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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande 

strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete. 

Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av 

dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. Detta har 

lett till ett utökat ansvar hos medarbetarna. Behovet av att utveckla ett ledarskap som 

kan bemöta dessa förändringar blir därför tydlig. Rollen som enhetschef ses som 

komplex eftersom organisatoriska mål skall nås, samtidigt som enhetschefen har ett 

ekonomiskt ansvar för verksamheten, kundernas krav samt medarbetarnas trivsel. För 

att kunna handskas med denna komplexa roll bör ledarskapet kompletteras med olika 

metoder.  

   Studiens syfte är att undersöka hur enhetscheferna skapar trivsel för medarbetarna. 

Studien ämnade även undersöka vilka hinder enhetscheferna upplever i en föränderlig 

personalsituation. För att svara på studiens syfte genomfördes fem semistrukturerade 

intervjutillfällen, där två av respondenterna var män och resterande fem respondenter 

var kvinnor. Samtliga respondenter arbetar som enhetschefer inom kommunal 

äldreomsorg i en kommun i södra Sverige. Studiens resultat visar på att det är många 

olika faktorer som påverkar hantering av en föränderlig personalsituation. 

   Man kan även sammankoppla det utvecklingsinriktade ledarskapet med Halls teori 

då båda dessa teorier belyser vikten av kompetens och utveckling. I en föränderlig 

personalsituation krävs det en enhetschef med en god anpassningsförmåga varpå ett 

situationsanpassat ledarskap passar in. Det framkommer att ledarens sätt att leda har 

betydelse och att trivsel kan skapas genom bland annat att medarbetarna känner stöd, 

delaktighet, påverkansmöjligheter och motivation. Detta kan kopplas till det 

transformativa ledarskapet samt Halls kompetensteori. I det transformativa 

ledarskapet är det av vikt att visa uppskattning. Vidare förklarar Halls teori betydelsen 

av att låta medarbetarna vara delaktiga. De sociala relationerna har även betydelse för 

medarbetarnas trivsel. Vidare upplever enhetscheferna i studien att det finns en del 

hinder gällande att arbeta kring en föränderlig personalsituation. Det kan bland annat 

innefatta tidsbrist, medarbetare som har fel attityder och saknar rätt kompetens.    

   Vidare belyser enhetscheferna att samhället har en stor påverkan då de idag 

upplever att medias bild av äldreomsorgen är missvisande. Dock visar studiens 

 



resultat bland annat på att en föränderlig personalsituation kan ses både som positiv 

och negativ. Utifrån studiens resultat kan ledarskapsteorierna förklara och ge en ökad 

förståelse för ledarens egenskaper samt ledarstil.  
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Abstract 

Over the past decades, elderly care in Sweden has undergone significant structural and 

organizational changes that have affected the work of the first line managers. Socio-

economic strains have led to increased global competition. Because of these stresses, the 

activities have therefore become more decentralized. This has led to increased employee 

responsibility. Therefore, the need to develop leadership that can respond to these 

changes becomes clear. The role of first line manager is seen as complex because 

organizational goals are to be achieved, financial responsibility for the business, customer 

requirements and employee satisfaction. In order to deal with this complex role, the 

leadership should be complemented by different methods. The purpose of this paper is to 

investigate how the first line managers create well-being for the employees.  

   The study also intended to investigate what obstacles the first line manager’s experience 

in a changing personal situation. To respond to the purpose of the study, five semi- 

structured interviews were conducted, where two of the respondents were men and the 

remaining five respondents were women. All respondents work as first line managers in 

municipal elderly care in a municipality in southern Sweden. The study results indicate 

that there are many different factors that affect the management of a changing personal 

situation. One can also link development-oriented leadership with Hall's theory, as both 

these theories highlight the importance of competence and development.  

   In a changing personal situation, a first line manager with a good adaptability requires a 

situation-oriented leadership to fit in. It is apparent that the leader's direction of leadership 

is of importance and that well-being can be created through, inter alia, the employees 

feeling support, participation, opportunities for influence and motivation. This can be 

linked to the transformative leadership and Hall's competence theory. In the 

transformative leadership it is important to show appreciation. Furthermore, Hall's theory 

explains the importance of allowing employees to participate.  

   Social relations also have an impact on the well-being of employees. Furthermore, the 

first line managers in the study find that there are some obstacles to working around a 

changing personal situation. This may include lack of time, employees who have wrong 

attitudes and lack the right skills. Furthermore, the first line managers highlight the fact 

that society has a major impact as they now feel that the media's image of care for the 

elderly is misleading. However, the study results show, among other things, that a 

 



 

 

changing personal situation can be seen as both positive and negative. Based on the 

results of the study, leadership theories can explain and give an increased understanding of 

the leader's characteristics and leadership style. 
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1. Inledning  

Äldreomsorgen är en viktig arbetsmarknad i det svenska välfärdssamhället och 

innefattar en av de största arbetsgrupperna. Inom det sociala arbetets finns 

äldreomsorgen som utgör en stor del. Medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen 

är en betydande resurs för både de äldre men även för hela välfärdssektorn. Under en 

längre tid har personalsituationen varit föränderlig och problematisk. Den 

demografiska utvecklingen med en hög andel äldre i vår befolkning kräver olika 

strategier för att kompetensutveckla, rekrytera samt behålla medarbetarna i 

äldreomsorgen.  

   Äldreomsorgen har under de senaste decennierna stått inför olika organisatoriska 

trender. Detta har medfört förändrade villkor för äldreomsorgen, enhetschefen och 

dess medarbetare. Följden av dessa förändringar har lett till förändrade villkor för de 

äldre som bor i det egna hemmet, men även för de äldre som flyttar till ett 

äldreboende. Detta har också lett till en ökad arbetsbelastning samt krav på en ökad 

kompetens hos medarbetarna inom både hemtjänst och äldreboenden. 

Arbetsvillkoren har försämrats för medarbetarna inom äldreomsorgen, vilket har 

påverkat deras trivsel på arbetsplatsen (Szebehely, Stranz och Strandell, 2017). Denna 

problematik gällande försämrade arbetsvillkor lyfter även Yliruka och Karvinen-

Niinikoski (2013) fram.    

   Orsaken bakom denna problematik är att det saknas bl.a. kompetens, ledarstöd, 

utvecklingsmöjligheter och andra faktorer som gör att arbetet inte blir attraktivt 

(Dewettinck och Ameijde, 2011). Denna utmaning kräver både ett organisatoriskt, 

men framför allt ett omfattande ledarskapsstöd (Abdelrazek, Skytt, Aly, Abd El-

Sabour, Ibrahim och Engström, 2010). Westerberg och Tafvelin (2014) belyser hur 

stor inverkan ledaren har på medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. För att kunna 

utöva ett framgångsrikt ledarskap krävs det att ledaren fokuserar på medarbetarna 

och arbetar för att de ska känna trivsel (Wreder, 2008)  

   Arbetet som enhetschef i äldreomsorgen innebär att ledaren har en så kallad 

mellanchefsposition, utifrån denna position har enhetschefen olika faktorer att ta 

hänsyn till, både gällande krav och förväntningar (Westerberg och Tafvelin, 2014). 

