbetarna att ta ett större ansvar och på så sätt utvecklas i verksamheten, påtalade 
respondenten. Vidare berättade respondenterna att det var viktigt att känna sig trygg och 
veta att arbetslaget fungerade väl. I samband med att bygga förtroende kom det fram att 
det har betydelse att ledaren är lojal både till arbetsgruppen och till ledningsgruppen. 
Respondenterna berättade att då det finns en grundtrygghet i arbetslagen blir 
medarbetare mer självständiga.   
 

”Här inne gör de mycket utan att man 
behöver säga det också. Det finns en 
grundtrygghet i arbetsgruppen. Det är 
som någon i gruppen själv har sagt att: 
 - Ja, vi är i alla fall en arbetsam grupp. 
 - Ja, det är de. – De är en arbetsam 
grupp, de kämpar på och de vet att de 
skall arbeta, de vet vad det innebär att 
arbeta.” 
 

Respondenter framhöll hur viktigt det är att ha en god relation med medarbetare genom 
att kontinuerligt ha möten när en förändring står för dörren var viktigt. Att ge 
medarbetarna tydlig direktinformation, där de får tid att diskutera med varandra samt en 
chans att ställa frågor och ifrågasätta om så behövs. En förändring är alltid svår för 
medarbetarna och de flesta människor ställer sig negativa till en förändring eller det som 
är nytt och skrämmande menar respondenterna. Men känner medarbetaren tillit till sin 
chef och till arbetskamraterna så är det inte fullt lika skrämmande att gå igenom en 
förändring betonade respondenterna. 
 
Öppet tillåtande klimat för medarbetarna 

Öppet tillåtande klimat, är ett arbetsklimat där chefen tillåter medarbetare att vara 
kreativa, framhöll respondenterna. Där chefen tar tillvara på medarbetares förmåga och 
uppmuntrar medarbetare att reflektera och komma med förslag.   
 
För att medarbetare ska behålla sitt engagemang måste ledaren känna personalen och 
uppfatta att det finns en möjlighet att göra ett bra jobb, där medarbetare få möjlighet att 
påverka och göra skillnad, menade respondenterna. 
 

”Jag ska ställa de där spännande 
frågorna under APT och diskutera det. 
Våra kunder kan inte välja utförare, om 
de kunde det skulle vi förlora kunder då? 
– Varför i så fall? Jag tror alla vet 
svaret omedelbart och att man då har en 
öppen diskussion om det. -Varför är det 
så? -Vad kan man göra åt det?” 

 
Respondenterna uttryckte att det är otroligt viktigt att chefer lyssnar på medarbetare i 
syfte att stärka samarbetet och förbättra verksamheten inom äldreomsorgen. 
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Enligt respondenterna är öppenhet och ett tillåtande klimat betydelsefullt när 
verksamheten skall förbättras, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm, betonar 
respondenterna. Att som chef inge förtroende till medarbetare, där personalen får 
möjlighet att känna sig säker och trygg i arbetet var av betydelse för ett bra klimat, 
framhöll respondenterna. Respondenterna ansåg att ett öppet tillåtande klimat främjar 
ett gott samarbete i arbetslagen och ger tillfälle till både positiv och negativ feedback.   
Respondenterna påtalar att chefens relation till medarbetaren påverkar klimatet på 
arbetsplatsen. Enligt respondenterna styrs klimatet i verksamheten av faktorer som 
budget, arbetsbelastning, bemanning samt när chefen måste ta svåra beslut. 
 
Bekräfta medarbetarna 
Möjlighet att påverka handlar enlig respondenterna om att ge medarbetarna bekräftelse 
och på så sätt förmedla en känsla av meningsfullhet kring uppgifter som ska lösas.  
 
I att aktivt lyssna ingår att bekräfta sin medarbetare påtalade respondenterna. Att ge 
bekräftelse är grunden för all konstruktiv kommunikation. Att bekräfta innebär att 
förmedla respekt och förståelse för att medarbetarna är viktiga och betydelsefulla. 
Förtroende byggs upp och eventuella negativa reaktioner minskar. Respondenterna 
uppgav att de träffar medarbetarna i samband med rapporten på morgonen och samtalar 
med medarbetarna mer spontant när tillfälle ges. 
 
