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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att finna det goda chefskapet som är kopplat till ett bra ledarskap är en svår 

uppgift som alla chefer idag är medvetna om. Dessutom behöver chefen i sitt ledarskap få med 

sig gruppen som gör att arbetsmiljö gynnas positivt och bidrar till en mer stabil arbetsgrupp. 

Kunderna belönas av chefens goda ledarskap tillsammans med medarbetarna som kunnat 

skapa en positiv känsla som ger mer till kunderna i äldreomsorgen i längden. Syftet: Studien 

är uppbyggd att utifrån ett ledarskapsperspektiv se hur cheferna uppfattar sitt ledarskap som 

chef och som arbetsledare. Metod: Arbetslivsforskaren använde semistrukturerade kvalitativa 

frågor utifrån en intervjuguide.  Tillsammans med tre ledarsskapspolicydokument som finns i 

tre likastora olika kommuner som fanns i en storstadsregion i Sverige, kan arbetslivsforskaren 

hämta mer stöd med hjälp av dokumenten till sin forskning. Detta för att se hur ledarskapet 

förankras i de olika hemtjänstgrupperna ifråga om tydlighet, engagemang och delaktighet. 

Arbetslivsforskaren har sedan analyserat texterna med hjälp av fenomenologin. Detta för att 

arbetslivsforskaren skall få en så tydlig bild som möjligt, användes frågeställningar som 

handlar om vilka erfarenheter medarbetarna och cheferna har om ledarskapet. Cheferna och 

medarbetarna är verksamma i äldreomsorgens hemtjänst i tre olika kommuner. Resultat: Det 

som framkom efter att ha analyserat textmaterialet 0ch intervjuerna var att det upplevdes 

finnas ett samspel mellan medarbetare och chefer. Detta samspel kan liknas vid att chefen har 

tillit till sin personal och vet att de kan ta egna beslut i oväntade situationer. Resultatet pekar 

på ett centralt begrepp som handlar om chefernas komplexa arbetsroll och tre underkategorier 

som handlade om tydlighet, engagemang och delaktighet i ledarskapet. Slutsats: 

Arbetslivsforskaren tolkar genom textanalys i resultatet att det goda ledarskapet kännetecknas 

av delaktighet, engagemang och tydlighet. I hela studien jämförde olika ledarstilar och 

skillnaden mellan dessa. Forskning och citat från respondenternas erfarenheter ger en bra bild 

av hur ledarskapet uppfattas om tydlighet, engagemang och delaktighet i hemtjänstgrupperna.  

Nyckelord: arbetsgivarpolicy, delaktighet, engagemang, ledarskap och tydlighet  

  



 

ABSTRACT 

Background: Finding the good leadership associated with good leadership is a difficult task 

all the managers today are aware of. In addition, the manager in his leadership needs to join 

the group, which makes the work environment beneficial and contributes to a more stable 

working group. Customers are rewarded by the manager's good leadership together with the 

employees who were able to create a positive feeling that gives more to the elderly care 

customers in the long run. Purpose: The study is based on a leadership perspective, looking 

at how managers perceive their leadership as a manager and as a supervisor. Method: The 

working life researcher used semi-structured qualitative questions based on an interview 

guide. Together with three leadership policy papers that exist in three equal municipalities that 

existed in a metropolitan region in Sweden, workforce researchers can obtain more support 

with the help of the documents for their research. This is to see how leadership is rooted in the 

different homework groups in terms of clarity, dedication and participation. The working life 

researcher has then analyzed the texts using phenomenology. In order for the work life 

researcher to get as clear a picture as possible, questions were used that deal with the 

experiences of employees and managers about leadership. The managers and employees are 

active in the elderly care home service in three different municipalities. Result: What emerged 

after analyzing the text material 0ch interviews was that there was an interaction between 

employees and managers. This interaction may be similar to the fact that the boss trusts his 

staff and knows that they can make their own decisions in unexpected situations. The result 

points to a central concept that deals with the managers' complex work roll and three 

subcategories that deal with clarity, dedication and participation in leadership. Conclusion: 

The work life researcher interprets through text analysis in the result that good leadership is 

characterized by involvement, dedication and clarity. Throughout the study, different 

leadership styles and the differences between them compared. Research and quotes from the 

respondents' experiences give a good picture of how leadership is perceived about clarity, 

dedication and participation in the home service groups 
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INLEDNING 

Hur skapar chefer goda förutsättningar till ett gott ledarskap? Vad är ett gott ledarskap? 

Ledarskap är ett stort begrepp som kan diskuteras i det oändliga. Det finns både goda chefer 

och ledare som föregår med goda exempel men också chefer/ledare som sämre kan hantera 

sitt ledarskap.  Yukl (2012) beskriver ledarskapet som transformativt då chefen får med sig 

medarbetarna på ett positivt sätt genom att få gruppen att utföra sina arbetsuppgifter.  

Arbetslivsforskaren önskar ta reda på om det goda ledarskapet fungerar tillsammans med att 

vara en bra chef. Och om det finns en rimlig balans mellan dessa aspekter av chefarskapet.  Att 

utföra ett gott ledarskap som kan tänkas uppkomma alla situationer menar Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008) att det är essensen i goda gott ledarskapet kan använda sitt 

förhållningsätt mer öppet gentemot personalen. Denna studie kommer att undersöka om 

kommunernas chefer i den kommunala och i den privata hemtjänstens verksamhet följer de 

gemensamma fastställda mål, den värdegrund och vision som finns i de tre policydokumenten 

och som ligger till grund för de tre mellanstora kommunerna i Sverige och om cheferna låter 

personalen vara delaktiga och engagerade i verksamheten genom tydlighet. 

1.1 Problembeskrivning  

Flertalet av kommunerna i Sverige arbetar utifrån olika policydokument, t.ex.  

medarbetarpolicyn och ledarskapspolicyn utifrån kommunernas värdegrund och vision. En 

vision är ett framtida scenario som kommunerna arbetar utifrån. När de vill förverkliga denna 

vision bryts visionens budskap ner till mindre delar för att bli deras egen enhets ledmotiv. Det 

kan handla om hur deras arbetsklimat verkar utifrån deras värdegrund men det kan också 

handla om hur gruppers sammansättning är och hur väl individen fungerar tillsammans med 

gruppen. Det är avgörande hur den psykosociala arbetsmiljön fungerar menar Lenner-

Axelsson och Thylefors (2005), och det i sin tur kan leda till en bättre och effektivare 

arbetsplats som därmed kommer gynna hela organisationen. En medarbetare som är 

engagerad presterar ofta bättre än den som är oengagerad. Relationerna mellan chefernas 

tydlighet och medarbetarnas delaktighet och engagemang speglas oftast i hur arbetsmiljön 

fungerar. Ibland kan delaktighet och engagemang speglas hos personalen och visa sig i hur 

arbetsprestationen är menar Härenstam och Bejerot (2010). Aronson, Hellgren, Isaksson, 

Johansson, Sverke och Toibjörn (2012) har också kommit fram till ett liknade resultat, ”att om 
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inte chefen har någon inneboende drivkraft och vilja till förändring och tror på organisationens 

vision och värdegrund speglar det av sig negativt i arbetslagets drivkraft” (a.a.). 

I organisationerna som i t.ex. en kommun kan cheferna inom hemtjänstgrupperna ha 

svårigheter att se till helheten när det finns stora personalgrupper. Ofta kan de stora 

organisationerna vara slimmade då de använder mobipen, ett slags dockningsverktyg och som 

räknar i minuter hemma hos kunden istället för den kvalitativa tiden som hemtjänstpersonalen 

verkligen kan ge. Tullberg (2006) tar i sin studie upp att äldreomsorgens ledare inte behövde 

ha ett visst maximalt antal medarbetare under sig utan det är vilka förväntningar 

medarbetarna har på chefen som är det viktiga för att medarbetarna ska prestera ett bra 

resultat. Det är relationen mellan medarbetarna och chefen som skapar det goda ledarskapet. 

Till exempel i mindre organisationer kan de privata aktörerna och cheferna tänja på tiderna 

och ge mer tid till kunderna där personalen kan sätta sig ner en stund och samtala med kunden 

utan att kontrollera klockan och tiden. Det kan då innebära att personalen blir mer stabil som 

arbetsgrupp när chefen har tillit till sin personal. Chefer inom kommunen ska använda sig av 

ledarskapspolicys som ska finnas tillgängliga, för att kunna säkerhetsställa en garanterat god 

vård och att personalen bedriver vård utifrån lagstiftningen. Policydokumentet kan vara en bra 

grund för att ge chefen möjlighet att hantera stora personalgrupper och det känns angeläget 

att undersöka hur väl chefen utför sitt ledarskap mot sin personalgrupp genom att använda de 

policydokument som finns i kommunerna. 

1.1.1 Definition av ledarskapet och ledarstilar 

Det finns ingen entydig definition om ledarskapet. Det som författaren tagit del av i böcker och 

facklitteratur och på sökmotorer har visat sig ha många olika beskrivningar av hur ett 

ledarskap och ett chefskap skall se ut. I Erikssons (2012) finns ett kapitel som berör ämnet 

organisations ledare och dess betydelse och en bra sammanställning över en definition av 

ledarskapets betydelse.  

ledarskap handlar om att får alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm 

sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar 

andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framförallt medarbetare 

Eftersom det finns flera olika ledarstilar som kännetecknar ett bra ledarskap kommer 

arbetslivsforskaren att beskriva de inneboende ledarstilarna mer specifikt med hjälp av 

texterna från Yukl (2012) i nedanstående stycken. 

Yukl (2012) beskriver flera olika ledarstilar som utmärker sig när det gäller det goda 

chefskapet, och som chefer bör känna till för att bedriva ett gott ledarskap gentemot sina 

medarbetare. Modellen i ett uppgiftsorienterat ledarskap kännetecknas av ledarens planering, 
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strukturering och hur arbetsresurserna fördelas effektivast. Ledare som är uppgiftsorienterade 

ger stöd åt medarbetarna, när det handlar om högt uppsatta visioner och mål som 

verksamheten har (a.a.). Yukl (2012) fortsätter med att beskriva hur ett relationsorienterat 

ledarskap kan se ut. Det är ett ledarskap där ledaren stödjer och hjälper medarbetarna och 

behandlar medarbetarna på ett hänsynsfullt sätt. En relationsorienterad ledare vill också veta 

och förstå vad som bekymrar medarbetaren. De kännetecknas ofta av att de informerar tydligt 

och uppskattar medarbetarnas åsikter. Yukl (2012) beskriver ett deltagande ledarskap där 

ledaren skapar möjligheter för medarbetarna. De får komma med åsikter och delta i beslut 

rörande verksamheten och arbetsmiljön (a. a). Ett deltagande ledarskap kan ibland 

kombineras med varandra där Yukl (2012). Han beskriver det utifrån fyra kategorier; 

”autokratiska, konsultation, gemensamma och delegerade beslut”. I det autokratiska beslutet 

fattar chefen själv besluten och låter inte medarbetarna komma med egna åsikter. 

Konsultationsbeslut kännetecknas av att ledaren fått information från medarbetarna och 

därefter fattar sitt beslut. I den gemensamma kategorin fattas beslutet tillsammans med chefen 

och medarbetarna. I kategorin delegering får medarbetaren befogenheter av chefen att fatta 

ett beslut som ibland bör godkännas av chefen(a.a.). 