Krav samt förväntningar kommer från högre överordnade chefer inom 

förvaltningen, kunder, anhöriga och politiker. Detta skapar förståelse för hur 

komplext enhetschefens uppdrag är. Det är därför av intresse att studera hur 

enhetscheferna hanterar denna situation samt hur de arbetar med att skapa trivsel för 

sina medarbetare för att kunna vända denna trend. 

   Det finns en uppsjö av forskning kring ledarskap med fokus på ledarstil, samt vilka 

egenskaper enhetschefen bör ha beroende på vilken verksamhet hen verkar i. Olika 

ledarskap passar för olika verksamheter i skilda konstellationer. En angelägenhet är 

relationen mellan ledaren och medarbetaren, men även den påverkan som ledarstilen 

har (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

   Inom socialtjänsten finns det olika områden, i denna studie kommer fokus ligga på 

kommunal äldreomsorg. 
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att öka kunskapen kring hur enhetscheferna hanterar en föränderlig 

personalsituation inom kommunal äldreomsorg, både för dem som arbetar inom 

hemtjänst och äldreboende.  

1.2 Frågeställningar  

- Har sättet att leda en verksamhet betydelse för en föränderlig 

personalsituation? 

- Hur arbetar enhetschefen för att skapa trivsel för medarbetarna? 

- Vilka hinder upplever enhetschefen att det finns gällande att arbeta i en 

föränderlig personalsituation?  

1.2.1 Studiens avgränsningar  

I denna studie ligger fokus i att studera enhetscheferna inom kommunal 

äldreomsorg. Vi har därför valt att avgränsa oss gällande medarbetarna. Detta 

eftersom medarbetarnas perspektiv inte var aktuellt för denna studie.  

1.3 Studiens relevans för socialt arbete  

Vår studie ses som relevant för det sociala arbete utifrån olika aspekter. Enligt IFSWs 

(International Federation of Social Workers) globala begreppsförklaring av socialt 

arbete är socialt arbete en akademisk disciplin och en praktikbaserad profession. Det 

sociala arbetet verkar exempelvis för sociala förändringar och ger stöd till personer 

som är i behov av det. Det sociala arbetet innefattar och försöker sträva efter att 

utveckla olika startegier som ska påverka strukturer och efterhand leda till ett ökat 

välmående (Akademikerförbundet SSR, 2014). Vår studie är relevant för det sociala 

arbetet eftersom enhetschefens hantering av en föränderlig personalsituation kan öka 

välbefinnandet bland dem som arbetar inom äldreomsorgen. Enligt SoL, 

Socialtjänstlagen (2001:453) ska de äldre kunna leva ett värdigt liv samt må väl. För 

att tillgodose de äldres behov av hemtjänst eller äldreboende är det enhetschefens 

uppdrag att se till dessa individers behov blir realitet. Äldre personer som har 

svårigheter att få sina behov tillgodosedda i det dagliga livet och som inte kan få dem 

tillgodosedda på annat vis har rätt till bistånd av samhället. Detta bistånd ges genom 

SoL (2001:453) och utfärdas av  biståndshandläggare. Biståndshandläggarna hanterar 

ansökningar, utreder och tar beslut om stöd till äldre eller personer med 

funktionsnedsättning. Biståndet kan innefatta olika stöd, till exempel hjälp i hemmet 

(även kallat hemtjänst) eller plats på äldreboende (även kallat särskilt boende). Då 

studien vänder sig till enhetschefer inom hemtjänst och äldreboende utgår detta stöd 

till de äldre som bistånd.  

   En annan aspekt som har relevans för det sociala arbetet och denna studie är att 

tidigare forskning påvisar att det krävs mer forskning om hur ledarskapet bör 
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utformas i det sociala arbetets organisationer. Detta då det blivit vanligare med 

plattare organisationer samt New Public Management. New Public Management 

innebär att organisationerna konkurrensutsätts vilket påverkar hur ledarskapet inom 

äldreomsorgen bör se ut (Tafvelin, Hyvönen och Westerberg, 2014).  

1.4 Förförståelse  

Vi som har utfört denna studie har olika erfarenheter av intresseområdet, 

äldreomsorgen. Detta gör att vi har olika förförståelse. En av författarna har arbetat 

sedan 1988 inom äldreomsorgen. Först som vårdbiträde och senare som 

undersköterska på äldreboende. Den andra författaren har arbetat som vårdbiträde 

på ett äldreboende under kortare perioder. Båda författarna har vid olika tillfällen 

kommit i kontakt med enhetschefens uppdragsbeskrivning. Under utbildningen har 

vi studerat ledarskap, arbetsrätt, sociala teorier samt utvecklingsarbete. Detta kan ha 

påverkat vår förförståelse.  

1.5 Bakgrund  

Som enhetschef inom kommunal äldreomsorg ansvarar man för att ge de äldre en 

god omvårdnad och livsmiljö utifrån de biståndsbeslut som tagits i SoL (2001:453). 

Enhetschefen kan ansvara antingen för ett äldreboende eller för hemtjänst. Som 

nämnt inledningsvis är enhetschefen en mellanchef vilket medför att enhetschefen 

har olika faktorer att ta hänsyn till, exempelvis olika krav och förväntningar 

(Westerberg och Tafvelin, 2014).  

   Äldreomsorgen i Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora 

förändringar (Skytt, Hagerman, Strömberg och Engström, 2015). Till dessa hör New 

Public Management vilket lett till en ökad konkurrens mellan privata och kommunala 

aktörer (Tafvelin, Hyvönen och Westerberg, 2014). Det har även lett till att 

organisationerna blivit allt mer decentraliserade vilket har medfört ett större 

ansvarstagande hos enhetscheferna. Detta har bland annat märkts genom att 

administrationen har ökat och gjort det svårare för enhetscheferna att vara 

närvarande (Dewettinck, Koen och Maaike van Ameijde, 2011). 

   Efter hand som platta organisationer, mål och New Public Management har införts 

har även behovet av att utveckla ett ledarskap som passar in i dessa områden 

tydliggjorts (Tafvelin, Hyvönen och Westerberg, 2014). Det finns en oro inom 

vårdorganisationerna som bl.a. handlar om de försämrade arbetsvillkoren och större 

krav på kontroll samt ansvar (Yliruka och Karvinen-Niinikoski, 2013). Medarbetarna 

saknar en helhetsförståelse för verksamheten och arbetsbeskrivningen är något oklar 

gällande de primära arbetsuppgifterna. Det krävs att ledarskapet utformas för att 

kunna ta itu med de kommande förändringarna samt utmaningar. 