Respondenterna ansåg att det kommunikativa ledarskapet kännetecknas av en rad 
egenskaper och ageranden hos ledaren. Bland annat handlar det om att tillämpa ett 
förhållningssätt inför sina medarbetare och att skapa en dialog där medarbetaren blir 
delaktig framhöll respondenterna. Enligt respondenterna handlar det också om att 
använda feedback på ett konstruktivt och professionellt sätt som tydligt vägleder 
medarbetaren. Respondenterna ansåg att när det gällde dialog var det viktigt med vilket 
förhållningssätt som användes till sina medarbetare, att vara tillgänglig och prata med 
alla. 
 

”Dom har en bra förmåga att arbeta 
självständigt. Sedan behöver de ändå 
mitt stöd och att jag finns där. När det 
blir pressat då finns alltid behov av att 
jag lyssnar av och att jag är delaktig.” 

 
Att finnas närvarande och att lyssna på sina medarbetare var viktigt påpekade 
respondenterna. 
 
Skapa delaktighet för medarbetarna 
Det förhållningssätt som används enligt respondenterna är den öppna dialogen där 
medarbetarna görs delaktiga och får möjlighet att vara med och påverka. 
Respondenterna beskriver att det är tillfredställande att få med sig medarbetarna, att få 
med sig den stora skaran. Upplevelsen av meningsfullhet är något mycket centralt i 
ledarskapet framhöll respondenterna. 
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Beroende på i vilket läge arbetsgruppen befinner sig i, påverkar vilket ledarskap som 
används påpekade respondenterna. Att anpassa sitt ledarskap så att medarbetarna känner 
sig delaktiga kan vara en utmaning ansåg respondenterna. Det finns en svårighet att 
utöva ledarskap om medarbetarna finns på distans eller arbetar nätter uppgav 
respondenterna. 
 

”Jag tror att jag är bra på att se 
enskilda personer att de känner att jag 
ser dem och att de känner att jag har en 
relation med varje person. I grund och 
botten tycker jag att jag gilla människor, 
jag är nyfiken på människor och att det 
är spännande.”  

 
Respondenterna investerar i goda arbetsrelationer genom att skapa förtroende och 
genom att bemöta på ett sätt som känns bra. Respondenterna framhöll att det var viktigt 
att medarbetarna var delaktiga i verksamheten. En förutsättning för det var att 
medarbetarna gavs chanser till delaktighet och fick möjlighet till att påverka inom 
arbetsplatsens beslutsområden. Att prata om vad som ska åstadkommas och inte vara 
inne och peta för mycket i hur arbetet ska utföras ansåg respondenterna vara en 
framgångsfaktor.  
 
Ge möjligheter till kompetens för medarbetarna 
Kompetens inom professionen är av vikt förklarade respondenterna för att kunna arbeta 
som chef inom äldreomsorgen. Respondenterna ansåg att den yrkesmässiga 
utvecklingen hos medarbetare var av betydelse. 
 
Äldreomsorgen styrs utifrån lagar och andra regelverk där chefen har ansvar för hur 
verksamheten bedrivs. Ledarskap innebär att chefer måste ha kompetens för att kunna 
hantera krav och förväntningar från ledning, medarbetare och uppdragsgivare. Inom 
vård och omsorg krävs även särskild god förmåga hos cheferna att hantera förväntningar 
från olika nivåer och funktioner i organisationen, påpekade respondenterna.  
 

”Ett bra ledarskap inom äldreomsorgen 
oavsett vilket man är ledare för så 
behöver man ha ett brinnande intresse 
för det området.”  

 
Respondenterna lyfter också fram chefens förmåga att se till de yttre förutsättningarna i 
arbetet; såsom rimliga krav, klara roller, stöd från chefens egen chef och arbetsklimatet i 
stort. I ledande ställning bör fokus vara att få medarbetarna med sig i verksamheten, 
påtalade respondenterna. Enligt respondenterna har medarbetarna olika förutsättningar 
att klara sina arbetsuppgifter och det behöver chefer ta hänsyn till. Respondenterna 
berättar om öppna diskussioner på arbetsplatsen för att medarbetarna skall få vara med 
och påverka när det gäller arbetsfördelning. Respondenterna uttryckte hur viktigt det är 
att chefer tar tillvara på medarbetarnas kunskap och kompetens i verksamheten. Enligt  
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respondenterna krävs både förmåga och kompetens att möta människor såväl brukare, 
närstående som personal.  
 
Tydlig styrning i verksamheten för medarbetarna 
Tydlig styrning i verksamheten handlar om att chefen skall kunna svara upp till 
politikernas krav och att hitta sätt att tillsammans med medarbetare bedriva 
verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och samtidigt hålla en god 
kvalité inom äldreomsorgen. En respondent ansåg att det var viktigt att som chef finna 
en balans mellan politiken samt verksamhetens inre och yttre kvalité. Enligt 
respondenterna hjälper det medarbetaren att förstå bättre om chefen tydligt definierar 
målet samt återkopplar resultatet till medarbetaren. 
 