Yukl (2012) beskriver även att i ett situations anpassat ledarskap är det mognadsnivån som 

bestämmer vilken ledarstil eller kombination av uppgift- och relationsorienterat ledarskap 

chefen skall förhålla sig till.  Fyra mognadsnivåer identifierades från M1-M4. Om 

mognadsnivån hos medarbetaren var låg (M1) bör ledaren använda sig av en 

uppgiftsorienterad ledarstil och får agera mer som en coach och vägleda medarbetaren i sin 

uppgift. Om medarbetaren har en medelhög nivå (M2) eller en högre nivå (M3) kan chefen 

använda sig av relationsorienterad ledarstil vilket innebär ett starkare band mellan 

medarbetaren och chefen på en nära nivå. Vid mognadsnivå (M4) har ledaren ingen direkt 

uppgift utan medarbetaren känner väl till sina arbetsuppgifter och styr sig själv. Detta 

självständiga arbete utan övervakning stärker medarbetarens självförtroende för sitt dagliga 

arbete gentemot sin arbetsgivare (a.a.). Den transformativa ledarstilen kännetecknas av att 

chefen motiverar medarbetarna till att bli medvetna om vilken bra insats de gjort tillsammans. 

Det är inte individen själv som ska nå framgång utan hen ska tänka på gruppens gemensamma 

mål för att få en mer effektiv grupp (Yukl, 2012). Utifrån den transformativa ledarstilen bör 

ledaren göra uppoffringar genom att visa mod och försöka vara en förebild för medarbetarna. 

Det kommer att gynna verksamheten då medarbetarna kommer att försöka göra sitt bästa. 

Yukl (2012) beskriver den transaktionella ledarstilen där ledaren istället ger förmåner för väl 

genomfört arbete i form av höjd lön eller andra tjänster inom verksamheten. I den 

transaktionella ledarstilen bör ledaren vara mer stöttande i sin natur och vara rak, ärlig och ha 

en tydlig kommunikation med medarbetarna för att ge belöning i form av en förmån. De tre 

cheferna ska leda verksamheten framåt enligt de tre ledarskapspolicyns som studerades i en 
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storstadsregion i Sverige. En chef skall ansvara för kontakter mellan olika aktörer som tillhör 

verksamheten. Chefen skall kunna utveckla och planera verksamheten och bör ha god kunskap 

om sina medarbetare så att samverkansavtal och fastställda mål och ramar gör att 

medarbetarna känner sig delaktiga i verksamhetens utveckling. Det är viktigt att chefen 

ständigt har ett fortlöpande systematiskt arbete med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

för verksamheten, ska bli så bra för medarbetarna som möjligt. Att ” ha högt i tak ” och en ”god 

stämning” på arbetsplatsen leder ofta till en mer lönande effekt och gynnar verksamheten på 

sikt. Ett sätt att knyta an till teorin kan vara genom att fokusera på empowerment. Teorin om 

empowerment handlar om inflytande och delaktighet vilka kan jämföras med 

policydokumenten som finns i kommunerna där undersökningen genomfördes. Härenstam 

och Bejerot (2010) knyter an till empowerment och ser inflytande och delaktighet som viktiga 

komponenter för medarbetarna där chefen kan skapa en motiverad och hälsosam personal. 

1.1.2 Empowerment och KASAM kopplat till ledarpolicyn 

Teorin om KASAM det vill säga, teorin om en känsla av sammanhang syftar till att hjälpa 

människor att ta kontroll över de faktorer som påverkas ens liv. Lite längre ner beskriver 

arbetslivsforskaren källan till KASAM-begreppet. Tanken med teorin är att ge ett instrument 

och kunna göra människan mer medveten om sin egen inneboende kraft och förmåga. För att 

få en motiverad och hälsosam arbetsgrupp bör arbetsgivaren skapa en känsla av sammanhang 

genom ett tydligt ledarskap beskriver Härenstam och Bejerot (2010). Om man tydliggör för 

personalen ens förväntningar kommer det att leda till medarbetarnas känsla av delaktighet och 

inflytande som gör personalen mer engagerade. Begreppet empowerment är på individnivå en 

människans möjligheter att själv få bestämma över sin arbetssituation. Andra begrepp inom 

empowerment handlar om arbetsgruppernas möjligheter att påverka själva sättet att arbeta på 

så de känner sig mer delaktiga.  Det kan jämföras med de tre policydokumenten tar upp var 

sitt argument om tydlighet, inflytande och delaktighet. Antonovsky (1991) beskriver att 

människan ständigt utsätts för påfrestningar privat eller i sitt arbete. När det gäller 

arbetsmiljön är det viktigt att chefen tydliggöra målet med visionen utifrån sina 

policydokument för att göra medarbetarna delaktiga och engagerade. Genom att vara en 

förebild för sina medarbetare utifrån ett psykosocialt och fysisk arbetsmiljötänkande kan 

teorin om KASAM användas fördelaktigt, då den ger medarbetaren en mer strukturerad, 

begriplig och hanterbar omvärld.  

1.1.3 Empowerment kopplat till tydlighet och ledarpolicy 

Arbetslivet har förändrats bland annat genom att öka på tjänstesektorn, där en ökad 

individualisering och ett ökat krav på ett mer demokratiskt ledarskap kännetecknas (Astvik & 
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Melin,2013). Krav på ökad effektivisering och förändrade arbetssituationer uppstår. Det ställs 

höga krav från arbetsgivarens sida att bli mer tydlig och ge medarbetaren verktyg för att kunna 

bli mer flexibel men ändå ha kvalitet i vården med minskade resurser som motpol (Yukl, 2012). 

Med ett högre Med ett tydligt ledarskap ökar också kravet på medarbetaren att ta beslut och se 

till helheten vad som ska göras på arbetsplatsen. Med ett tydligt ledarskap från chefen ökar 

intresset och delaktigheten oftast hos medarbetaren. Yukl (2012) menar att empowerment 

kommer att stärka den enskilda individens förmåga till självkontroll över livets alla 

dimensioner, att få egen makt och styrka över sin egen situation genom ett tydligt ledarskap. 

1.1.4 Empowerment kopplat till delaktighet och ledarpolicy 

Yukl (2012) beskriver att en chef kan påverka sin arbetsgrupp och därmed också påverka 

arbetsmiljön. Genom att använda sin makt på den dagliga arbetsplatsen kan chefen påverka 

en given händelse, situation eller en attityd och på det sättet visa hur delaktiga medarbetarna 

kommer att upplevas i verksamheten. Idag är medarbetarna mer delaktiga i sin arbetsmiljö än 

tidigare. Om chefen använder sin ledarskapspolicy genom att uppmärksamma och vara tydlig 

i sitt ledarskap och ge möjlighet till att medarbetarna får en struktur och ett ansvar men även 

trygghet där de kan uppleva arbetet meningsfullt. För att få en mer ”kostnadseffektiv 

arbetsgrupp” med ett större självförtroende kan chefen låta medarbetaren få bli mer delaktig i 

verksamheten. Björvell (1999) har kommit fram till i sin artikel att om ”individen kan rå över 

sin egen arbetssituation så ökar både hälsan och kunskapen” och därmed också delaktighet i 

sitt arbetes tillvaro. 

1.1.5 Empowerment kopplat till engagemang och ledarpolicy 

Det finns flera sätt för medarbetaren att skapa inflytande och därigenom bli mer engagerade i 

sin arbetsplats. Inflytande och engagemang i arbetsgruppen kan sägas ha en egen rubrik och 

är ett uttryck för en demokratisk arbetsplats. I det svenska arbetslivet finns en uttalad ambition 

om demokratisk ordning präglat av öppenhet, tolerans och tillit till medarbetaren. Ledord som 

också finns i policydokumenten. Det finns inflytande som direkt kan leda till minskade 

stressrelaterade sjukdomar och öka individens välbefinnande om personalen få delta aktivt 

och engagerat i verksamheten. Ett ökad inflytande kan också höja medarbetarens engagemang 

och motivation (Spector, 1986). När chefen upplever och har respekt för sina medarbetare och 

visar tillit över deras förmåga att ta ansvar inom ramen av sitt arbetsområde kan de bli mer 

engagerade i sitt arbete inom hemtjänsten. I begreppet inflytande får medarbetaren en känsla 

av samhörighet med gruppen. Individen får en möjlighet att ta kontroll över sitt eget 

handlande i en viss situation i sitt arbete. Arbetslivsforskaren Theorell (2003) menar att 

begreppet inflytande är av två kategorier där det ena handlar om inflytande i beslut och det 
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andra i handling över sin arbetssituation. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är det lagstadgat 

att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå god hälsa”. Om individen 

har inflytande och känner sig delaktiga i vården skapas en god arbetsmiljö som i till slut gagnar 

medarbetarnas hälsa 

Nedan kommer arbetslivsforskaren att presentera några artiklar som kan tillämpas med 

Sveriges hemtjänstpersonal och chefskap och deras upplevelser om tydlighet, delaktighet och 

engagemang. I nedanstående stycken kommer artiklarna som berör direktörer och 

administratörer beskrivas som chefer. 

1.1.6 Forskningsöversikt 

En ledares ledarstil påverkar kvaliteten och synen på medarbetarna. Det är hur chefen tolkar 

en organisatorisk förändring som kommer att påverka medarbetarnas attityd till hur väl 

genomförandet av en förändring sker i en organisation. Forskarna i en studie av Jeong och 

Keatinge (2004) har studerat förbättringsarbetet och dess effekter inom ledarskapet på ett 

äldreboende i Australien och dess konsekvenser för hur följsamma medarbetarna blev på att 

arbeta i en organisationsförändring. De använde sig av en kvalitativ metod med semi 

strukturerande intervjuer och åtta deltagare. De använde observerande fältanteckningar under 

15 veckor. Resultatet visade på effekterna från politiskt genomförda förändringar hos de 

anställdas arbetsmoral och berodde på ledningens tolkning av den nya politiken. Sammanlagt 

visade studien att ledningens förhållningsätt och tydlighet var att få personalen mer 

deltagande och engagerade för att underlätta ett genomförande i organisationen.  

Andersson, Issel och Mc Daniel (2003) har undersökt förhållandena mellan öppenhet, 

kommunikation och deltagande i frågor kring olika beslut mellan personal och chefer och hur 

deras vård för äldre användes i ett relationsorienterat ledarskap. De fann i studien att det 

lagstadgade beslutet i olika frågor och personalen förväntningar om hur väl de skötte de äldres 

omsorg visade resultatet att ett relationsorienterat ledarskap där personalen fick aktivt delta 

och vara engagerade fungerade bättre. Forskarna använde en tvärsnittsundersökning 

tillsammans med fältstudier där data samlades in på de chefer som arbetade på 64 

äldreboenden i Texas. Resultatet visar på att chefens inneboende drivkraft och långa 

erfarenhet hade ett positivt inflytande på personalen för tydlighet, engagemang och 

delaktighet. 

Catsle och Decker (2003) kom att undersöka ledarstil och vårdkvalitet på flera äldreboenden. 

Forskarna bedömde ledarstilarna genom att skicka ut 400 enkäter till enhetschefer. Fem 

kvalitetsindikatorer tydliggjordes, de var: användning av restriktioner, användning av kateter, 

bristfällig smärtlindring och åtgärder för trycksår. Resultatet visade att kvaliteten på vården 

påverkades av ledarnas ledarstil och hur tydliga cheferna var till sin personal. Resultatet gav 
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också indikation på om cheferna var tydliga i sitt ledarskap blev personalen mer engagerade 

och delaktiga och som gav en bättre vård.   