   Att vara ledare innebär en viktig roll men om ledarskapet betonas för starkt finns 

det risker att medarbetarnas ansvar minskas. Medarbetarskap är därför lika 
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betydelsefullt som ledarskapet. En ledare kan behöva flera olika ledarstilar vid samma 

tillfälle, detta medför att ledaren bör vara flexibel i sitt handlande (Angelöw, 2013). 

   Wilhelmsson (2010) förklarar vikten av att ha självständiga medarbetare. Som 

ledare är det önskvärt att kunna ge mer ansvar till medarbetarna, ge dem frihet och 

inte röra vid de små detaljerna. Ledaren bör delegera ansvar vilket ökar 

medarbetarnas autonomi. Vid ett delegerande av exempelvis ansvarsområden bör 

ledaren stödja medarbetarna för att de ska kunna känna fortsatt ansvar. Det 

individuella stödet är av största vikt för att medarbetarna ska kunna utvecklas och 

känna trivsel på arbetsplatsen. Uppskattning från ledaren bör ges till medarbetarna 

för deras arbetsprestationer (Wilhelmsson, 2010).  

   När de organisatoriska förutsättningarna är goda presterar ledaren bättre. Krav, 

tydliga mål och uppdrag samt balans mellan ansvar och befogenheter, tillräckligt med 

tid att utföra uppgifterna på arbetstid, stöd från överordnade chefer, andra 

funktioner, kollegor samt medarbetare är betydelsefulla för enhetschefen att ha 

tillgång till i det dagliga arbetet (Angelöw, 2013). 

   Sociala relationer är ett vanligt inslag på arbetsplatsen, dessa relationer påverkar hur 

individerna förstår och hanterar omvärlden (Berntson och Härenstam, 2010). En 

relation som ses som mycket viktig är relationen mellan medarbetarna och dess chef. 

Dessa relationer kan se olika ut, en del medarbetare träffar sin chef oftare än andra 

(Bolin och Höckertin, 2010).  

   Bekräftelse på arbetsplatsen är viktig. Genom olika sociala relationer skapas tillit i 

arbetsgruppen, detta ger större chanser att nå gemensamma mål (Härenstam, 2011). 

Att vara en närvarande enhetschef ses som angeläget då de sociala relationerna tar tid 

att bygga upp. En utmaning i detta arbete är att idag skiftar medarbetare och 

enhetschefer oftare arbetsplats. Detta får en inverkan på de sociala relationerna då 

det kan ha betydelse för hur de sociala banden knyts, hur tilliten skapas samt 

upplevelsen av trivsel hos medarbetarna (Härenstam, 2011). 

   Ett gott arbete handlar framförallt om att arbetet ska vara tryggt och säkert, rimliga 

krav, inflytande, stimulans, utvecklingsmöjligheter, bekräftelse och stöd och att inte 

villkoren orsakar sjukdom eller arbetsskador (Härenstam, 2011).  

2. Tidigare studier 

För att skapa en tydligare bild av tidigare studier som tangerar uppsatsens 

problemområde har tre underkategorier framställts: ledarskap, relationer mellan 

enhetschef och medarbetare och samhällsförändringar.  

   Tidigare studier pekar på en avsaknad av kunskap gällande ledarskap inom 

äldreomsorgen samt den psykosociala arbetsmiljön. Ledarskapet ser annorlunda ut, 

dels beroende av arbetsgrupp, men även beroende av om enhetschefen arbetar inom 

äldreboende eller hemtjänst. På grund av att ledarskapet skiljer sig åt, och att det 

saknas forskning kring detta är förhoppningen att denna studie kan tydliggöra det 

som tidigare inte varit synligt.  
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2.1 Ledarskap 

Förändringstakten i samhället har påverkat ledarens roll i det dagliga arbetet. För att 

kunna bemöta detta måste ledaren engagera sina medarbetare samt tydliggöra vilka 

roller i verksamheten de har samt deras betydelse. Detta kan i sin tur leda till att 

medarbetarna finner arbetstrivsel och meningsfullhet (Tafvelin, Hyvönen och 

Westerberg, 2014). Det sociala arbetets ledarskap har förändrats och påverkats av 

införandet av platta organisationer. Detta har ökat behovet av kunskapen kring hur 

man leder dessa verksamheter. Förändringarna har påverkat ledarrollen och ansvaret 

att nå olika mål för verksamheterna har ökat (Dewettinck och Ameijde, 2011). Det 

sociala arbetets ledarskap är unikt och olikt andra verksamheter genom att 

äldreomsorgens arbete till stor del är emotionellt. Men emotionellt arbete 

förekommer också på andra arbetsplatser där man vårdar människor (Olsson, 2008). 

Med emotionellt arbete menar Olsson (2008) att arbetet med människor består av 

olika känsloyttringar som medarbetarna dagligen får handskas med. Exempel kan 

vara att medarbetarna får bemöta en kunds ångest eller aggressioner. Med hänsyn till 

detta menar Westerberg och Tafvelin (2014) att olika arbetssituationer kräver olika 

grader av stöd från enhetschefen. Enhetscheferna är en så kallad första-linjens chef 

vilket innebär att de har en direkt kontakt med medarbetarna och därför har en stor 

inverkan på dem (Abdelrazek, Skytt, Aly, Abd El-Sabour, Ibrahim och Engström, 

2010). Denna roll som enhetschef innebär ett ansvar att upprätthålla en god 

arbetsmiljö (Lundgren, Ernsth-Bravell och Kåreholt, 2016). I rollen finns också en 

viktig del som innebär att ledaren ska skapa engagemang hos medarbetarna samt 

tydliggöra deras roller.  

   Medarbetarna har en tydlig bild av hur de vill att en enhetschef ska vara. De vill 

inte ha en administratör utan efterfrågar en ledare. Detta förklarar att medarbetarna 

eftersöker mer närvarande ledare och utför desto mindre administrativa sysslor 

(Tafvelin, Hyvönen och Westerberg, 2014). En god cirkel sluts när enhetschefen tar 

hand om sina medarbetare och ger dem stöd, vilket i sin tur leder till att 

medarbetarnas attityder blir positiva samt att arbetsplatsen ses som attraktiv 

(Dewettinck och Ameijde, 2011; Baptiste, 2008). Att använda sig av ett 

transformerande ledarskap där ledaren inspirerar, motiverar samt stimulerar kan 

också vara ett verktyg som ledaren kan använda för att göra sin verksamhet attraktiv 

(Westerberg och Tafvelin, 2014).   

   Szebehely, Stranz och Strandell (2017) tar upp olika faktorer som påverkar 

medarbetarnas trivsel. Gemensamt för de som arbetar inom äldreboende och 

hemtjänst är att medarbetarna upplever en hög grad av ensamarbete, hög 

arbetsbelastning samt brist på ledarstöd. Även Larsson, Karlqvist, Westerberg och 

Gard (2013) lyfter fram dessa områden. Det finns även faktorer som låg motivation 

och avsaknad av uppföljning som kan påverka trivseln för både medarbetare inom 

hemtjänst och äldreboende (Skytt, Hagerman, Strömberg och Engström, 2015). 