En respondent uttryckte svårigheter med att nå ut med ny information via datasystem till 
kvälls-/nattpersonal. Enligt respondenten skulle det egentligen krävas att ledaren under 
en treveckorsperiod träffade alla medarbetare varenda kväll. Vidare uttryckte 
respondenterna betydelsen av att vara förklarande i sitt sätt att leda vid beslut. Beslut 
som fattades högre upp i organisationen menade en respondent var beslut som inte gick 
att förklara, istället var det beslut som personalen måste gilla och följa. En respondent 
uttryckte hur viktigt det var att inte lägga tid på dålig energi och icke konstruktiva saker, 
utan istället fokusera på konstruktiva lösningar. Tidsaspekten i samband med planerade 
beslut framhöll en annan respondent var av betydelse för att ge medarbetarna möjlighet 
att bearbeta förändringar i god tid och få en ökad förståelse.  
 

”Jag är helt inne på att man måste 
förstå vart man är på väg och varför. 
Helt och hållet.” 

 
En respondent gillade verkligen att ha tillgång till tid i ledarskapet. Respondenterna tog 
upp betydelsen av tydlighet när det gällde att vägleda sina medarbetare i arbetet. 
Beroende på situation kan det vara muntlig instruktion och/eller skriftlig instruktion. 
Respondenterna berättade att en del medarbetare oftast förstår innebörden direkt efter 
muntlig instruktion medan andra medarbetare behöver höra informationen flera gånger 
samt individuellt i vissa situationer. Trots att respondenterna tycker att instruktionen 
som getts till medarbetare varit tydlig, inträffar missförstånd ibland. En respondent 
berättade om hur svårt det är med instruktion i vissa situationer, trots många år som chef 
är det svårt att nå ända fram. Instruktion är viktigt och behöver förklaras för 
medarbetaren. Att bli bättre på att förklara för medarbetarna var viktigt ansåg 
respondenterna. Det kom även fram hos två respondenter att det underlättar att vara väl 
förberedd i samband med muntlig instruktion till arbetsgruppen vid förmedlandet av 
information. 
 

 



 

 17 

DISKUSSION 
Enligt respondenterna är det av betydelse att ge det stöd som varje medarbetare behöver 
för att må bra och för att fungera på ett optimalt sätt i verksamheten. Det är av vikt att 
chefen är närvarande för att kunna se och bekräfta enskilda medarbetare, framhöll 
respondenterna. Engagemang och intresse för människor är förutsättningar för att främja 
relationen mellan ledaren och medarbetaren, hävdade respondenterna.  Respondenterna 
var måna om att medarbetare skulle känna sig trygga i arbetslaget. Det blev även tydligt 
i resultatet att dialogen är verktyget som chefen behöver för att skapa tillit hos 
medarbetare, menade respondenterna. Respondenterna ansåg att ett öppet tillåtande 
klimat stimulerade medarbetare att vara kreativa, där chefen uppmuntrade medarbetare 
till att reflektera och påverka sina arbetsförhållanden. Möjlighet att påverka handlar 
enlig respondenterna om att ge medarbetarna bekräftelse och på så sätt förmedla en 
känsla av meningsfullhet kring uppgifter som ska lösas. Det förhållningssätt som 
används enligt respondenterna är den öppna dialogen där medarbetarna görs delaktiga 
och får möjlighet att vara med och påverka. Den yrkesmässiga utvecklingen hos 
medarbetare och chefer inom äldreomsorgen var av betydelse för att möta de krav som 
ställs från politiker och tjänstemän, betonade respondenterna. Respondenterna påtalade 
hur viktigt det var med styrning för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt 
sätt och med god kvalité. Att som chef presentera tydliga definierade mål och 
återkoppla resultat till medarbetare var av betydelse, vidhöll respondenterna. 
 
Metoddiskussion 
I den ena kommunen uppmanades författarna av ansvarig verksamhetschef att ta kontakt 
med möjliga respondenter inom äldreomsorgen, vilket också gjordes. I den andra 
kommunen valdes respondenter att delta. Att välja deltagare utifrån olika förutsättningar 
med olika erfarenhet och geografisk spridning ökar möjligheten att belysa författarnas 
frågeställning utifrån en mängd olika synvinklar, vidhåller Graneheim och Lundman 
(2004, s.109). 
 