Havig, Skogstad, Kjekshus och Romoren (2011) studerade effekter av uppgifts- och 

relationsorienterat ledarskapsstil och vårdkvaliteter på ett boende. Forskarna använde sig av 

en tvärsnittsundersökning på ett 40 tal vårdavdelningar på äldreboenden i Norge. Forskarna 

delade ut 444 enkäter och genomförde intervju och enkätundersökningar på 13 chefer och 40 

enhetschefer. De utförde även telefonintervjuer med 378 anhöriga och 900 timmars 

fältobservationer. Arbetslivsforskaren kom fram till i sin studie att en uppgiftsorienterad- och 

relationsorienterad ledarstil hade en mer positiv effekt på vårdkvaliteten hos de anställda men 

att uppgiftsorienterat ledarskap var mer gynnsamt i längden. Forskarna påpekar i studien att 

chefen bör ha ett aktivt uppgiftorienterat beteende för att öka kvaliteten i vården. Ledarna bör 

särskilt orientera sig på uppgifter, struktur, samordning, klargörande av personalens roller och 

uppföljning av verksamhetens mål. 

Samverkan är en form av ett möte mellan medarbetare och chefer och tanken är att gynna 

verksamhetens utveckling. Alla får samma information om verksamhetens mål och får även 

vara delaktiga i diskussionen redan vid målformuleringen, inom givna ramar och den 

verksamhet de befinner sig i. Med delaktighet och engagemang läggs fokus på det lokala 

initiativet och den enskildes vilja till utveckling. Spreitzer (1995) menar att egenmakt är en 

kombination av upplevelser från personalen och har med den kunskap som behövs för att klara 

en viss arbetsuppgift. Om personalens arbetsuppgifter stämmer väl överens med sin egen 

inneboendes värdering leder arbetsinnehållets upplägg till en mer engagerad och deltagande 

personal. Vidare menar Spreitzer (1995) att om arbetsplatsen präglas av acceptans och 

deltagande och öppna klimat med tydliga roller ökar upplevelsen av egenmakt inom ramen för 

verksamheten.  

Van der Doef och Maes (1999) gjorde en studie med 63 deltagare mellan 1979–1997 där de 

granskade stödet hos medarbetarna från chefer och konstaterade effekterna på individers 

välbefinnande på arbetsplatsen.  I mer än hälften av studierna fann forskarna stöd för ”the 

strain hypothesis”, I kombination med ett högt arbetstempo tillsammans med en låg rätt till 

bestämmande i beslut på arbetsplatsen resulterade i ett lägre engagemang hos personalen med 

högre sjukfrånvaro som följd. 

Av de studier som arbetslivsforskaren tagit del av i ovanstående stycken, framkommer det att 

ledarskapet ser olika ut och att samarbete, relationer och ett gott arbetsklimat är viktiga 

komponenter för hur ledarskapet fungerar i en organisation. Dagens forskning handlar om hur 

ledarna kan förbättra sitt ledarskap. Genom att ha goda relationer och samarbete mellan chefer 

och medarbetare kan arbetsmiljön förbättras och säkerhetsställas. Arbetslivsforskaren vill 

därför i sin studie undersöka hur chefer och medarbetare uppfattar ledarskapet och vilka 

erfarenheter chefer och medarbetare har om ledarskapet. Arbetslivsforskaren har valt att 

undersöka tre kommuner lika stora i en storstadsregion i Mellansverige. Arbetslivsforskaren 

har valt att intervjua både den kommunala och den privata hemtjänstorganisationenens chefer 
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och medarbetare och deras upplevelser av ledarskapet och vill få reda på hur väl 

ledarskapspolicyn används i de tre kommunerna. 

1.1.7 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka personalens erfarenheter och upplevelser av ledarskapet 

inom hemtjänstverksamhet mot bakgrund av kommuners ledarskapspolicys. 

1.1.8  Frågeställning 

• Vilka erfarenheter har medarbetarna i hemtjänsten av chefernas förmåga att skapa en 

känsla av trygghet genom tydlighet? 

• Vilka erfarenheter har enhetschefer i hemtjänst av att skapa delaktighet och 

engagemang hos sina medarbetare? 
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2 METOD  

2.1 Motivering av metodval 

Jag har använt mig av den fenomenologiska metodinriktningen eftersom det hjälper mig att 

förstå de fenomen som uppstår mellan chefen och medarbetaren men även hur de upplever 

chefens roll i organisation. Genom att använda en textanalys förstå hur ledarrollen/chefsrollen 

används som förebild utifrån policydokumenten i de tre kommunerna för att motivera 

medarbetare till bra beslut som gagnar organisationen. Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

(2008) menar att livsvärlden är en bra förutsättning för att beskriva det fenomenologiska och 

hermeneutiska perspektivet, på kunskap och lärande och få ny erfarenhet genom våra tidigare 

erfarenheter.  

2.2 Metodologisk utgångspunkt  

Med att använda en fenomenologisk induktiv metod kan arbetslivsforskaren studera och samla 

in data för att dra slutsatser som kan behandla medarbetarnas uppfattningar om sin chefs 

medskapande, där syftet på medskapande är tydlighet, delaktighet och engagemang. Den 

kvalitativa metoden fördjupar förståelsen kring upplevelserna och ger en större förståelse 

kring medarbetarnas syn och ökar förståelsen för individens olika dimensioner och 

erfarenheter. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver att förförståelsen är något vi 

inte kan undkomma ifrån. Det viktiga är att medvetandegöra vår förståelse av det fenomen 

som undersöks och låta själva fenomenet komma fram av sig självt utan att påverka eller tygla 

själva studiens data som samlats in (Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2008). En kvalitativ 

forskning används när någon vill ta reda på människors upplevelser, attityder eller värderingar 

samt deras beteende och få en insikt om deras kultur och livsstil. Enligt Creswell (2002) 

handlar det oftast om en komplex tidskrävande process med data som skall analyseras. Denna 

mängd data skall sedan katalogiserats på något sätt få utlopp för några teman relevanta för att 

beskriva frågeställningen. Det finns både ett induktivt och deduktivt angreppsätt som 

författaren kan använda sig av för att öka sin förförståelse kring tydlighet, delaktighet och 

engagemang hos chefer och medarbetare (Creswell, 2012). Vilken som väljs beror till stor del 

på forskningsfrågan. Jag har valt att använda det induktiva angreppsättet eftersom det handlar 

om interaktion mellan chefer och medarbetare och hur ledarna och medarbetarna uppfattar 

och tillämpar den värdegrund som finns i ledarpolicydokumenten framtagna i de tre 

kommunerna i en storstadsregion.  
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I min frågeställning fungerar det sämre med deduktiv metod eftersom jag har tänkt använda 

halvstrukturerade intervjuer för att kunna få svar på frågeställningen, i detta fall hur chefer 

och medarbetare följer arbetspolicyn och om de känner att de kan arbeta utifrån sin 

värdegrund och vision. För att få fram kvalitativa data är intervjuer bäst. Enligt Symon och 

Casell (2012) finns det flera metoder tillgängliga att tillämpa beroende på vad forskaren vill få 

ut av intervjuerna. Om frågorna handlar om en etnografisk frågeställning kan den beröra 

informella frågor som ställs på arbetsplatsen för att få svar på en fråga som handlar om 

tydlighet, delaktighet och engagemang. Det kan vara upprepande samtalsintervjuer som gör 

att forskaren kan komma fram till en frågeställning genom valda intervjufrågor i intervjun 

(a.a.). Van Manen (i Creswell, 2012) menar att det finns två inriktningar på fenomenologin. 

Den ena handlar om “Hermeneutic fenomenologi” och den andra handlar om “empirisk 

transcendental fenomenologi alt. psykisk fenomenologi”. Han menar att det är den levda 

erfarenheten som tas upp i det dynamiska samspelet som är kärnan i fenomenologin. Även 

Bryman (2002) menar att den fenomenologiska metodologiska inriktningen ligger 

tyngdpunkten mer åt den hermeneutiska förståelsen av den sociala upplevelsen mellan 

medarbetare och ledare. Det är den individuella upplevelsen av en likadan händelse som kan 

upplevas på olika sätt av olika personer och kan leda till att medarbetaren agerar, tänker och 

känner på annat sätt av upplevelsen än det, det var tänkt för (a.a.). Creswell (2012) beskriver 

det utmärkande i ett ledarskap kan studeras och identifieras av de upplevelserna som kommer 

utifrån det insamlade materialet.  Upplevelsen kan vara i form av citat, och/eller texter. 

Ledaren/chefen bör kunna motivera sina medarbetare och även fungera som förebild för sina 

medarbetare.  Ledaren bör visa mod och engagemang men även våga göra uppoffringar för 

organisationens bästa (Yukl,2012).  Jag kommer att använda den fenomenologiska kvalitativa 

inriktningen eftersom den passar bäst att studera hur medarbetarna upplever chefer då 

medarbetarna konkret kan beskriva sin känsla av upplevelsen. Creswell (2012) menar att 

fenomenologin utgår från den filosofiska kvalitativa metoden där forskaren använder sig av 

olika sorters perspektiv/begrepp d.v.s. “internationallity of conciousness”(a.a.). 

2.2.1 Urval kommuner och respondenter 

De tre kommunerna hade var och en ca 80 000–90 000 invånare. Dessa tre kommuner 

kommer att benämnas i studien vara en storstadsregion med privata och offentliga aktörer för 

hemtjänstverksamhet. Kriterierna för att få vara med i undersökningen är att 

medarbetarna/cheferna skall ha arbetat i minst 1 år. De intervjuer som genomfördes var sex 

stycken chefer och fem medarbetare från tre hemtjänstgrupper i en storstadsregion i 

Mellansverige. Kön på de intervjuade var enbart kvinnor mellan 24–63 år. Utbildningen på 

kvinnorna var varierade. En del hade undersköterskeutbildning men de flesta hade varit 

vårdbiträden innan sin chefsbefattning. De chefer som intervjuades hade vårderfarenhet sedan 
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tidigare. Författaren använde sig av ett frågeformulär med semistrukturerade frågor som 

följdes för att få svar på vilka erfarenheter cheferna hade om det upplevda ledarskapet. 

Respondenterna kontaktades via telefon och när intresset uppstod bestämdes tid och plats för 

intervjuerna. Alla intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats enskilt. Intervjuerna 

genomfördes under ca 30–45 minuter vardera beroende på hur mycket respondenterna 

upplevde sig kunna svara på frågorna. Intervjuerna inleddes med att respondenterna 

informerades om det forskningsetiska principer som gäller och fick skriva på missivbrevet för 

att delta och kunna ställa ytterligare frågor efter intervjun. 