   Avståndet till ledaren kan se olika ut eftersom det fysiska avståndet är varierande 

beroende på om man arbetar i hemtjänst eller på ett äldreboende. Enhetschefer som 

arbetar inom hemtjänst har mindre möjligheter att organisera, strukturera samt 
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mindre möjligheter att direkt ta tag i problem när de uppkommer. Anledningen till 

detta är att de enhetschefer som arbetar inom större geografiska områden har ett 

betydligt längre avstånd till sina medarbetare (Lundgren, Ernsth-Bravell och 

Kåreholt, 2016). Arbetsförhållandena kräver olika typer av stöd från enhetschefen 

(Westerberg och Tafvelin, 2014; Larsson, Karlqvist, Westerberg och Gard, 2013).  

   Szebehely, Stranz och Strandell (2017) belyser en problematik kring det minskade 

stödet från enhetscheferna och nämner också det minskade stödet från kollegor för 

de medarbetare som framförallt arbetar inom hemtjänsten. Detta eftersom 

medarbetarna inte hinner kommunicera med varandra eftersom den höga 

arbetsbelastningen hindrar detta. Dock menar Skytt, Hagerman, Heide, Strömberg 

och Engström (2015) att det mest betydelsefulla stödet kommer från enhetschefen.   

   Enhetschefen har olika förhållningssätt för att hantera dessa svårigheter. Som 

enhetschef bör det beaktas att alla verksamheter kan se olika ut, och på grund av 

detta bör ledarskapet samt metoderna anpassas för att formas efter medarbetarna 

samt verksamheten. Inom en verksamhet finns det ett flertal nivåer som kan komma 

att påverka arbetstagarnas trivsel såsom ledning, ledare, förvaltning och 

arbetskollegor (Larsson, Karlqvist, Westerberg och Gard, 2013).  

   Ledare i dagens organisationer kan genom att fokusera på medarbetarnas behov 

utöva ett gott ledarskap. Ledarens strategier och mål, som med en medvetenhet 

fokuserar på medarbetarnas trivsel och som stöds i form av kommunikation är 

angelägna faktorer för att göra verksamheterna attraktiva. Enhetschefen är en viktig 

del i arbetsmiljön, oavsett vilken organisatorisk nivå hen befinner sig på (Wreder, 

2008). En anledning till att medarbetarna stannar kvar i verksamheten kan bero på 

den relation som medarbetaren har till sin ledare och detta belyser hur viktig denna 

relation är (Dewettinck och Ameijde, 2011). Samtidigt menar Häggström och Bruhn 

(2009) att det finns en utmaning i att behålla medarbetare med rätt kompetens och 

utbildning inom det sociala arbetet.   

   Medarbetare som ser sina arbeten som betydelsefulla har en högre känsla av trivsel 

än de som anser att arbetet saknar betydelse. Då medarbetarna känner ansvar, och 

ges utmaningar, påverkansmöjligheter samt handlingsutrymme blir deras engagemang 

för verksamheten större (Dewettinck och Ameijde, 2011). För att skapa trivsel på 

arbetsplatsen bör enhetschefen uppmuntra till kompetensutveckling för att kunna 

bemöta äldreomsorgens ökade kompetenskrav. Detta då de äldre blir allt sjukare och 

har ett allt större omvårdnadsbehov (Ellström, 2012).  

2.2 Relationer mellan ledare och medarbetare  

Det är som tidigare nämnt betydelsefullt att skapa tillitsfulla relationer mellan 

enhetschefer och medarbetare,  då detta bidrar till att enhetscheferna enklare kan 

handskas med utmaningarna i ett föränderligt arbetsliv (Yliruka och Karvinen-

Niinikoski, 2013). Enhetscheferna bör skapa förutsättningar för sina medarbetare 

genom att ge dem kontroll över sitt arbete (Wreder, 2008). Detta för att kunna 

bemöta en föränderlig personalsituation inom äldreomsorgen. Genom att främja 

samt skapa engagemang, trivsel och balans mellan arbetet och välmående för 



 

7 

 

medarbetarna kan enhetschefen arbeta mot bättre organisatoriska resultat samt 

behålla medarbetarna (Baptiste, 2008). Detta genom att på ett hållbart sätt bygga upp 

sociala relationer med stöd samt tillit till medarbetarna. Då medarbetarna känner att 

verksamheten samt enhetschefen värderar dem rättvist återgäldas detta genom goda 

attityder och ageranden. Enhetscheferna bör finna vad som motiverar medarbetarna 

på deras verksamhet (Baptiste, 2008). Vidare menar Westerberg och Tafvelin (2014) 

att medarbetare som upplever sitt arbete som meningsfullt har en högre känsla av 

trivsel. När medarbetarna får vara med och påverka gällande beslut i organisationen 

stärks trivseln. För att nå dit behövs socialt utbyte, detta kommer i sin tur att stärka 

de tillitsfulla relationerna. Organisationerna når detta då ledaren och medarbetarna 

följer gemensamma och uppsatta regler samt då ledaren visar stöd inför sina 

medarbetare (Westerberg och Tafvelin, 2014). 

   Närvarande ledare (ibland också kallade direkt ledare) har möjlighet att påverka 

relationen mellan ledaren och sina medarbetare i större utsträckning än de ledare som 

befinner sig längre bort från medarbetarna geografiskt sett. Detta innebär att de 

medarbetare som arbetar inom större geografiska områden (hemtjänst) har ett större 

behov av ledarstöd då ledaren sällan kan vara lika närvarande (Lundgren, Ernsth-

Bravell och Kåreholt, 2016).  

2.3 Samhällsförändringar 

Tidigare forskning visar att det idag finns en avsaknad av kunskap när det gäller 

tematiken ledarskap, äldreomsorg och den psykosociala arbetsmiljön. Detta bör 

studeras närmare för att enhetscheferna ska kunna skapa en god trivsel på 

arbetsplatsen för medarbetarna (Lundgren, Ernsth-Bravell och Kåreholt, 2016). 

Äldreomsorgen i Sverige har under de senaste decennierna utsatts för stora 

strukturella och organisatoriska förändringar vilket har påverkat äldreomsorgen i 

stort (Skytt, Hagerman, Strömberg och Engström, 2015). Denna utmaning menar 

Abdelrazek, Skytt, Aly, Abd El-Sabour, Ibrahim och Engström (2010) kräver både 

lednings-, och organisatoriskt stöd. Vidare menar Tafvelin, Hyvönen och Westerberg 

(2014) att dessa förändringar kan ligga till grund för det ökade intresset inom det 

sociala arbetets ledarskap. Dessa förändringar har även medfört ett ökat behov av att 

utveckla ett ledarskap som utgår ifrån platta organisationer (Tafvelin, Hyvönen och 

Westerberg, 2014). Ledarskapet kan komma att behöva se olika ut och det krävs som 

Tafvelin, Hyvönen och Westerberg (2014) påpekar att det utvecklas ett ledarskap 

som passar in i dessa organisationer. Det handlar också om att komplettera 

ledarskapet med olika metoder för att kunna bidra till en god trivsel på arbetsplatsen, 

både för dem som arbetar inom hemtjänsten och på äldreboenden (Lundgren, 

Ernsth-Bravell och Kåreholt, 2016; Szebehely, Stranz och Strandell, 2017). 