Författarna kondenserade och kodade sex intervjuer tillsammans. Graneheim och 
Lundman (2004, s.110) slår fast att forskare, experter och deltagare kan ifrågasätta 
valideringen i studien eftersom det existerar flera verkligheter som är beroende av 
subjektiva tolkningar. Även om författarna är överens om att verkligheten är komplex 
och subjektiv, försvarar författaren värdet i en dialog med medförfattaren. Det handlar 
inte bara om att kontrollera att data är märkta och sorterade på samma sätt, utan mer för 
att avgöra om forskare och experter skulle hålla med om hur datauppgifterna skulle 
märkas och sorteras. Det är inte en fråga om kontroll utan om ”bekräftelsebarhet” eller 
objektivitet. I den utsträckning författarna i studien bedömer likheter och skillnader i 
datainnehållet, kan författarnas illustrationer hanteras genom en öppen dialog, viket 
också framhålls av Graneheim och Lundman (2004, s.110). 
 
Författarna är forskningsverktyget i studien, där intervjutekniken har betydelse för hur 
respondenterna svarar.  Trots detaljerade instruktioner i samband med utskrift av 
datamaterial, kan det vara svårt för två författare att nå full enighet om vad 
respondenterna sagt under intervjun. Dålig inspelningskvalité eller att författarna helt 
enkelt hör fel kan förklara skillnaderna (Kvale1997, ss. 134, 150). 
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Under analysskedet har författarna försökt förhålla sig på ett sätt så att texten kan visa 
sin mening i all sin komplexitet. Författarna har försökt att förstå texten med en 
öppenhet utan att ha förutfattade meningar (Friberg 2012, s. 167). Författarnas hypotes 
som ligger bakom uppsatsen är att verkligheten kan tolkas på olika sätt och förståelsen 
är beroende av en subjektiv tolkning. I denna studie baseras datamaterialet på intervjuer 
som kräver förståelse och samarbete mellan författare och deltagare. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004, s.106) har en text alltid flera betydelser och det finns alltid en viss 
grad av tolkning när författarna närmar sig texten. Det är viktigt att diskutera 
trovärdigheten när fynden presenteras i en kvalitativ innehållsanalys, viket även 
framhålls av Graneheim och Lundman (2004, s.106). Trovärdigheten ökar om resultat 
presenteras på ett sätt som gör det tänkbart för läsaren att leta efter alternativa 
tolkningar, hävdar Graneheim och Lundman (2004, s.110).  
 
Vidare bör inga uppgifter/data passa in i mer än en kategori i kvalitativ innehållsanalys. 
Men på grund av nyanser av mänskliga erfarenheter, är det inte alltid möjligt att skapa 
ömsesidigt uteslutande av kategorier när en text handlar om upplevelse, vidhåller även 
Graneheim och Lundman (2004, s.107).  
 
Erfarenhet och förförståelse som togs med i detta arbete utgjordes främst av att båda 
författarna var bekanta med den kommunala omsorgsmiljön. Båda hade erfarenhet av 
arbete som verksamhetsansvarig samt enhetschef inom äldreomsorg och 
funktionsnedsättningsområdet. En aspekt av tolkningen är att en text alltid innehåller 
flera betydelser och författarens tolkning påverkas av hans eller hennes personliga 
historia. Eftersom författarna har samlat in data samt utfört analysen är frågan; -Hur 
viktiga är författarens kvalifikationer, utbildning och erfarenheter? I en kvalitativ 
innehållsanalys är tolkningen en balansgång, hävdar Graneheim och Lundman (2004, 
s.111). 
 
Den kvalitativa metoden bidrar till en ökad förståelse för en annans människas sätt att se 
och förhålla sig till världen. Det personliga mötet ger författaren en möjlighet att tolka 
respondentens reaktioner på intervjuns frågor och teman. Författaren får också 
möjlighet att ställa följdfrågor. Dialogen öppnar upp för viktiga reflektioner som inte 
varit lika tydligt från början av studien, vilket också framhålls av Kvale (1997, ss. 32, 
171). En kvantitativ metod skulle kunna ge ytterligare värdefull information som kan 
komplettera den kvalitativa metoden. Kvantitativt tillvägagångssätt kan dra allmänna 
slutsatser och bekräfta de hypoteser som formulerats utifrån den kvalitativa studien.  
 