2.2.2 Etiskt ställningstagande 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar de forskningsetiska principerna om 

informationskrav som innebär att forskaren informerar respondenterna om syftet med studien 

och hur intervjun går till och varför arbetslivsforskaren vill intervjua respondenterna och att 

det är på frivillig basis som respondenten är med. I samtyckekravet innebär det att 

respondenten kan, när som helst dra sig ur och själv få bestämma när och i vilken omfattning 

de vill vara med under intervjun. Kravet på konfidens handlar om att forskaren tänker på 

intervjupersonens identitet och att personuppgifter inte röjs för utomstående förutom då 

någon begär in handlingen för att kunna göra en jämförelse för studiens äkthet och ska följas 

enligt god forskningsetik. Kravet för nyttjande innebär att allt material som samlas in till denna 

studie enbart får användas till denna studie och inte till något annat. Även Codex från 

Guchteneire (2018 05 17) Beskriver i sin codex att det ställs höga krav på forskaren när det 

gäller ansvar, integritet och upprätthållande av den forskning som stöds. All inspelning, 

citering och rapporter ska kunna bevaras som vetenskapligt material och kunna tas fram när 

helst ny forskare vill ta del av materialet för att göra en likadan undersökning. Codex är ett så 

kallad riktlinje och uppsättning med etiska riktlinjer som styr forskarens forskningspraxis. 

Forskare bör vara fullt medvetna om de etiska frågorna som är inblandade i deras arbete och 

följa följande grundläggande principer. 

2.2.3 Datainsamling 

Genom att använda en intervjuguide (se bilaga, 1 och 2) som både personalen och cheferna fick 

besvara och som inspelades via röstmemo från en Iphone om hur medarbetarna uppfattar sin 

chef, fick de beskriva hur de upplevde ledarskapet på sin arbetsplats. Det som informanterna 

svarade på i intervjuguiden analyserades och kodades till meningsbärande kategorier.  

Intervjuguiden berörde bland annat frågeområden som hur deras organisation ser ut, vad 

ledarskapet innebär och ser ut samt relationerna mellan chef och personal fungerar och vad 

som är viktigt i ledarskapet. Utifrån redogörelsen kommer författaren att välja ut de argument 
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som bäst passar bäst in på det ledarskap och de policys som finns till de tre kommunerna i en 

storstadsregion i Mellansverige och även jämföra dem med varandra om tydlighet, delaktighet 

och engagemang. 

2.2.4 Tematisk analys 

Analysen inleds med att arbetslivsforskaren analyserar och transkriberar texterna för att 

noggrant kunna urskilja det meningsbärande i texten. Därefter kommer författaren att läsa 

flera gånger för att kunna urskilja några kategorier som uppstår för att kunna besvara 

frågeställningen om cheferna/personalens upplevelser och identifikation kring begreppen 

tydlighet, inflytande och delaktighet. Därefter kategoriseras det transkriberade intervjuerna så 

de överensstämmer med studiens syfte och det som informanterna uttryckt i inspelningarna 

under intervjuerna. För att trovärdigheten ska förstärkas ytterligare kommer en oberoende 

part att läsa igenom textmaterialet för att se om liknande kategorier uppstår. 

 

 Fortsättningsvis kommer ordet chef eller ledare tilltalas endast som chef och medarbetare som 

personal oavsett i vilken organisation de arbetar ifrån.  Det som kändes viktigt med 

intervjuerna var att alla som intervjuades hade arbetslivserfarenhet. De flesta intervjuerna var 

kvinnor men oavsett vilket kön kommer forskaren att endast beskriva chef och personal 

könsneutrala vilket Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver i sin studie att olika kön 

och ålder kan inkluderas i studien utan att resultatet blir fel. 

 

I resultatdelen nedan kommer ledarens komplexa ledarroll presenteras i huvudkategorin med 

stöd av ledarpolicydokumenten från de tre kommunerna från en storstadsregion i 

Mellansverige. Intervjuerna kommer att presenteras löpande utifrån underkategorierna 

”tydlighet, engagemang och delaktighet” och besvara om policydokumenten är kända i de olika 

hemtjänstgrupperna. Fortsättningsvis kommer policydokumenten från en storstadsregion 

beskrivas som kommunerna x, z, ö i beskrivningen och i löpande text kommer det att stå 

exempelvis, Kommun, X (2009) och så vidare. Detta är för att inte avslöja vilka kommuner i 

Sverige det handlar om och för att bevara integriteten för respondenterna. 
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RESULTAT 

Det viktigaste tillvägagångsättet de tre kommunerna i storstadsregionen är att föra ut och 

sprida information till cheferna via kommunernas ledarskapspolicys. Cheferna behöver ett 

stöd i sitt ledarskap och ett verktyg att arbeta utifrån. Författaren har tagit del av tre viktiga 

dokument som är ett offentligt dokument för de tre kommunerna i Mellansverige i en 

storstadsregion där författaren haft sina intervjuer inom hemtjänstverksamhet. De olika 

ledarskapspolicydokumenten handlar om chefsstrateger (Kommun X, 2009), chefs och ledare 

strategi (kommun Z, 2013) och chefs och ledarskapspolicy (kommun Ö, 2013). I de olika 

dokumenten som är ett verktyg för cheferna i sitt ledarskap berörs områden som” hur blir vi 

en bra arbetsgivare”, ”Hur är det att arbeta i denna kommun”,” varför skall vi vara en attraktiv 

arbetsplats”. De tre kommunerna i storstadsregionen i Mellansverige använder många 

begrepp och för att särskilja de olika ledarskapspolicydokumenten använder sig kommunerna 

av olika delmål. Ett policydokument skall ju spegla kommunernas vision och mål samt 

intention inom ledarskapet för cheferna och skapa en gemensam plattform med samma 

grundsyn och värderingar.  Här fann författaren flera olika begrepp för att förklara 

kommunernas ledarpolicydokument. Genom att använda förklaringsmodellen figur 1 kan 

chefernas komplexa arbetsroll bli mer åskådlig genom dess tre underkategorier om tydlighet, 

engagemang och delaktighet. 

Figur 1, Huvudkategori och dess underkategorier 

 

 

Komplex 
chefsroll

Tydlighet Delaktighet  Engagemang
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De begrepp som framkom efter att ha analyserat textmaterialet innehöll kategorier. Se 

ovanstående bild.  

Kategori 1 handlade om slutdatum, möten och problem i personalgruppen och hur viktigt det 

är att chefen är tydlig i sitt ledarskap. 

 Kategori 2 handlade om transparens och förväntningar och hur viktigt det är att chefen gör 

det möjligt för personalen att vara delaktiga i verksamheten.  

Kategori 3 handlade om hur chefen låter personalens engagemang genomsyra verksamheten i 

självständigt handlade, samverkan, teamarbete samt stöd i arbetsgruppen tillsammans.  

Ledarskapspolicydokumenten förstärker och hjälper chefen i den komplexa ledarrollen för att 

leda, utveckla och förbättra samt stödja sin personal i verksamheten och låta personalen 

systematiskt få uppföljning och känna sig delaktiga. 

2.3 Komplex chefsroll och ledarskapspolicys 

I de tre kommunerna framtogs ledarskapspolicy från kommunernas hemsidor som handlade 

om chefs- och ledarskapspolicy (kommun X, 2009)., chefs- och ledarstrategi (kommun Z, 

2013) samt arbetsgivare strategi (kommun Ö, 2013) för att möjliggöra chefernas kompetens 

och utveckling. Alla kommunerna inkluderades i studien och varje arbetsgivare hade en vision 

och målsättning för sin personal. Bland annat vill kommunerna vara attraktiva arbetsgivare 

genom att vara energiska, kreativa och nytänkande och att ha ett öppet förhållningsätt samt 

vara tillgängliga mot kunder. Kommunernas ledarskapspolicy hade en vision om en vilja att 

inge förtroende och respekt och låta personal vara delaktiga genom att visa tillit och 

engagemang. 

2.3.1 Ledarskapspolicys om tydlighet 

Det är bra om chefen kan värdera medarbetarnas vilja till att samarbeta. Om medarbetarna är 

ovilliga till samarbete är tydlighet i chefskapet än viktigare än tidigare. När chefen har 

information som behövs bör den ges till medarbetarna. I slutändan är det chefen som fattar 

beslutet genom att vara tydlig i det denne gör eller säger. I policydokumenten som handlar om 

tydlighet i en storstadsregion skall cheferna hjälpa medarbetaren att göra ett bra arbete. För 

att kunna utföra detta ställer cheferna stora krav på personalen men ändå ge det stöd denne 

behöver ha för att göra ett bra arbete.  Chefen kan hjälpa personalen skapa förutsättningar för 

att kunna fokusera på sitt uppdrag som personalen har.  
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2.3.2 Ledarskapspolicys om delaktighet 

Kulturen i andra länder kan ha andra värderingar av delaktighet jämfört med Sverige. I Sverige 

kännetecknas en kultur av delaktighet, medbestämmande och lagstiftning tar en stor plats i 

människans vardag både i arbete och i det privata. Delaktighet och medbestämmande regleras 

i lagen (MBL) (1976:580) i yrkeslivet. Delaktighet är ett komplext ord som kan vara både 

tidskrävande och motsägelsefullt t.ex. när inte all information har nått ut på det sätt som det 

blivit tänkt för att medarbetare eller chefen skall kunna fatta ett riktigt beslut i ett ärende. Det 

kan konstateras att begreppet delaktighet är ett nyckelbegrepp. Det är viktigt att synliggöra 

delaktighet och göra medarbetarna medbestämmande. I policydokumenten om delaktighet är 

det chefernas viktigaste uppgift, att leda mot ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Där 

behöver cheferna ha god kommunikationsförmåga, kunna tydliggöra målen samt ge 

personalen kontinuerlig återkoppling på utfört arbete så att de känner sig delaktiga i sin 

organisation. Cheferna bör förmedla till all sin personal vilket ansvar de har för verksamheten 

och för sin egen utveckling.  

2.3.3 Ledarskapspolicys om engagemang 

Begreppet en demokratisk arbetsplats syftar på såväl den direkta som den indirekta formen av 

engagemang. Engagemanget i form av självbestämmande är den grad medarbetarens själv kan 

bestämma sin arbetsuppgift i det egna arbetet. Det kan handla om när individen har kontroll 

på arbetsmetoder, upplägg eller arbetsuppgifter så kan medarbetarens bli mer engagerad i det 

som sker i det vardagliga arbetet. Cheferna bör då vara skickliga ledare och inneha en god 

kommunikationsförmåga mellan personal, chef och övriga i gruppen för att nå verksamhetens 

mål och vision. Chefen bör ge möjlighet till förbättring genom att ta del av personalens 

kreativitet, idéer och kunskap samt utveckla och förbättra personalens prestationer för att 

utveckla verksamheten framåt mot uppsatta mål och resultat som de förväntas uppnå i 

gruppen.  
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2.4 Medarbetarna om tydlighet, delaktighet och engagemang 

2.4.1 Medarbetarna om tydlighet 

Personalen upplever att tydlighet handlar om information från chefen som kommer uppifrån 

från ledningshåll och upplever oftast det som ett måste: 

Både ja och nej, tydlighet är när chefen kan vara positiv och kan vara den 

som kan vara med och förändra och förbättra så att alla kommer med 

och har en gemensam bild och blir mer motiverade till det de gör (IP:2 

och 4). 