   För att kunna bemöta framtida förändringar i samhället gällande exempelvis 

tekniska, rättsliga och sociala faktorer krävs det att verksamheterna har dessa 

förändringar i åtanke, men lika viktigt är det att man arbetar för hur man kan behålla 

sina medarbetare (Tafvelin, Hyvönen och Westerberg, 2014). Ett verktyg som 

Yliruka och Karvinen-Niinikoski (2013) anser vara användbart för att bemöta 



 

8 

 

samhällsförändringar inom äldreomsorgen är att verka för tillitsfulla relationer samt 

att ge medarbetarna rätt förutsättningar.  

   För att kunna svara på samhällets förändringar gällande bland annat den växande 

andelen äldre och oron för de försämrade arbetsvillkoren för medarbetarna (Yliruka 

och Karvinen-Niinikoski, 2013) är det en viktig del i enhetschefens arbete att skapa 

en meningsfull arbetssituation för medarbetarna genom att bygga upp sociala 

relationer som ger stöd och som skapar trivsel (Westerberg och Tafvelin, 2014). En 

utmaning som lyfts fram är att medarbetarna inte har en helhetssyn för verksamheten 

samt att arbetsbeskrivningen, gällande de primära arbetsuppgifterna, är något oklara. 

För att enhetschefen ska kunna bidra till att medarbetarna får en bättre förståelse för 

verksamheten ses det som angeläget att det sker en förändring i ledarskapet som 

bättre svarar på problematiken. Enhetscheferna behöver bli tydligare i sin 

arbetsgivarroll för att kunna attrahera, motivera samt behålla medarbetarna (Yliruka 

och Karvinen-Niinikoski, 2013). Även om organisatoriska mål är av största vikt får 

ledaren inte glömma bort medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen då den sista kan ses 

som en helhetsram för hur framgångsrik en verksamhet är utåt (Baptiste, 2008). 

   En samhällsförändring som kan påverka medarbetarna och ledarens roll är det 

varierande vårdbehovet inom exempelvis hemtjänsten. Detta eftersom vårdbehovet 

styrs utifrån andel kunder och dess omsorgsbehov. För att kunna bemöta denna 

pågående samhällsförändring krävs en god och tillitsfull relation mellan medarbetare 

och ledare (Skytt, Hagerman, Strömberg och Engström, 2015). Generellt sett har 

verksamheterna under de senaste decennierna blivit mer decentraliserade vilket lett 

till att medarbetarna har fått ett utökat ansvar. Som nämnts tidigare är det även här 

av vikt att ledaren ger stöd åt sina medarbetare samt uppmuntrar så att medarbetarna 

kan arbeta självständigt (Dewettinck och Ameijde, 2011). 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Med hjälp av teorierna som introduceras nedan möjliggörs det att se det empiriska 

materialet på ett annat sätt och öppnar upp möjligheten att se nya fenomen (Ahrne 

och Svensson, 2011). Bjereld, Demker och Hinnfors (1999)anser att empiri och teori 

är lika nödvändiga för att vetenskapen skall bli just vetenskap. 

   Halls teori förklarar hur ledaren kan verka för kompetensen så att delaktighet, 

inflytande och engagemang kan nås hos medarbetarna (Hall, 1990). Med 

ledarskapsteorier skapas en större förståelse för hur ledarskapet kan påverka 

medarbetarna. Tillsammans ger det en tydligare bild över hur betydelsefullt 

ledarskapet är i en föränderlig personalsituation. Genom att använda de valda 

teorierna möjliggörs det att studien får in fler delar till analysen och ger en bredare 

bild till studiens resultat. 

   Nedan förklaras, utöver Halls teori, tre olika ledarskapsteorier, transformativt 

ledarskap, situationsanpassat ledarskap samt utvecklingsinriktat ledarskap. För att 

läsaren ska ges en djupare förståelse för hur kompetens påverkar har Halls (1990) 

teori använts.  
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3.1 Halls kompetensteori   

Jay Hall arbetar som socialpsykolog och forskar om sociala relationer i arbetslivet. 

Hall grundade Teleometrics som inriktar sig på forskning, utbildning samt utveckling 

inom verksamheter (Hall, 1990).  

   Hall (1990) anser att det finns kompetens i alla verksamheter och att det i 

kompetensprocessen bör finnas en tro på individens kompetens. Det handlar om hur 

olika individer på ett produktivt sätt interagerar med andra människor som har olika 

krav och svårigheter. I den individuella utvecklingen handlar det om att utföra det 

arbete som behövs, samspela med andra på ett givande sätt, lösa problem man 

kommer inför samt att reagera på omständigheter man ställs inför. Kompetens ses 

som nyckeln till att vara flexibel. Ju större kompetens desto större förmåga att 

samverka effektivt, svara på krav, samt ge tydligare formuleringar. Engagemang 

menar Hall (1990) är att medarbetare utför uppgifter på ett kreativt sätt samtidigt 

som de visar sitt engagemang.  

   För att hela verksamheten ska bestå av kreativitet måste personalen investera sin 

personliga uppmärksamhet samt omtanke. Här handlar det om att känna tillhörighet 

till den verksamhet medarbetarna verkar i. Alla människor har en kompetensdrift 

som går ut på att prestera och visa sin kompetens. För att medarbetarna ska kunna 

utvecklas är det av vikt att ledaren tar hänsyn till medarbetarnas kompetensbehov. 

Möjligheten att uppnå kompetens, det vill säga att visa vad man kan, beror oftast på 

andra individer, medan kompetensen i sig själv är sin egen belöning (Hall, 1990). 

   Ledaren bör skapa en miljö där kompetensen kan ges uttryck. När medarbetarna 

får uttrycka sin kompetens är det av vikt att ledaren ger uppskattning samt 

bekräftelse som mynnar ut i arbetstrivsel för medarbetarna. Ledningen motverkar i 

en del fall kompetensen genom att skapa opersonliga organisationer som inte ser 

medarbetarnas behov av att vara duktiga samt värdefulla. När medarbetarna inte får 

ge uttryck för den egna kompetensen slutar medarbetarna försöka. Detta kan kallas 

produktiv inställning och handlar om attityd till arbetet. En produktiv attityd 

möjliggör att vara kreativ, men ses även som en nödvändig förutsättning för trivsel, 

ansvar, engagemang samt stolthet.  

  Ledningen ses som direkt ansvariga för organisationskulturen.  Ledningen ska 

översätta den individuella kompetensen till att bli kollektiv. Den kollektiva 

kompetensen visar hur väl anpassad samt lämpad en organisation är inför framtiden. 