Att vara två författare som genomför intervjuer i en studie har sina fördelar. Fördelarna 
är att det finns två författare som tolkar och har olika utgångspunkter som berikar 
diskussionerna. En annan fördel är att vara två vid datainsamling samt vid 
databearbetning.  Det gjorde också möjligt att en författare kunde intervjua i storstad 
medan den andra författaren fick möjlighet att intervjua på landsbygd.  
I studiegruppen skiljer sig intervjupersonerna åt utifrån olika verksamhetsområden inom 
äldreomsorgen. Det har varit intressant att anlysera och bearbeta materialet utifrån den 
geografiska spridningen, representation från båda könen och en åldersspridning från 30 
till 58 år. Hur skulle resultatet bli om samtliga intervjupersoner i studien kommit från 
exempelvis en storstad och varit i samma ålder? Resultatet från respondenterna skulle 
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ge ny information som representerar chefer inom äldreomsorgen, i viss ålder, i en 
storstad med ett visst antal kommuninvånare. 
 
Respondenterna i studien har cheferfarenhet som varierar från 6 månader till 29 år. I 
urvalet finns en chef som helt saknar ledarutbildning och övriga ledare har varierande 
ledarbakgrund. Chefer som arbetat i många år, med lång erfarenhet kan säkert skilja sig 
i jämförelse med yngre. Ledarkunskap och erfarenhet påverkar självklart ledarskapet. 
Men i rollen som chef oavsett lång eller kort erfarenhet kräver ledarskapet utveckling 
för att hålla ihop verksamheten över tid. Den chef som inte följer efter i spåren av 
effektivt ledarskap kommer att ha svårt att nå resultat i framtiden, anser författarna. 
Chefernas ansvar ser olika ut när det gäller personalgruppernas storlek som varierar från 
30 till 50 ordinarie personal. I urvalet finns det en första linjens chef som har en 
assistent som utför det administrativa arbetet. Respondenten som fick assistenstöd 
utryckte vilken betydelse det har att istället använda tiden till personalen och till de som 
bor på boendet. Lösningen med assistent var egentligen vettigt, menade respondenten. 
Att vara närvarande och delaktig var av betydelse i verksamheten. För att som chef få 
möjligheten att vara med där det händer både bland personal och hos de boende. Att 
intervjua chefer medför ofta särskilda problem; forskaren kan råka ut för status och 
makt, speciellt på hög nivå. Det kan vara svårt att få tillträde till denna grupp, att hitta 
tider som passar båda parter för att kunna genomföra en intervju. Det är särskilt viktigt 
vid förfrågan att presentera intervjun på ett sätt som leder till ett positivt svar. Bryman 
och Bell (2007, s. 480) beskriver möjligheten till en dubbel strategi i samband med 
förfrågan; att först via telefonkontakt hitta en namngiven person som sannolikt kan vara 
lämplig för intervjun och därefter följa upp detta med ett informationsbrev. I brevet är 
det lämpligt att bifoga en kort beskrivning kring ämnet och syftet med studien och en 
indikation på hur resultatet kan vara till nytta för respondenten (Bryman & Bell 2007, s. 
480). 
  
Vidare kan ett telefonsamtal några dagar efter mottagandet av skrivelsen ge chefen en 
möjlighet att ställa frågor till forskaren. Forskarens tålamod och artighet kan vara 
avgörande i kontakten med chefen. Intervjuer som sker i organisationer innebär också 
att inkräkta på individens arbetstid. Chefer kan därför vara ovilliga att ge anställda på 
lägre nivå tid till intervju som tas från produktiv verksamhet. Men ibland visar chefer 
sin vilja och gör det möjligt för intervju på arbetsplatsen, trots ekonomiska 
konsekvenser. Intervjuade, särskilt chefer välkomnar möjligheten att få avlasta frågor 
och problem eller att få tänka igenom ett problem på ett strukturerat sätt. I de flesta fall 
är intervjun en tvåvägsprocess där båda parter vinner något bra på det (Bryman & Bell 
2007, s. 481). Ledningen på en ort var positivt inställd och välkomnade studien särskilt. 
Första linjens chefer på orten skulle genomgå en intern undersökning kring hur chefer 
uppfattade ledarskapet inom äldreomsorgen, vilket blev ett bra tillfälle för 
organisationen att ta del av båda resultaten. 
 

Resultatdiskussion 
Det som betonades av cheferna i studien var att vara närvarande i sitt ledarskap. 
Respondenternas svar överraskade något då författarnas erfarenhet är att många chefer 
idag inte alltid har förutsättningar att kunna vara närvarande hos medarbetarna på 
arbetsplatsen. Det finnas en frustration över att inte räcka till på grund av en för hög 
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administrativ arbetsbelastning. Arbetssituationen i stora personalgrupper medför enligt 
Ragnö (2013, s. 107) att chefer inom vård och omsorg ofta upplever en konflikt mellan 
personalens behov av närhet till chefen och vad som anses möjligt att åstadkomma.  
 