2.4.2 Medarbetarna om delaktighet 

En del av medarbetarna uttryckte sig vid intervjutillfället att en bra chef är en chef som 

personalen kan lyssna på och som tar hänsyn till vad personalen har att säga för att bygga 

vidare på relationer och gör dem delaktiga i det som handlar om deras arbetsplats: 

Tar hänsyn till personalens önskemål och kan säga ifrån när det behövs, 

är snäll och lite sträng och att chefen talar klarspråk och kan stötta i saker 

som blir tunga och att alla får vara med och påpeka brister och fel utan att 

hängas ut (IP:3) 

2.4.3 Medarbetarna om engagemanget 

Vid intervjuerna framkommer det att medarbetarna använde sina grundvärderingar om 

service till sina brukare och att chefen utför ett bra ledarskap: 

Mitt fokus är på att göra klart mitt schema och att självständigt få lägga 

upp sitt arbetsschema till kunderna under dagen”…Chefen skall vara 

lyhörd och ha bra personalkontakt så att man blir mer motiverad (IP:1)

  

Det framkommer att kommunikation är ett viktigt instrument för ledarpolicyerna i de tre 

kommunerna i en storstadsregion i Sverige där intervjuerna hölls. Cheferna skall ha ett tydligt, 

personligt och aktivt ledarskap som uppmuntrar delaktighet och medbestämmande som gör 

att medarbetarna kan känna sig engagerade i delegerade arbetsuppgifter. 

I avsnittet nedan kommer arbetslivsforskaren att presentera analysen av chefernas 

erfarenheter utifrån begreppen tydlighet, delaktighet och engagemang. 
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2.5 Komplex ledarroll 

Det goda ledarskapet utmärker hur tydligt cheferna är i sitt sätt att agera som ledare och att 

det finns tydliga mål och ramar uppsatta som är väl kända av medarbetarna. Det är viktigt att 

cheferna kan coacha sin personals utveckling framåt och göra dem delaktiga och engagerade i 

verksamheten. Nedan kommer författaren att sammanställa den komplexitet som cheferna 

känner i sin ledarroll om tydlighet, delaktighet och engagemang 

2.5.1 Chefernas erfarenhet av tydlighet 

Många chefer ansåg att de hade ett gott stöd i sin arbetssituation. Några chefer kunde stötta 

varandra då de satt nära varandra i sin arbetssituation.  Cheferna upplever god feedback när 

personalgruppen samlas och diskuterar med varandra och gillar att få konstruktiv kritik kring 

sin ledarroll: 

En riktig ledare går före och visar vägen och kan vara respektfull och hålla 

på tystnadsplikten (IP: 2) ”en är bra ledare, kan ta hand om saker och ting 

själv (IP:4) 

Ett sämre ledarskap är när någon bestämmer vad andra ska göra och 

någon skjuter en framför som slavdrivare eller har piskan med sig och att 

inte favorisera är jätteviktigt (IP: 1) 

Många av cheferna upplever ett gott stöd i sitt ledarskap förutom ett fåtal som kände sig 

ensamma i sitt utövande av ledarskapet. Merparten kände att de kunde få stöd och feedback 

när ett behov fanns och att det fanns goda möjligheter till kommunikation med överordnad 

chef och chef.   

2.5.2 Chefernas erfarenhet av delaktighet 

Då känslig information skulle klarläggas kunde cheferna uppleva ett stöd i att chefen för 

cheferna var med på möten när det handlade om en besvärlig situation t.ex. uppsägning eller 

om det uppstått en konflikt i en personalgrupp. Några upplevde också att chefen fanns 

närvarande men att personalen valde att vänta med att ge och ta del av informationen för att 

inte belasta denne med annat än det som är nödvändigt i rådande situation: 

Man känner att man är delaktig i hela organisationen, alla vi tillsammans 

om chefen inte stänger dörren in till sig och inte har kontakt och kan ta 

tag i konflikter men ändå visa uppskattning och inte vara rädd för att fatta 

beslut, även obekväma och kunna säga ifrån när det behövs (IP:5) 
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2.5.3 Chefernas erfarenhet av engagemang 

När cheferna berättar att de med sina tidigare arbetslivserfarenheter, kan känna att de tillför 

ett gott stöd till sin personal och att de får vara delaktiga i den mån de går. Cheferna beskriver 

att deras tidigare erfarenheter hjälper dem till att bygga sin roll som ledare. De ger tydliga 

exempel av tidigare arbetsroller som distriktssköterskor, undersköterskor och egna 

erfarenheter som medmänniska och tillsammans med sin arbetsgrupp visar på ett tydligt 

ledarskap. 

Många chefer anser att relationer var en viktig del i arbetet och att den goda relationen med 

personalen var den viktigaste. Det var också viktigt för cheferna att den 

arbetsuppgiftcentrerade och den privata relationen med medarbetarna hölls isär. Cheferna 

tyckte också det var viktigt att personalen fick ansvar inom det egna området i verksamheten. 

Det som också kännetecknades som viktigt av cheferna var medarbetarnas engagemang och 

att de kunde fatta egna beslut vid oväntade situationer. En del av cheferna berättade att det var 

personalen som planerade medarbetarnas scheman i samråd med chefen då de innehade en 

större kunskap för verksamheten än chefen hade.  Majoriteten av cheferna tyckte det var viktigt 

med en öppen relation till sin personal och att de alltid skulle vara tillgängliga för personalen: 

Om man känner att man trivs kan man göra en insats och skapa lugn och 

harmoni, min dörr står alltid öppen så att alla får komma in och jag tycker 

om personalen och för mig är alla lika viktiga när man har en normal 

relation så är det jätteviktigt för mig att visa uppskattning (IP: 1) 

Samtliga chefer upplever att det finns en öppen dialog mellan övre chefer i organisation till 

cheferna och chefen till personal. Cheferna kan ta emot konstruktiv kritik av varandra inom 

verksamheten. Vidare anser cheferna att de upplever sitt ledarskap som öppet och att de ofta 

kan ta konflikter med hjälp av sin långa gedigna erfarenhet som människa och ledare. 

2.5.4 Tydlighet i ledarskap 

Samtliga intervjuade chefer upplever sin vardag som väldigt skiftande. De beskriver sin vardag 

som väldigt komplex. Flertalet av respondenterna beskriver att olika möten skall hållas inom 

ramen för den tid som de förfogade över. Respondenterna beskrev att de innebar också möten 

med personalgruppen, anhöriga och kunder. Några av respondenterna beskriver att de ofta 

deltar i olika nätverksmöten tillsammans med andra aktörer. Många chefer upplever att de 

också har spontana möten i korridoren där chefen möter personalen och samtalar om ett 

kundärende. Det spontana mötet kunde även handla om något privat problem i arbetsgruppen 

mellan två individer personalen vill tala om. Cheferna upplever att de då bör finnas tillgängliga 
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för att tillgodose personalens behov av bekräftelse. Flertalet av respondenterna upplevde att 

mötena är viktiga för att bedriva sin verksamhet och sitt arbete på ett tillfredställande sätt: 

Om det finns en lucka under en helg kan jag slänga på mig arbetskläderna 

och rycka in (IP: 1) 

Bara beordra istället för att känna, att besluten fattas på gemensam grund 

och att vi gemensamt har kommit fram till ett beslut (IP:4) 

Några respondenter beskrev att vissa av träffarna i form av möten skulle kunna förändras. 

Cheferna uppfattade det som om det var tiden som upptog all deras uppmärksamhet och att 

de hellre skulle vilja ha mer tid för sin personal än för ledningsmöten och annan mötesaktivitet 

med andra aktörer: 

Att ta hand om varandra och våra kunder att det är tillsammans som gör 

det här att man trivs och tycker det är roligt (IP: 5) 

Flera av cheferna upplevde det att de var tvungna att prioritera inkommande mängd av papper, 

mail, telefonsamtal och Facebook vilket medförde att cheferna upplevde att dagens 

kommunikationsflöde var mer uppskruvat än för 10–20 år sedan: 

Pappren rör sig ju inte, så finns ett papper som jag ser att det här kan ligga 

till nästa vecka då låter jag det ligga till nästa vecka” ”en del vill vara vän 

på sociala medier och då får de det, hålla det lite liksom, inget privat så det 

är upp till dem liksom (IP: 6) 

Majoriteten av cheferna upplever att de periodvis arbetar i ett mycket högt tempo och av 

respondenterna hade få av dem fler än bara chefs och ledarskap i sin arbetsroll. De kunde t.ex. 

också arbeta som undersköterska, vaktmästare, städare och kamrat till de andra förutom att 

ha hand om budget och schemaansvaret. Endast några av de intervjuade cheferna upplever att 

de har någon normal arbetsrytm och att de har möjlighet att styra över sin egen arbetstakt. 

Cheferna beskriver även att det är positivt att få rå om sin egen arbetstid: 

Mycket att göra som både verksamhetschef och chef, ledarskapet är viktigt 

för alla medarbetare men till viss del kan jag bestämma över min egen tid 

framförallt planeringen måste ju göras men sedan kan jag bestämma 

resten av tiden (IP:4) 

 När det blir för mycket kan jag gå ut och städa bland koppar och papper 

och planeringen ser ut så, man kan bara jobba för sig själv, jag kan inte 

jobba för någon annan utan bara visa på hur jag vill ha det till min personal 

(IP: 2) 
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Flertalet chefer upplever att de kan arbeta hemifrån om de så önskar men att de upplever det 

mer stressande än när de arbetar på arbetsplatsen, då egna intressen kan hopa sig framför dem 

som t.ex. barnbarn som stör eller disk och tvätt. En del chefer upplever det som positivt att 

kunna arbeta ostört i hemmet då relationerna ofta inte innefattar något besvär från hemlivet 

utan endast används till förfogande för det som skall vara arbetsrelaterat och att de då känner 

att de får något gjort när de inte blir störda av andra medarbetare: 

Det är krävande att vara chef, obekväma arbetstider och telefonsamtal 

dygnet runt och vi har samtal hela tiden, man får ta tag i saker efter hand 

som det händer och man stöter på saker hela tiden som man förmodligen 

kunde lösa lättare om man liksom, ja t.ex. jag har små lappar som ligger 

här som också är viktiga saker, det är ju lätt att glömma bort (IP: 2) 

Många av cheferna beskriver känslomässiga situationer med andra medarbetare som kan 

kännas ansträngande t.ex. när det handlar om personalrelaterade frågor om dennes hemliv. 

Någon kan också ta upp en konfliktrelaterad situation mellan medarbetarna. De förekommer 

också att en del chefer känner sig motarbetade och missförstådda av personalen: 

Jag prioriterar personalvård, att kunna lyssna och kan skapa trygghet för 

personal (IP:2)  

Och få en lugn och harmonisk arbetsgrupp och att personalen mår bra och 

inte dåligt för då fungerar inte verksamheten, det blir ingen kvalitet på 

vården om personalen mår dåligt, det kan handla om misshandel eller 

missbruk eller om allting (IP: 1) 

Att ge och ta betyder väldigt mycket, har man en god attityd mot sin 

personal så tycker jag allt löser sig och att känna med dem men ändå inte 

komma för nära och ändå vara respektfull (IP:1) 

Man ska vara intresserad av utveckling och att saker och ting ska gå framåt 

och skapa trygghet och gemenskap med olika kulturer och olika bakgrund, 

det är så mycket som påverkar personalgrupperna, men det är det genuina 

att stå för trygghet och lugn och kunna skapa gemenskap (IP: 2) 

Av all information som arbetslivsforskaren tagit del av verkar det som alla chefer upplever det 

likvärdigt i att alla möten är givande och är en nödvändig arbetsmetod. Vissa klargjorde att 

mötena kunde omstruktureras i form av längd och innehåll men var eftersträvansvärda i alla 

fall. Många chefer berättade om att de hade en tidspress mellan bokade möten, ibland kunde 

ett möte spontant ske i korridor då dörren stod öppen eller via mail, brev eller Facebook. En 

del av cheferna upplevde dessa möten som stressande men insåg att de hörde till deras arbete. 