Detta handlar om organisationens anpassningsförmåga. Kollektiv kompetens är att 

sätta verksamhetens inre miljö i fokus och handlar om sammanhanget där 

medarbetarna verkar samt hur inflytandet upplevs i förhållande till den enskilda 

medarbetarens behov av kompetent handlande. Tyngdpunkten vilar på 

arbetsstruktur, beslutsprocesser med mera (Hall, 1990). 

   Individuell kompetens är inlärd medan den kollektiva måste skapas. Målet med 

kompetensprocessen är att öka individernas engagemang samt kreativitet. Den 

personliga delaktigheten handlar om att ha möjlighet att påverka samt utforma 

inriktningen för det egna arbetet, och i denna del ska medarbetaren ges möjlighet att 

vara aktiv i beslut som fattas. För att medarbetarna ska känna engagemang samt 
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kreativitet krävs möjligheten att få vara delaktiga i planering och mål inom den egna 

verksamheten. Att få vara delaktig leder till tillfredsställelse som kan påverka 

motivationen för verksamhetens mål (Hall, 1990). 

   Genom att interagera samt samverka kan känslan av att ha bidragit till den fortsatta 

utvecklingen öka. Ledningen fattar beslut i de svårigheter som ska lösas men 

medarbetarna har ett direkt inflytande över vilken lösning som ses som bäst. Att 

samverka innebär att man delar på makten. Äkta samverkan innebär att ge 

medarbetarna en känsla av att ha kontroll över det som berör dem på deras egen 

arbetsplats. En viktig del i samverkan är att ledningen skapar goda förutsättningar för 

medarbetarna. Med samverkansstöd menas att medarbetarna ska ges möjlighet att 

möta de individer man förväntas arbeta och samverka med (Hall, 1990). 

   Ledningen bör vara trovärdig och de bör ta tillvara på medarbetarnas tankar och 

idéer. Ledaren bör återkoppla så att medarbetarna får en känsla av inflytande samt 

möjlighet att påverka beslutsprocessen. Detta leder till ett ökat engagemang hos 

medarbetarna som i sin tur bidrar till en yrkesstolthet (Hall, 1990).  

3.2 Transformativt ledarskap  

James Mc Gregor Burns skrev om politiskt ledarskap och myntade uttrycket det 

transformativa ledarskapet. Under 1980-talet kom ett nytt begrepp kallat “Nya 

ledarskapet”. Detta beskrevs som ett karismatiskt, visionärt och transformativt 

ledarskap. Förändringen skulle innebära att ledarskapet skulle förändras från att vara 

en påverkansprocess till att bli mer meningsfullt. Syftet med detta ledarskap går ut på 

att förändra medarbetarnas etiska värderingar samt att verka för att medarbetarnas 

energi går till att vilja verka för förändringar på arbetsplatsen (Larsson, 2008).  

   Till stor del handlar detta ledarskap om att motivera sina medarbetare så att de 

känner ett ökat engagemang, det vill säga att ledarskapet möjliggör ett överlåtande 

gällande ansvar. För att skapa en god trivsel, på alla nivåer inom verksamheten, kan 

det nämnda ledarskapet användas. En viktig del i ledarens arbete är att fånga upp 

enskilda medarbetare och ta tillvara på deras kompetenser samt ha förmågan att 

motivera och inspirera dem till utveckling och förändring. Olika mål och visioner 

som verksamheten arbetat fram ska genom ledaren leda till stolthet, tillit och respekt 

hos medarbetarna (Larsson, 2008).  

   Det är av vikt att ledaren ger medarbetarna uppmuntran samt utmanar med nya 

idéer. Detta kan leda till att ledaren har högre förväntningar på medarbetarnas 

kommande prestationer. Det transformativa ledarskapet har blivit betydelsefullt 

vilket tros bero på att det kan möta de krav som utvecklingen ställer på 

verksamheten men också hur verksamheten anpassar sig till nya situationer. Genom 

denna modell kan ledarskapet ta tillvara på medarbetarnas kompetenser samt 

motivera till lärande. Nya influenser i teorierna om det transformativa ledarskapet 

tydliggör organisatoriska perspektiv. Detta innebär att ledaren bör stimulera sina 

medarbetare så att de reflekterar, detta kan göra att medarbetarna klarar av nya 

arbetsuppgifter och de ges dessutom vetskap om vad som sker utanför verksamheten 

(Larsson, 2008). 
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   Arbetet som ledare innebär att sträva efter att uppnå en öppen organisation på alla 

nivåer. För att verksamheten ska kunna nå mål och visioner ses dialogen som en 

viktig del. Arbetet ligger i att skapa ett godtagbart socialt klimat för medarbetarna, 

detta ger förutsättningar för att skapa en flexibel verksamhet som är mottaglig för 

förändringar. Det är viktigt att verksamheten samverkar med andra verksamheter för 

att undvika ett slutet system och istället få nya tankar och idéer (Larsson, 2008).  

   Fokus i detta ledarskap ligger i att vara nyskapande och utvecklande. Det ligger i 

ledarens roll att skapa individuella samt organisatoriska förutsättningar. Detta kan 

påverka utvecklingstakten och eventuella förändringar (Larsson, 2008).  

3.3 Situationsanpassat ledarskap   

Detta ledarskap ställer sig kritiskt till en gemensam syn på ledarskap. Det 

framkommer istället att det krävs olika ledarskapsformer för att hantera olika 

situationer. Ledarskapet är beroende av vilka förutsättningar som ges på 

arbetsplatsen, därför fungerar detta ledarskap bäst då ledaren har möjlighet att 

anpassa sig efter det som situationen kräver. Egenskaper som detta ledarskap kräver 

är att ledaren är förändringsbenägen, har en bred erfarenhet samt kompetens för att 

kunna situationsanpassa sitt ledarskap. Ledarskapet uppstår när människor 

interagerar med varandra i bestämda organisatoriska sammanhang. Denna 

anpassningsförmåga ses som nödvändig för att ledaren ska kunna hantera en 

föränderlig omvärld. Samverkan sker mellan olika aktörer i olika positioner inom 

verksamheten (Larsson, 2008). 

   Det situationsanpassade ledarskapet innehåller en del likheter i jämförelse med det 

transformativa- och utvecklingsinriktade ledarskapet. Detta eftersom ledaren ska ge 

stöd och rätt förutsättningar för sina medarbetare oavsett vilket av det ovannämnda 

ledarskap som används (Larsson, 2008).  