Gemensamt för cheferna i studien var att de gav uttryck för att ha ett stort engagemang 
för sitt uppdrag och sin roll. Cheferna stimuleras av möten med människor och känner 
att bekräftelse med hjälp av dialogen är ett viktigt verktyg i ledarskapet. Ledaren har en 
rik mångfald av samtal, som måste planeras och genomföras på olika sätt. Cheferna 
anser att en mycket viktig del i ett framgångsrikt ledarskap är att ha omsorg om 
medarbetare och vara engagerad av sin uppgift och att se möjligheter i uppdraget. Det 
talar för att modellen situationsanpassat ledarskap kan fungera inom äldreomsorgen då 
det centrala i modellen är att ledaren måste ligga ett steg före och ha kunnandet att läsa 
av och förstå medarbetares beteende, deras tankar och behov samt vad som sporrar dem 
(Hersey 2008, s. 22). I situationsanpassat ledarskap tar ledaren tillvara på situationer 
som uppstår i arbetet i mötet med medarbetaren. Detta för att personalen skall utvecklas 
till ansvarsfulla och självständiga individer, vilket gynnar både ledaren, medarbetare 
och organisationen (Hersey 2008, s. 19). 
 
Betydelsen av ge omsorg i ett öppet tillåtande klimat är när ledaren har en relation med 
var och en. Ledaren behöver även gilla och vara nyfiken på människor för att främja 
relationen mellan sig och medarbetarna, framkom i studien. Respondenterna tyckte det 
var viktigt att ta del av medarbetarnas arbetsuppgifter och att bygga goda 
arbetsrelationer. En respondent deltog på morgonrapporten, fikade och åt lunch 
tillsammans med medarbetarna för att få en relation med varje person. Vilket gav 
möjlighet att ge omsorg och bekräftelse till medarbetare genom att vara närvarande. 
Detta stöds av Yukl (2012, s.124) som menar att stödjande ledaregenskaper bidrar till 
att bygga upp och upprätthåll relationer till medarbetare. En ledare som är omtänksam 
och vänlig har lättare att vinna andra individers vänskap och lojalitet. De känslomässiga 
band som knyts gör det lättare för ledaren att samarbeta med och få stöd från 
medarbetare som han eller hon måste kunna lita på för att kunna utföra arbetet. Även ett 
stödjande beteende hos ledaren kan hjälpa medarbetare att hantera stressen i arbetet. 
Ökad tillfredsställelse och stresstolerans hos medarbetaren kan antas resultera i lägre 
sjukfrånvaro och färre uppsägningar på arbetsplatsen. Det framkom också i studien att 
chefer behöver ha kompetens samt förmåga att möta människor i olika situationer.  
 
Alla respondenter uttryckte att det var viktigt att vara synlig, delaktig och att det var av 
betydelse att det finns mycket plats för medarbetarna, där medarbetare också upplever 
att chefen finns till hands i bakgrunden och stöttar när det behövs.  
Detta framhålls även av Hersey & Blanchard (2008, s. 131) att chefer måste kunna 
identifiera ledtrådar i miljön samt ha goda diagnostiska färdigheter och anpassa sin 
ledarstil för att möta kraven från sin omgivning. Ledaren måste även ha personlig 
flexibilitet och vara lyhörd för att variera sitt eget beteende.   
I studien lyfter respondenterna fram ledarskapet där uppgiften att vägleda, coacha och 
finnas med utifrån var gruppen befinner sig är betydelsefullt, vilket även stöds av Yukl 
2012, s.125. Hersey och Blanchard (2008, s. 212) menar också att konstruktiva 
strategier kan vara till hjälp för chefer som utövar ledarskap enligt modellen 
situationsanpassat ledarskap. Ledaren måste sträva efter att inte styra sina medarbetare 
enligt det traditionella sättet, där ledaren kontrollerar och övervakar sina medarbetare. 
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Istället lära dem att stå på sina egna ben och bli effektiva utifrån var och ens förmåga i 
en krävande arbetsmiljö där individen växer istället för att få en straffupplevelse. Vidare 
klargör Hersey och Blanchard (2008, ss. 175, 176) att ledaruppgiften är att föra gruppen 
mot ”empowerment” genom att effektivt påverka människor.  
 