Flertalet av cheferna var överens om att de alla hade möten som de varit med om som inneburit 
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en känslomässigt svår situation där personalfrågorna handlat om relationer mellan personalen 

eller personal i sin egen hemmiljö varit utsatt för något tragiskt. 

2.5.5 Delaktighet i ledarskap 

Det är lätt att förstå att alla chefer kan befinna sig något mellanting mellan att vara chef och 

ändå vara medarbetare i organisationen. De allra flesta hade chefer ovanför sig men ändå hade 

de kunder, anställda och anhöriga att arbeta emot. De kommunanställda cheferna hade 

dessutom politikerna i topp som bestämde deras arbetspolicys över dem. Cheferna upplevde 

att de hade höga förväntningar riktade mot sig när det gäller personalansvar och budgetansvar 

i sina arbetsroller De flesta av cheferna tycker det var roligt att ha dessa förväntningar och 

upplevde inget hinder i att varje organisation hade skiftande behov för stunden förutom för 

den verksamhet de befinner sig i. några chefer påpekar dock att ibland kan förväntningarna 

krocka och vara orealistiska men för det mesta fungerar det organisatoriskt sett: 

När någon verkligen ser våra kunder, tar tag i saker och om kunden 

behöver hjälp om kanske ett nytt beslut och rapporterar och kan förmedla 

det till sin personal när man t.ex. har introduktion och som får 

verksamheten att utvecklas (IP:3) 

Man har alltid ett val, vi är här av en anledning och ingen tvingar oss om 

vi än är ledare, chefer, medarbetare eller arbetskamrater oavsett vilken 

befattning vi har är kravet att säga ifrån t.ex. ett dåligt beteende eller 

bemötande och att vi inte accepterar det här (IP:6) 

Många av cheferna beskriver arbetsuppgiften som ett ansvarsområde och talar om 

personalansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar. Några chefer talar också om 

informationsansvar och ansvar kring sina kunder. Det förekommer inte någon 

arbetsbeskrivning för de verksamma cheferna för de privata utförarna jämfört med de 

kommunala utförarna som hade en arbetsgivarestrategi -och ledarskapspolicydokument att 

följa. Några chefer berättar att de fått en bra introduktion och upplever en trygghet i att de får 

de stöd som de behöver som nya.  Flertalet av cheferna var dock inte gynnade av att ha denna 

introduktion och kände sig mer vilsna och önskade ha ett större ramverk att följa vid 

introduktion. En del av dessa chefer upplevde sig ensamma i sin roll som chef. Citatet nedan 

kan beskriva cheferna upplevelser vid introduktion. 

 Chefen finns där för frågor och med all feedback, väldigt punktlig och 

noggrann men det tar tid att orka och balansera allt (IP: 4) 
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Jag är anställd som biträdande verksamhetschef men målet är otydligt, 

som facklig företrädare har jag kunnat påverka en hel del men inte lika 

mycket nu när jag sitter på arbetsgivarsidan (IP: 1) 

Önskemål att jag haft mer kontakt med min chef över mig, minst en gång 

i månaden och förväntningarna skall vara tydliga och man måste vara 

överens och inte vara här på skilda premisser, utan ha samma övertygelse 

och ha en nära relation till sina anställda för att kunna leda, men ändå 

skilja på privat och arbete (IP: 2) 

Det har inte varit något strukturerat än så länge, så det har varit lite 

funderingar och ofta har vi suttit i lite mindre grupper och diskuterat (IP: 

1)  

Min chef ville jag skulle söka och studera för chefstjänsten, då jag redan 

utförde uppgiften (IP: 6) 

Många av cheferna upplevde det svårt att få vardagen att gå ihop och att prioritera svåra beslut. 

Framförallt när arbetstempot är något högre och arbetsbelastningen skenar kan det vara svårt 

att prioritera de behov som uppstår i en specifik situation. De flesta av cheferna går inte in och 

gör sin personals arbeten i verksamheten utan endast någon av de privata utförarna är 

verksamma som sjuksköterska och chef. Interaktionen med kunderna är genom telefonsamtal, 

kundkontakter eller via korridorsamtal om kunderna och andra planlagda ärenden i form av 

möten som handlar om kundens nya plan. Alla cheferna hade en mer administrativ roll än vad 

de önskade sig ha och de praktiska arbetsuppgifterna fanns hos personalen i de olika 

verksamheterna i form av utbildad och outbildad personal under chefen: 

Jag prioriterar personalvård och att de har en bra attityd, då löser sig 

mycket för att planera och att man inte måste stå och räkna minuter utan 

ta egna initiativ, personalen kan inte vänta men papper kan vänta och tas 

nästa vecka (IP: 4) 

Av ovanstående citat verkar det som informanten fått en uppfattning om att alla chefer 

upplever att de har en skiftande arbetsdag. Men att det inte har någon svårighet att förena alla 

kundernas eller personalens behov med undantag av något tillfälle då deras förväntningar 

kolliderat med organisationens ledarskapspolicy och egna intressen av att närvara. Alla 

cheferna talar om sina arbetsområden och vad de förväntas utöva i sin chefsbefattning och 

upplever att de tydligt infrias i det som de till största del förväntas prestera i sitt huvuduppdrag 

som chef och arbetsledare. Chefens arbete är främst ett administrativt arbete i form av 

lönesättning, budget arbetsmiljöarbete och personalvård. En del chefer beskrev att de utförde 

andra arbeten än den tilldelande roll de hade och upplever att det är ett problem. Cheferna 

upplevde att det var svårt att prioritera om det är problem i arbetsgruppen. 
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2.5.6 Engagemang i ledarskap 

Flertalet av cheferna har budgetansvar förutom några få där det är verksamhetens chef som 

har budgetansvar. Cheferna tycker att detta var en viktig fråga och nödvändigt för att kunna 

bedriva verksamheten på ett korrekt sätt eftersom cheferna var de med yttersta ansvaret då 

personalen kostar pengar. För att bedriva en bra verksamhet ville cheferna som respondenten 

intervjuade, att de hade ett budgetansvar så att de kunde planera själva sin verksamhet utefter 

sin budget.  Flera av cheferna upplevde dock att de hade en begränsad befogenhet om det 

förekom besparingar i form av inköpstopp som kunde hindra beslutet i verksamheten att göra 

ett bra resultat och som drabbade hela organisationen. Alla cheferna berättar att de kan ta sig 

tid och planera sin dag och därmed sina arbetsuppgifter. Även om en del chefer upplever att 

de arbetar inom vissa ramar kan de ändå uppleva stor frihet i sitt dagliga arbete: 

Klara och tydliga riktlinjer och att man gör som, så att alla känner sig 

trygga och har koll på läget eftersom vi bemannar jourtid när 

vårdcentralerna har stängt, och på kvällar och helger har vi samma 

bemanning som på dagtid, på natten endast en sjuksköterska (IP: 1) 

Personalen kommer och går och med den oron om ekonomin och de skall 

ta in seriös personal och veta vad jobbet innebär (IP: 2) 

Vissa saker måste jag göra vid vissa tillfällen och vissa dagar kan jag 

planera min dag, finns det något som går före kan jag göra det istället, i 

det stora hela kan jag bolla och lägga upp mitt eget schema och jag kan 

fördela och lägga upp mitt arbete och lägga upp det lite som jag vill (IP:1 

och 3) 

Cheferna menar också på att de kan påverka målen i sin verksamhet och på vilket sätt den skall 

bedrivas gentemot sina kunder/brukare. Cheferna deltar i olika ledningsgrupper och planerar 

framtid, övergripande mål och visioner för verksamheten. Många chefer upplever att de får 

utbildning och vidareutbildningar i respektive verksamhet om de så önskar. Ett flertal av 

cheferna berättade att de kan ta egna initiativ till fortbildning eller att det kan komma från 

ledningshåll att de kan fortbilda sig. Nedan följer ett citat som påvisar möjligheterna för 

cheferna att fortbilda sig. Att få handledning för cheferna fanns inte att få däremot hade 

personalen mer handledning av cheferna. Några var mer än nöjda som det såg ut i dagsläget 

än att själva få handledning utan att de skulle handleda sin personal istället: 

Alla är lika viktiga, vi behövs för att verksamheten skall fungera, 

relationerna är jätteviktiga och det skall finnas tydliga regler för vems 

skull man är här och att det är ett fint arbete att arbete med vården (IP:3) 
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Hon tyckte jag hade talang och hon ville att jag skulle gå en 

fortbildningskurs på sju och ett halvt poäng i ledarskap och man har ju 

många utbildningar och får gå fortbildningskurser (IP: 5) 

Jag tycker om att vara chef och leda då jag har så mycket erfarenheter och 

kommer med idéer till gruppens förväntningar och inte vara rädd att ställa 

frågor då personalen är självgående, man behöver bara vara närvarande, 

det är hur man säger och hur man gör så att det är klart att det påverkar 

personalen (IP: 3) 

Många av cheferna ansåg att det var bra att ha ett budgetansvar i sina egna verksamheter 

medan andra såg det som något nödvändigt för att kunna planera sin verksamhet. Samtliga 

chefer upplevde att det råder t.ex. inköpstopp kunde verksamheten bli lidande vilket 

försvårade verksamhetens planering.  Många chefer upplevde att de kan fatta sina egna beslut 

om hur dagen skall se ut och om de själva behövde fortbildning eller inte. Alla cheferna 

upplever sig ha stor frihet hur deras dagliga upplägg kunde se ut, förutom den fasta 

planeringen som fanns med ledningen i verksamheten. Cheferna såg att det fanns goda 

utbildningstillfällen för de som önskade detta och att handledning mest var till för personalen 

istället för cheferna. 
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3 DISKUSSION 

3.1 Diskussion om tydlighet, delaktighet och engagemang kopplat till 

policydokumenten 

Syftet med studien var från början att undersöka chefernas och medarbetarnas upplevelser och 

erfarenheter av ledarskapet mot bakgrund av kommunernas ledarpolicydokument. Det som 

framkom i underkategorierna var tydlighet, delaktighet och engagemang och att cheferna 

väljer att lägga stort fokus på relationerna vid sina arbetsplatser men även göra medarbetaren 

delaktiga i arbetet vilket också de tre ledarpolicydokumenten visar. Cheferna ville också vara 

tydliga och göra medarbetarna engagerade och delaktiga i verksamheten. Engagemang var det 

mest starka begreppet näst efter tydlighet för cheferna, vilket även ledarpolicydokumenten har 

som begrepp.  