   Fiedler uppmärksammade i sin tabell tre faktorer när det gäller att bestämma den 

effektivaste ledarstilen. De tre faktorerna är: relationen mellan ledare samt 

medarbetare, den struktur som finns på uppgifterna samt vilken makt som ledaren 

har (Thylefors, 2007). Den mest gynnsamma effekten nås när interaktionen mellan 

ledare samt medarbetare är god och det finns välstrukturerade arbetsuppgifter med 

en hög grad av legitim makt. För att nå resultat behöver ledaren ha en uppfattning 

om var medarbetarna befinner sig mognadsmässigt. Denna mognad utgör i vilken 

grad medarbetarna är motiverade att nå verksamhetens resultat, samt vilken 

ansvarskänsla dem har. Problematiken i detta är att medarbetarna inte har exakt 

samma grad av motivation samt kompetens, utan denna skiljer sig åt då den är 

individuell (Thylefors, 2007). Beroende på vilken mognadsgrad medarbetarna 

befinner sig i ser behovet av ledarens stöd annorlunda ut. I den första fasen har 

medarbetarna motivation men saknar kompetens. Det innebär att man då har behov 

av en ledare som styr, visar hur arbetet ska genomföras och som kan leda 

medarbetarna i en önskad riktning. I fas två och tre övergår ledaren till att stödja och 

underlätta. I den fjärde fasen finns den tysta kunskapen, där medarbetarna agerar på 

ett sätt som fungerar utan att tänka på det (Thylefors, 2007). 
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3.4 Utvecklingsinriktat ledarskap  

Det utvecklingsinriktade ledarskapet ställer nya krav på cheferna och deras kunskap. 

Det finns ett behov av ett mer utvecklingsinriktat ledarskap, där det handlar om att 

kunna möta både verksamhetens och medarbetarnas behov. Första-linjens chefer kan 

komma att få en nyckelroll för att sammanföra dessa olika nivåer. Vidare förväntas 

dessa chefer att kunna bemöta verksamhetens utveckling och medförande krav. Det 

utvecklingsinriktade ledarskapet kan vid exempelvis projekt möjliggöra integrationen 

i verksamheten. Ibland kan det upplevas att projekt bedrivs avskilt från 

verksamhetens krav men istället kan det utvecklingsinriktade ledarskapet minimera 

risken för detta. Det finns en risk i att första-linjens chefer idag enbart tänker på 

budget samt effektivitet. Följden blir att medarbetarna inte ges möjlighet att utföra 

nya arbetsuppgifter samt att de inte heller får utvecklas (Larsson, 2008).  

   Första-linjens cheferna bör vara medvetna om att det kan uppstå hinder i 

utvecklingsprocesserna, de bör även se verksamhetens utvecklingsprocesser över tid.  

Utifrån det utvecklande ledarskapet är en grundläggande förutsättning att ledaren ser 

de olika behoven av kompetens samt verksamhetsutveckling inom sin organisation. 

Detta ledarskap har ett fokus i att stödja samt skapa förutsättningar för 

medarbetarnas egna individuella lärande, samt lösa problem som uppstår. Arbetet 

som ledaren utför handlar om att skapa förutsättningar för att ge stöd åt 

medarbetarna och öka delaktigheten i verksamhetens beslut. Ledarskapet hos 

cheferna ses som utvecklingsbart och handlar om att sammanföra utvecklings- och 

driftsfrågor i ett samspel mellan olika interna och externa aktörer. Det handlar inte 

längre om att kunna styra utvecklingen på ett linjärt sätt. Istället är medarbetarna i 

fokus och bör involveras i olika sammanhang (Larsson, 2008).  

   Detta ledarskap kan därför liknas med det situationsanpassade. Ledarskapet ser till i 

vilken utsträckning ledaren behöver stödja samt leda i olika situationer. Delaktigheten 

ses som en av de viktigaste faktorerna i ledarskapet. Många arbetsmetoder har som 

syfte att bygga upp delaktighet. Detta kan ske genom exempelvis möten och 

informationstillfällen. Det kan stundtals vara problematiskt att införa och operativt 

arbeta med delaktigheten. En orsak till detta kan vara att mellancheferna är 

motstridiga liksom medarbetarna (Larsson, 2008).  

   Detta ledarskap påminner om det transformativa då man vill förändra 

medarbetarnas attityd och få dem till att tänka nytt. Skillnaden mellan dessa ligger i 

att det transformativa ledarskapet har en stark styrning som ses som oförenligt med 

det utvecklingsinriktade lärandet. Vid förändringar kan en mer hållbar verksamhet 

nås om den förankras på rätt sätt och diskuteras med samtliga involverade (Larsson, 

2008). 

   Teorierna som redogjorts ovan visar att första-linjens chefer har ett viktigt arbete 

gällande att skapa ett hållbart utvecklingsarbete. Ledaren behöver tillvarata 

medarbetarnas kompetenser och skapa förutsättningar så att medarbetarna kan 

utvecklas och få nya kunskapsinfluenser som sedan kan komma att användas i 

verksamheten. Första-linjens chefer bör arbeta för att bygga upp sociala relationer, de 
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behöver också arbeta med att skapa motivation och engagemang hos medarbetarna 

samt öka deras känsla av delaktighet och stimulera till reflektion (Larsson, 2008).  

4. Metod  

Forskningsmetoden är utformad utefter en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Man kan se forskningsmetoden som ett verktyg för att samla in empirisk 

data. Detta är ett sätt som forskaren kan använda för att samla in och producera olika 

typer av data (Denscombe, 2009). 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  

Denna studie utgår från en idealistisk utgångspunkt och menar att världen inte finns 

oberoende av betraktaren. För att kunna tolka måste det finnas en förståelse av hur 

det språkliga ger världen mening. Studien utgår även från systemteori då denna teori 

syftar till att förstå individuella system. Teorin handlar om relationer mellan individer, 

där dessa ses som system. Den allra viktigaste utgångspunkten i systemteorin handlar 

om kommunikation då det är genom kommunikation som de sociala relationerna 

skapas (Holm Ingemann, 2016). Studien tar även utgångspunkt från hermeneutiken. 

   Hermeneutiken innebär att man tolkar och försöker begripliggöra den sociala 

världen, som kan ses som basen i det hermeneutiska synsättet (Bryman, 2011). Då 

studiens syfte är att undersöka hur enhetschefen hanterar en föränderlig 

personalsituation inom kommunal äldreomsorg valdes hermeneutiken som då kan 

skapa en ökad förståelse. För att förstå måste man först tolka och det är detta som är 

hermeneutik. Syftet med denna förståelse inom hermeneutiken är att få en förståelse 

för både språk och kontext. Detta bidrar till att den enskilda individen kan tolka och 

förstå olika sociala sammanhang samt olika sociala problem i samhället (Bryman, 

2011). Då studiens empiriska material transkriberats lästes texterna igenom, för att 

finna sammanhanget. Genom att ta ord för ord och sätta ihop dessa skapades en 

större förståelse för det respondenterna sagt, vilket gav en större meningsfullhet för 

deras berättelser. Hermeneutiken delas in i del samt helhet där del utgörs av orden 

och helhet av sammanhanget som orden står i. För att förstå måste man sätta ihop 

detta i en kontext, för att nå kunskap, tolka samt få en ökad förståelse. Tolkning 

handlar om att nå fram till det den andra försöker säga, och förståelsen om hur vi 

kan sätta oss in i andras människors ställe. Förståelsen innebär även att hitta 

respondentens motiv till varför de säger det dem gör. Mening hör ihop med horisont 

och livsvärld. Med horisont avses om man kan sätta in en handling i en individs eller 

grupps gemensamma referensramar. Livsvärld handlar om en individ eller grupp kan 

använda handlingen i sina egna tolkningar om vad som är meningen med livet.         