Vidare menade respondenterna att ledaren vinner mycket på att vara tydlig och ha 
förmågan att definiera ansvarsområden och krav som är förenade med olika befattningar 
och formulerade mål samt fördelade arbetsuppgifter. Syftet med tydliggörande är att 
leda och samordna arbetet och se till att medarbetare vet vad de skall göra och hur de 
skall göra det. Det har betydelse att medarbetare förstår vilka förpliktelser, funktioner 
och arbetsmoment som är förenade med respektive befattning samt vilket resultat som 
förväntas. Även den mest kompetenta och motiverade medarbetaren kan misslyckas 
med en prestation om ansvarsområden och prioriteringar är oklara. Oklarheter hos 
medarbetare kan leda till att det blir missuppfattningar som påverkar arbetsprestationen 
på grund av att medarbetare lägger ner tid och arbete på att utföra mindre viktiga 
uppgifter, vilket även Yukl 2012, ss.120, 121 påtalar.  
 
I studien uppger respondenterna att arbetsgruppernas förmåga till självständighet i 
arbetet fungerar väldigt bra. Respondenterna tycker att arbetsgrupperna är jätte duktiga 
på att vara självstyrande. Förutsättningen är att ledarskapet tillåter att medarbetare har 
självbestämmande. Yukl (2012, s 307) framhåller att en transformativ ledare ger 
medarbetarna självbestämmande och gör dem oberoende genom att t.ex. delegera 
väsentligt befogenheter, utveckla deras färdigheter och självförtroende, bygga 
självledande grupper, ta bort överflödig kontroll och bygga en kraftfull kultur för att ge 
stöd för självbestämmande. Det stöds också av Blanchard et al. (1999, ss. 13, 14) som 
menar att andemeningen i empowerment är att frigöra sina medarbetares 
underutnyttjade erfarenheter, kunskaper och motivationskrafter.  
 
SLUTSATSER 
Vid genomgång av intervjutexterna och jämförelse av data kom författarna fram till sju 
kategorier; omsorg om medarbetarna, tillit till medarbetarna, öppet tillåtande klimat för 
medarbetarna, bekräfta medarbetarna, skapa delaktighet för medarbetarna, ge 
möjligheter till kompetens för medarbetarna och tydlig styrning i verksamheten för 
medarbetarna. Kategorierna beskriver första linjens chefer inom äldreomsorgen.  
 
Första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap med att vara 
närvarande, att stimulera medarbetarna och att inge förtroende.  
 
FRAMTIDA FORSKNING 
Det skulle vara intressant att genomföra en studie, där författarna undersöker vilka 
faktorer som påverkar samspelet mellan chef och medarbetare vid omorganisation inom 
äldreomsorgen. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide till respondenter 

 
 

Bakgrund 
1a. Hur många år har du jobbat som första linjen chef inom äldreomsorgen? 
1b. Vilken utbildning har du? 
1c. Hur många leder du? 
 
Ledarskapssyn 
2a. Vad är utmärkande för ett bra ledarskap inom äldreomsorgen? 
2b. Beskriv ditt ledarskap. 
2c. Vilken är din viktigaste uppgift som ledare? 
2d. Vilka utmaningar finns det i ditt ledarskap? 

  
Instruerande  
3a. Hur vägleder du i arbetet?  
3b. Styr du arbetsuppgifterna?  
3c. Hur gör du för att få arbetsuppgifter utförda? 
3d. Är det du som tar de slutliga besluten?  
  
Coachande 
4a. Involverar du medarbetarna i beslut kring arbetsuppgifter?  
4b. Vilken hänsyn tar du till medarbetarnas förmåga? 
4c. På vilket sätt tar du del i medarbetarnas arbetsuppgifter?  
4d. Ger du instruktion/stöd?  
4e. Hur bygger du goda arbetsrelationer?  
 
Stödjande 
5a. Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares motivation? 
5b. Anser du dig förklarande i ditt sätt att leda vid beslut?  
5c. Vilken hänsyn tar du till dina medarbetares engagemang? 
5d. Följer du upp tagna beslut? 
 
Delegerande 
6a. Hur gör du för att få arbetsuppgifter gjorda?  
6b. Delegerar du arbetsuppgifter?  
6c. Delegerar du mer till vissa medarbetare?  
6d. Hur är ditt engagemang i arbetsuppgifter som du delegerat?  
6e. Hur ser du på din grupps förmåga till självständighet i arbetet?  
6f. Är du lyhörd i ditt sätt att leda?  
  