Efter att ha analyserat och läst igenom vad varje medarbetare har att säga om chefens 

ledarskap när det gäller tydlighet, delaktighet och engagemang finns det en klar parallell 

mellan ledarspolicydokument från de tre kommunerna i en storstadsregion där intervjuerna 

hölls, i olika hemtjänstgrupper, på både den kommunala och den privata aktörsidan. T.ex. 

hade ett ledarpolicydokument viktiga ledord som kreativa och nytänkande, men även ett öppet 

förhållningsätt som kommer i närheten av begreppet engagemang. I det andra 

ledarspolicydokumentet handlade det om tillgänglighet och gott bemötande, mångfald och en 

öppenhet vilket kan kopplas till begreppet delaktighet. Det tredje ledarpolicydokumentet 

handlade om tydlighet, engagemang och delaktighet i vilket alla begreppen ingår, förutom 

begreppet tydlighet som är var ett enstaka fenomen för det ledarspolicydokumentet. Cheferna 

beskriver att en positiv människosyn kan göra att medarbetaren känner sig mer motiverade 

och fokuserade på att ta eget ansvar för sitt dagliga arbete i form av prioriteringar från dag till 

dag i den mån de kan ändra sitt schema. Medarbetarna beskriver, att få eget ansvar innebär 

att chefen litar på att de gör ett bra arbete. Ingen av informanterna utav chefer eller 

medarbetare känner att de behövde någon sorts övervakning för att utföra sitt arbete mot de 

uppsatta mål verksamheten hade. Det har istället krävts uppföljningar och utvärderingar hela 

tiden, för att verksamhetens skall ge så goda resultat som möjligt, i hemtjänstgrupperna inom 

den kommunala och den privata verksamheten. Chefer och personal kände att de hade en 

öppen dialog där de tog gemensamma beslut med hjälp av de policydokument som 

verksamheten hade. Genom att ha ett mål och en vision i arbetsprocessen kännetecknas av att 

kunskapen kan skapa nya förutsättningar för organisationen (Döös och Wilhelmsson, 2012). 



26 

 

3.1.1 Diskussion om tydlighet 

Det framkom i studien att visionerna för policydokumenten som genomsyrar kommunernas 

strategi för ledarskap och chefskap inte kommer de privata aktörerna till handa trots att det 

finns en tendens till att de vill göra samma saker som i de privata hemtjänstgrupperna. Att 

motivera personalen var ett starkt ledord för samtliga informanter i hemtjänstgrupperna och 

cheferna tyckte det var viktigt att tydligt coacha personalens personliga utveckling så att 

medarbetaren kunde prestera mer i det dagliga arbetet. Ett intressant begrepp som kom upp 

vid intervjuerna var ordet värdering och vad det stod för. Oftast tänker vi på att en värdering 

handlar uteslutande om ett visst sätt att agera i en kulturell social samexistens med andra. 

Informanterna kände att begreppet värdering innehöll så mycket mer än ordet och de kom 

t.ex. att säga att kunderna dvs pensionärerna, ”de kunde vara min mamma!” därför är 

begreppet viktigt i sammanhanget att tänka på eftersom det handlar då mer om den 

existentiella närvaron och att kunna identifiera sig med någon eller några i arbetsgruppen och 

även med dem som de arbetar emot, klienterna. För att lyckas som chef och ledare bör chefen 

få hjälp i alla arbetsrelaterade frågor menar Söderberg och Bredin (2005) och att HR- 

expertisen bör göras delaktiga och bidra med sitt expertutlåtande i organisationen.  I resultatet 

framkom det att tillsammans med den reella erfarenheten och den formella kompetensen 

chefen innehar, bör ett tydligt effektivt ledarskap effektiviseras. För att implementera ett nytt 

tankesätt bör tydlighet göras tidigt. Oftast är det viktigt med en tydlig kommunikationsväg som 

också innebär att alla som arbetar har en samlad gemensam bild av organisationens vision och 

mål. Ett självständigt beslut uppfattas av medarbetarna med acceptans då chefen kan ”sälja” 

in ett bra argument till medarbetarna på ett korrekt och tydligt sätt (Yukl, 2012). 

3.1.2 Diskussion om delaktighet  

Delaktighet finns i många former och det finns ingen direkt enighet om vilket sätt som är bäst 

att få med personalen i en beslutsprocess. Personalen upplever sig mer delaktiga och mer 

kreativa om vi utifrån policydokumenten ser de beslut som även kunde ske informellt vid en 

lunchrast eller i en korridor. Om det transformativa förhållningsättet används som en 

ledaregenskap upptäckte jag att det förmodligen kan effektivisera arbetsgrupperna inom 

hemtjänsten ytterligare, vilket på sikt medför att medarbetarna känner sig mer delaktiga tror 

arbetslivsforskaren. Yukl (2012) tar upp detta med effektivisering och refererar till Bass som 

menar att det ”transformativa ledarskapet är effektivt i alla situationer och kulturer”. 

Personalen får känna sig delaktiga då chefen är av samma åsikt. Chefen tar det yttersta beslutet 

ändå och personalen får känna sig delaktiga i det överenskomna. Vad resultatet pekade på var 

att respondenterna kände att de hade stöd i cheferna och i själva organisationen. Personalen 

upplevde att chefen fanns för dem om de behövde hjälp i något ärende. Dutton, Dukerich och 

Harquail (1994) tar upp i sin studie att en organisationsidentitet är det viktigaste, att koppla 
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till en specifik arbetsgrupp som också Kim, Murrmann och George (2012) påpekar i sin 

avhandling. Att det upplevda stödet i en organisation även gav personalen ett engagemang i 

verksamheten. Under studien förstärktes kategorisering av de olika kategorierna fram genom 

att använda teorin om KASAM från Antonovsky (1991). New Public Management(NPM) som 

är ett samlingsnamn för de snabba förändringar som sker inom den offentliga sektorn gör 

också så att den privata sektorn även den ska effektiviseras (Diefenbach, 2009).  Ansvar för 

arbetet menar Svensson och Karlsson (2011) ligger främst på den professionella och den 

kollegiala organisationen. Vid organisationsförändringar är det viktigt att kunskap används 

konkret tillsammans med begreppen trygghet, ansvar, respekt och meningsfullhet.  Svensson 

(2011) för resonemanget vidare och beskriver skillnaderna mellan den offentliga och privata 

professionalismen minskat betydande med åren genom införandet av NPM (New Public 

Management) och som bidragit till att personalen fått agera mer självständigt med ökat ansvar 

i sin professionalitet i sitt yrkesutövande och vara mer delaktiga.  

3.1.3 Diskussion om engagemang 

När det gäller den sociala relationerna mellan medarbetarna och cheferna valde samtliga 

informanter att beskriva att det var viktigast att ta itu med problemet direkt och inte vänta för 

länge just för att en god stämning i arbetsgruppen inte skulle upphöra. Många medarbetare 

valde att beskriva de sociala aktiviteterna såsom utbildningar och gemenskapsaktiviteter men 

att organisationen prioriterade detta lågt. Med små medel kunde cheferna öka välbefinnandet 

för arbetsgruppen med tex en fika. Det är viktigt att cheferna känner ett engagemang i sin 

personal och har en social samvaro tillsamman med dem just för att öka gruppens kompetens 

och engagemang som även bidrar till en positiv hälsoeffekt. Ett av policydokumenten tar just 

upp engagemanget genom att beskriva målet för verksamheten, ”att attrahera den bästa 

personalen genom att delegera befogenheter till lägsta effektiva nivå och öka tilltron till 

människors kunskap”. Van de Voorde, Paauwe och Van Veldhoven (2012) beskriver HRM mer 

inriktat på organisationens resultat än på individens välbefinnande och ändå är det dock det 

betydande ömsesidiga utbytet som sker i sociala nätverket som är det viktiga för ett lyckat 

resultat. Denna effektivisering av engagemang kan också ta ut sin rätt menar Astvik och Melin 

(2013) då de såg i studie att den psykosociala arbetsmiljön effektiviseras men också kan 

förbättras men att engagemanget kunde bidra till en ökad stress med arbetsrelaterade 

sjukdomar för personalen.  En slutsats är att författarna lyfter chefernas rätt till utbildning för 

sin position. Det här är något som bör uppmärksammas att chefernas höga arbetsbelastning 

kan leda till en mer stressrelaterad arbetsmiljö med fysiska symtom framöver. Ett sätt att 

minska stressrelaterade sjukdomar men ändå ha kvar engagemanget i verksamhet är tex 

utbildningar som bör peka på spetsfunktioner och erbjudas goda exempel från ledarskapet. 

Viktigt blir också det här med mentorskap för att kunna bygga upp en gedigen och god 
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arbetsledare så att denne har och känner ett stöd i sin yrkesutövning trots en ringa erfarenhet. 

Jag kan konstatera att i de flesta organisationer försöker lösa sina dagliga problem efterhand 

som kan känneteckna det engagemang som både chefer och personal gör i sin organisation. 

Det bör också uppmärskas att mer kompetenshöjande och fortbildningar bör ges i 

organisationerna eftersom chefer och personal verkar brinna för sitt arbete och då krävs det 

för att bli en bättre hemtjänst som kan konkurrera med andra hemtjänster i samma kommun. 

Ett sätt till att ta tillvara engagemanget kan var att chefen använder det policydokument som 

finns för sin organisation och lyfta fram engagemanget genom att visa personalen deras 

gemensamma värderingar, visioner och mål för verksamheten. I flera fall upptäcktes det att 

policydokumenten saknades och inte fanns tillgängliga för cheferna för att ge personalen det 

stöd som kännetecknades för verksamhetens engagemang. 

3.2 Metoddiskussion 

Metoden som fenomenologisk induktiv ansats handlade om och är att genom en kvalitativ 

metod samla in meningsbärande texter utifrån ett frågeformulär och intervjuer och därigenom 

öka möjligheten att ge forskaren stöd av informanternas upplevelse och erfarenheter av hur de 

upplever sin chefs ledarskap och om de följer ledarskapspolicyn. Forskaren kunde genom att 

samla in empiriskt material utifrån sin kvalitativa undersökning med semistrukturerade 

intervjuer försöka förstå de begrepp som tydlighet, engagemang och delaktighet i dennes 

livsvärld som medarbetaren eller chefen befann sig i. En semistrukturerad livsvärldsintervju 

utförs med hjälp av en intervjuguide (bilaga A och B). Anledningen till att jag valde just den 

här metoden var för att vilja veta mer om respondenternas upplevelser, erfarenheter och 

känslor när det gäller ledarskapet syn i arbetlivet i en hemtjänstgrupp.  

Den kvalitativa metoden fungerade bäst eftersom författaren ville komma nära 

respondenterna vilket inte kunde fungera med en kvantitativ metod (Bryman, 2002). Eftersom 

essensen av studien handlade om respondenternas upplevelser skulle en kvantitativ metod 

med observationer fungera mindre bra. Ur ett fenomenologiskt perspektiv har 

arbetslivsforskaren kunnat fokusera mer på respondenternas egna beskrivningar av sina 

upplevelser samtidigt som forskaren försökt nedtona den egna förförståelsen i ämnet. I 

undersökningen valde forskaren att studera om ledararbetspolicyn användes av cheferna 

utifrån kommunernas vision och värdegrund och verkställer fattade beslut. 

Arbetslivsforskaren har också valt att se om medarbetarna känner sig delaktiga i 

förändringsprocesser och upplever meningsfullhet och kan ges förutsättningar att aktivt vara 

med och påverka arbetet. Forskaren har valt att begränsa undersökningen till tre kommuner i 

en storstadsregion för att kunna säkerhetsställa att inom rimlig tidsram klara att genomföra 



29 

 

uppsatsens disposition. Genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor använde 

forskaren textanalys för att undersöka tre kommuner i en storstadsregion i Mellansverige 

arbetar utifrån arbetsgivarens policy angående ledarskapet. Och hur de använder och om de 

arbetar utifrån sina policyer framtagna för att vägleda cheferna i deras ledarskap vilket de 

oftast gjorde utan att direkt uttrycka detta i direkt ordalag.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) definieras validitet som ett mätinstruments förmåga att 

mäta det som framkommer i studien och att forskaren bör kritiskt granska informationens 

pålitlighet av vad som framkommer i undersökningen. Med rehabiliterat säkras 

tillförlitligheten av resultatet på ett säkert sätt. Trots forskarens intention kan reabilitet ha 

försämrats något då respondenterna under några av intervjuerna bad informanten om att 

förtydliga sin fråga med fler ord än det som stod i intervjuguiden. På grund av informantens 

oerfarenhet vid intervjuer kunde också ibland därför ställas en ledande fråga vilket inte 

egentligen var meningen vilket också kan ha lett till ett försämrat resultat.  Validitet kan också 

ha påverkats av informantens sätt att intervjua då hon var en kvinna som oftast intervjuade 

kvinnor. Kritiken i metoden kan påverka validiteten eftersom metoden bygger på att forskaren 

får en allt för öppen infallsvinkel i intervjuguiden och att intervjuguiden inte är riktat på något 

sätt för att påverka informanterna. Svårighet som kan uppstå är öppna frågor kring studiens 

syfte och informanterna som blir intervjuade kan komma att känna sig obekväma likväl för 

forskaren. 

3.3 Etikdiskussion 

Lindström (2009) tar upp att forskaren i etikdiskussionen har rätt att ta upp problematiken 

som skett vid intervjutillfällena och vid inspelningarna av intervjuerna. Inspelningarna vid 

intervjuerna skedde anonymt och i enskilt rum utan kontakt med andra människor. Det för att 

säkerhetsställa respondentens integritet. Den metod som användes innan undersöknings- och 

intervjutillfället kunde mycket väl varit en brist i kunskap från forskaren genom att det var 

genom telefonsamtal som arbetslivsforskaren fick kontakt med respondenterna som fick 

godkänna intervjun. Tillsammans fick arbetslivsforskaren och respondenterna bestämma tid 

och plats utifrån samtalet. Även det missivbrev som skulle skickas blev istället medtaget i 

samband med intervjun.  Det här skulle väl arbetslivsforskaren kunna beakta som en brist i sitt 

förfarande genom att missivbrev borde skickats ut i förväg innan intervjutillfället. 

Arbetslivsforskaren upptäckte också svårighet vid intervjutillfället då några av cheferna 

stördes ibland av sina medarbetare.  Etik och moral är två nyckelbegrepp som ställs mot 

varandra när det gäller chef och ledarskapet. Etik handlar om vilka ideal vi har och hur vi bör 

tänka och moralen står för hur vi gör praktiskt. Kommunernas policyers handlar om deras 
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värdegrund, vad de vill uppnå. I slutändan skall värdegrunden genomsyra hela arbetsplatsen 

så att varje medarbetare är medskapande, och att de har ett sådant förhållningsätt där de kan 

uppleva meningsfullhet, engagemang. Viktigt är att individen är informerad och kan se sig själv 

i ett större sammanhang och tillsammans vara aktiv så att hen kan påverka sitt arbetsinnehåll. 

Det finns ingen given regel som säger hur en chef skall vara moraliskt eller etiskt. Chefen bör i 

sitt ledarskap använda sig av vissa riktlinjer utifrån policydokumenten för att skapa trygga 

relationer, vara ett föredöme och visa vägen och även visa respekt till varje enskild 

medarbetare. Sist men inte minst bör chefen ta ansvar för att skapa de rätta förutsättningarna 

så medarbetarna upplever arbetet meningsfullt och på ett tydligt sätt kunna kommunicera med 

medarbetarna.  

I denna studie fokuserade arbetslivsforskaren på att så långt som möjligt hantera känslig 

information genom etiskt övervägande vid varje intervjutillfälle. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att forskaren alltid bör använda sig av ett antal etiska regler som bygger på förtroende 

hos respondenterna. De etiska reglerna handlar om informerat samtycke och att konfidensen 

hanteras på ett korrekt sätt samt informerar om nyttjandekravet som handlar om att den som 

blir intervjuad får information om syftet med intervjun, vilket forskaren gjort genom att 

använda ett missivbrev som respondenterna fick skriva på, se bilaga A och muntligt fick 

informationen via det första kontakten med ett telefonsamtal innan intervjun skedde.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver också att respondenterna ska förstå att intervjun är 

frivillig och att de alltid kan dra sig ur när som helst både före intervjun, under intervjun eller 

efter intervjun som även poängterades vid intervjutillfället. Konfidensen är viktigt att beakta 

eftersom det handlar om att respondenten skall känna sig säker och att personliga och känsliga 

data inte kommer att röjas och avidentifiera med både namn, ålder, kön och andra små detaljer 

som kan röja respondentens personlighet vilket har gjorts i detta fall. Överlag uttryckte 

respondenterna att chefen och organisationen arbetar med personalpolitik med hjälp av 

policyn och förbättringar så att personalen känner att de behandlats väl och respekteras av 

chefen genom att chefen visar på att vara en bra förebild för sin personal. 
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4 SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Den forskning som tidigare gjorts tyder på att det som gagnar medarbetarens psykosociala och 

fysiska arbetsmiljö kan leda till en mer tillfredställelse i arbetet. Om personalen får vara 

delaktiga i olika beslutsprocesser tidigt genom en tydlig kommunikation från cheferna, kan det 

öka engagemanget till den egna verksamheten och göra personalen mer presterande. Det kan 

i sin tur gagna företagets vinster ekonomiskt när ledaren väljer att använda sig av ett 

policydokument i sitt ledarskap. De sociala relationerna och den forskning som bedrivs idag 

bör studeras och kontinuerligt utvecklas. Förutsättningar och innehåll förändras ständigt 

liksom medarbetarna, kollegorna samt cheferna i arbetslivets vardag. Människor som får 

möjlighet att känna sig delaktiga kommer också att bli mer engagerade då personalen har 

lättare att identifiera sig med ett beslut som tydligt kommer från chefen och kan då 

implementeras i organisationen och förstå lättare varför ett beslut tas. Delaktighet och 

engagemang möjliggör förståelsen för varför ett visst alternativ togs framför ett annat. 

Personalen får också en bättre förståelse för hur beslutet kan påverka dem vilket gör att stress 

och lösa rykten minskar. Jag kan därmed konstatera att kommunerna använder många fina 

begrepp som avser ledarpolicyn men har ingen direkt koppling till de kategorier och innehåll 

som arbetslivsforskaren tagit del av.  Om aktuella policydokument skall hållas levande och vara 

ett stöd i ledarskapsrollen för cheferna inom hemtjänstens verksamhet bör de vara 

lättillgängliga och lätta att använda. Det skulle kunna vara ett spännande forskningsområde 

framöver då chef och ledarskapet har en så komplex och mångfasetterad roll. De 

forskningsfrågor som bör ställas i framtiden är hur kan vi få personalen mer delaktiga och 

engagerade och chefen mer tydlig i sin ledarroll för att stärka policydokumentens legitimitet 

inom hemtjänst grupperna. 
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BILAGA; A 

Ledarskap i hemtjänst hos privata och kommunala utförare  

Jag går på Mälardalens högskola och går magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv. Jag har i min 

profession som distriktssköterska kommit i kontakt med hemtjänstgrupper och deras chefers 

ledarskap och är nu nyfiken på hur chefskapet/ledarskapet kan kombineras och hur en bra 

ledare/chef upplevs av sina medarbetare. I mitt examensarbete har jag som syfte att undersöka 

medarbetare och chefers upplevelser på ledarskapet i den privata och kommunala hemtjänsten. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet genom att kontakta mig på 
mail eller telefon. Då kommer jag att radera din intervju och inte heller kommer jag att ta upp den i 
min uppsats. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas av mig. Allt material som jag 
tillhandahåller kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för andra som inte är 
behöriga. Jag strävar efter att redovisa materialet utan att röja någons identitet. Jag försäkrar om att 
all anonymitet garanteras i den mån det är möjligt att anonymiteten upprätthålls.  När uppsatsen är 
färdigställd får du möjlighet att ta del och läsa den. Om du har frågor kan du vända dig till mig eller 
min handledare. Min handledare är universitetslektor Bosse Jonsson på MHD:s högskola, Akademin 
för hälsa vård och välfärd(HVV). 

Madeleine Stenberg 

madeleine.stenberg@student.mdh.se 

Berzelievägen 11, 611 56 Nyköping 

Telefon mobil: 070-300 42 59 

Handledare Universitetslektor Bosse Jonsson 

bosse.jonsson@mdh.se 

Drottninggatan 16 a 

Telefon 016-15 34 53 

Mälardalens Högskola 

Box 325 

631 05 Eskilstuna 

Undertecknad samtycker att delta i studien och är informerad om att allt deltagande är frivilligt och 
kan när som helst avbytas på egen begäran. 

mailto:madeleine.stenberg@student.mdh.se
mailto:bosse.jonsson@mdh.se
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BILAGA; B 

Intervjuguide 1 

Medarbetare: 

Hur länge har du varit anställd och vad har du jobbat med tidigare? 

Trivs du på din arbetsplats? 

Kan du beskriva hur er organisation ser ut både uppåt och nedåt lite kort när det gäller 

chefskapet/ledarskapet?  

Vad innebär är ett bra ledarskap för dig?  

Vad är innebär en sämre chef för dig?  

Vad har du för förväntningar på chefens ledarskap?  

Vad gör chefen för att motivera er som medarbetare? 

Hur tycker du relationen skall se ut mellan en chef och medarbetare? 

Tror du det är någon skillnad i ledarskapet om chefen har en stor personalgrupp eller en liten? 

Hur ofta träffar du chefen på din arbetsplats? 

Kan du idag påverka dina arbetsuppgifter från dag till dag? på vilket sätt?  

Är det något mer du undrar över eller vill tillägga nu när jag har ställt de här frågorna? 
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BILAGA; C 

Intervjuguide 2 

Chefer: 

Hur länge har du arbetat som chef på den här arbetsplatsen? 

Vad arbetade du med förut? 

Hur många anställda har du och hur många ingår i din grupp av hemtjänst? 

Vad var det som gjorde att du ville bli chef från första början? 

Kan du beskriva lite kort hur din organisation ser ut både uppåt och nedåt när det gäller chefers 

ledarskap? 

Vad innebär ledarskapet för dig och vad är ett bra ledarskap  

Vilken roll har du som ledare? 

Vilka förväntningar har du som ledare på dina medarbetare? 

Vad innebär en kompetent medarbetare för dig? 

Känner du att ditt ledarskap påverkar hur dina medarbetare arbetar? 

Kan du beskriva vilken relation du har till dina medarbetare?  

Hur ofta har ni samtal t.ex. arbetsplatsträff medarbetarsamtal etc. eller korridormöten med 

medarbetare och hur ofta är du i personalgruppen?  

Kan du påverka din arbetsplats uppgifter från dag till dag? På vilket sätt kan du det iså fall? 

Hur tycker du relationen mellan chef och medarbetare ska se ut? 

Du har en chef över dig, vilka förväntningar har du på din chefs ledarskap? 

Hur ofta träffar du din chef? 

Saknar du något från din chef gällande ledarskapet? 

Tror du det är någon skillnad i ledarskapet om chefen har en stor personalgrupp eller en liten? 

Är det något mer du undrar över eller vill tillägga nu när jag har ställt de här frågorna
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