                               



 

 26 

     Bilaga 2 
 

2014-xx-xx  
 
Till dig som är chef inom äldreomsorgen. 
Vi heter Anne-Louise Sjöblom och Susanne Larsson och läser för närvarande Vård- och 
omsorgsadministration vid Borås Högskola och ska under vårterminen skriva en C-
uppsats om ledarskap inom äldreomsorgen.  
 
Vårt syfte är att undersöka vad ledare inom äldreomsorgen anser att deras främsta 
uppgift är och vilka egenskaper man som ledare behöver ha. Vår förhoppning är att 
resultaten av denna undersökning ska bidra med ny kunskap och inspiration till ledare 
och yrkesverksamma inom området.  
 
För att studien ska kunna genomföras behöver vi Ert samtycke till att intervjua tre första 
linjens chefer. 
Vi är tacksamma om Ni kan informera första linjens chefer och ge förslag på lämpliga 
och villiga informanter. Föreslagna första linjens chefer kommer att kontaktas via brev. 
 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer där varje första linjens chefer 
intervjuas i ca 60 minuter. Medverkan blir i form av att svara på frågor kring sitt 
ledarskap under bandinspelning. Deltagandet är frivilligt och informanten kan när som 
helst avbryta sin medverkan. Allt material avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 
Efter bearbetning och analys kommer de inspelade och skrivna materialet att förstöras. 
Endast vi projektansvariga och vår handledare, Agneta Kullén Engström lektor vid 
Borås Högskola, kommer att ha tillgång till materialet. 
 
 
Chefens underskrift: ……………………………………………………… 
 
 
Vid eventuella frågor eller önskan om mer detaljerad information, var vänlig kontakta  
Anne-Louise Sjöblom Mobiltel: xxxx-xxxxxx eller Susanne Larsson Mobiltel: xxxx-
xxxxxx. 
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Bilaga 3 
      

2014-xx-xx 
 

Högskolan i Borås       
Informationsbrev om medverkan i en intervju  
– en undersökning om ledarskap  
 
Hej! 
 
Vi heter Anne-Louise Sjöblom och Susanne Larsson och läser för närvarande Vård- och 
omsorgsadministration vid Borås Högskola och ska under vårterminen skriva en C-
uppsats om ledarskap inom äldreomsorgen.  
 
Vårt syfte är att undersöka vad ledare inom äldreomsorgen anser att deras främsta 
uppgift är och vilka egenskaper man som ledare behöver ha. 
 
Vi önskar genomföra en intervju med Dig som uppskattningsvis tar 60 minuter, där Din 
medverkan blir i form av att svara på frågor kring Ditt ledarskap. Samtalet önskar vi få 
spela in för att få så tydliga svar att utgå ifrån som möjligt. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta. All information som vi får 
del av vid intervjutillfället är konfidentiell, vilket innebär att Din medverkan är anonym 
samt att informationen som anförtros oss inte sprids till obehöriga.  
 
När intervjun genomförts kommer Du ges möjlighet att ta del av sammanställningen av  
intervjumaterialet samt ge Ditt samtycke till att det används i vårt arbete. När uppsatsen 
är färdigställd och examinerad kommer studien givetvis vara tillgänglig för Dig och Din  
organisation.  
Vår förhoppning är att resultaten av denna undersökning ska bidra med ny kunskap och  
inspiration även till Dig som ledare och yrkesverksam inom området.  
 
Vi är mycket tacksamma över det intresse Du visat att medverka i vår studie och ser 
fram emot kommande intervjutillfälle.  
   
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar!  
 
Anne-Louise Sjöblom   Susanne Larsson 
Mobiltel: xxxx-xxxxxx   Mobiltel: xxxx-xxxxxx 
Mail     Mail 
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Bilaga 4 
  

Högskolan i Borås 
Institutionen för Vårdvetenskap 
 
 
 
 
Samtycke för deltagande i en C-uppsats 
 
En kvalitativ studie om vad ledare inom äldreomsorgen anser att deras främsta uppgift 
är och vilka egenskaper man som ledare behöver ha.  
 
Härmed samtycker jag till att delta i nämnda uppsats och medverka i en intervju. Jag har 
tagit del av muntlig information om uppsatsens syfte. Jag har därmed informerats om 
innebörden av mitt deltagande, att min medverkan är frivillig och att jag kan avbryta när 
som helst samt att den information jag ger kommer att behandlas på ett sådant sätt att 
min identitet inte röjs.  
 
 
 
 
Namn…………………………………………………………   
 
 
Datum och ort………………………………………………...  
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