Sanningen innebär ett närmande, och kan därför anta ses som koherens. Det innebär 

att man vill få meningen hos den som tolkar samt den som tolkas att höra ihop. Här 

är det viktigt att vara medveten om sina fördomar då man måsta kunna samt vilja 

ifrågasätta dessa. Detta för att vara medveten om att fördomar finns, men även 
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ersätta dem med en djupare kunskap med målet att kunskapen ges uttryck av att vara 

bredare samt djupare förståelse (Holm Ingemann, 2016).  

   Vidare kommer studien att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys med 

hermeneutiken som utgångspunkt. Vi utformade en semistrukturerad intervjuguide. 

Valet av intervjuguiden gjordes i hänseende till att studien kunde styras i den riktning 

som önskades, mot studiens syfte. Även teman styrdes efter detta. Intervjuguiden 

valdes att delas upp i olika kategorier/frågeområden (Bilaga 1) som sedan kunde 

följas upp med olika spontana följdfrågor. Valet av att använda följdfrågor var för att 

skapa större möjligheter för att få fram desto mer detaljerade svar.  

4.2 Urval  

Urvalet baseras på ett strategiskt urval, detta urval kallas även för målstyrt urval. Med 

detta menas att man strategiskt väljer ut respondenter som man tror kan svara på de 

frågor som studien gäller (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte valdes 7 

enhetschefer ut, dessa är verksamma inom äldreomsorgen i en kommun i södra 

Sverige. I studien intervjuades 2 män och 5 kvinnor. Informanterna var i 

åldersspannet mellan 36–50 år och hade en lång erfarenhet av ledarskap. 

   För att få fram enhetschefens perspektiv, vilket var studiens syfte, sågs det som 

lämpligt att enbart vända sig till enhetschefer för att få svar på studiens samtliga 

frågeställningar. Enhetscheferna i studien arbetar antingen i hemtjänst eller på ett 

äldreboende.  

4.3 Datainsamling  

Datainsamlingen skedde genom fem kvalitativa intervjuer med enhetschefer inom 

kommunal äldreomsorg. I dessa fem intervjuer, sammanlagt hade vi sju 

respondenter,  varav en var en gemensam gruppintervju med tre av respondenterna. 

Detta för att de som deltog i gruppintervjun önskade genomföra den tillsammans. 

När man önskar få en större kunskap om olika sociala förhållanden eller människors 

känslor och upplevelser är intervjuer ett bra sätt att samla in information på (Ahrne 

och Svensson, 2011). 

   Studien har präglats av olika erfarenheter, uppfattningar samt olika iakttagelser som 

enhetscheferna har förklarat under intervjuerna. Respondenterna har delgett 

information som har kunnat bidra till en större förståelse för ledarskapets betydelse 

för en föränderlig personalsituation.  

   Kontakt etablerades genom att skicka ett mail till de respondenter som var önskade 

att delta i studien. De respondenterna som ville delta i studien kontaktades via mail 

samt att de fick motta ett missivbrev (Bilaga 2). Innan intervjutillfället med 

enhetscheferna gjordes en testintervju, detta för att se om det fanns några brister i 

intervjuguiden samt om den svarade till studiens syfte. Test intervjun bidrog till en 

del korrigeringar och en fråga omformulerades. Denna fråga var först utformad, hur 

ser personalomsättningen ut på din enhet? För att istället koppla den till studiens 
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syfte omformulerades den till, hur ser personalsituationen ut på din enhet? Den 

intervjuguide som utformats medförde att det var enklare att hålla sig till studiens 

ämne och minskade riskerna för att undgå eller missa någon fråga under 

intervjutillfället. Det som ses som nyttan med kvalitativa intervjuer, är att man som 

intervjuare kan ställa följdfrågor, i motsats till standardiserade intervjuformer (Ahrne 

och Svensson, 2011).  

   Olika frågor ställdes utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Det genomfördes 

fyra enskilda intervjuer och en gruppintervju. I gruppintervjun deltog tre 

respondenter och denna genomförde vi tillsammans. Respondenterna fick möjlighet 

att föreslå platsen där intervjun skulle ske, detta eftersom det kan inge en trygghet 

och bekvämlighet (Ahrne och Svensson, 2011). När intervjun skulle påbörjas gavs 

först information kring hur intervjun skulle genomföras sedan informerades dem 

också om att intervjun skulle spelas in, samtliga respondenter gav sitt medgivande för 

detta. 

   Intervjuerna pågick i cirka 30–40 minuter och genomfördes på respondenternas 

egna arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Senare 

transkriberades det material som framkom under intervjuerna noggrant.  

4.4 Analysmetod 

Materialet skrevs sedan av ordagrant via dator. Beroende på vad de olika 

respondenterna berättat var det olika mängd material från varje intervju, i regel blev 

det mellan 5–6 sidor för varje intervju. Efter transkriberingen genomfördes en 

kvalitativ innehållsanalys för att lättare kunna hitta de teman som sedan användes i 

resultatdelen. 

   Det genomfördes en gruppintervju där tre enhetschefer deltog samt båda 

forskarna. Fördelen med denna typ av intervju handlar om att man får en större 

variation erfarenhets-, och åsiktsmässigt sett. En annan fördel handlar om att 

möjliggöra för de deltagande att få höra alternativa synpunkter. Härigenom ges 

respondenterna möjlighet att ge stöd för åsikter de håller med om samt ifrågasätta 

andra de inte håller med om. Nackdel är att det begränsar de synpunkter samt åsikter 

som finns tillgängliga (Denscombe, 2009). 

   I denna studie pratade två av de tre respondenterna mer, men den tredje fick säga 

sitt, då vi frågade alla tre respondenterna samma frågeställningar, och de i början 

blivit ombedda att inte upprepa det den föregående respondenten uttryckt.  

Arbetet med studiens material analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

   Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att skapa en djupare förståelse för vad 

studiens material säger (Bryman, 2011). Genom den utformade intervjuguiden 

ställdes öppna frågor som möjliggjorde följdfrågor vilket gav en ökad förståelse för 

respondenternas upplevelser. Detta för att minimera risken för att ställa ledande 

frågor. 

   Användningen av tabellen (Figur 1) är ett verktyg i den kvalitativa innehållsanalysen 

och härigenom analyserades materialet för att finna återkommande teman. Arbetet 

med matrisen inleddes med att välja ut respondenternas citat som kunde svara på 
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studiens syfte. Därefter kondenserades citatet, vilket innebar att materialet blev mer 

hanterbart. Därefter kodades materialet samt sattes in i en underkategori. Detta ledde 

till att huvudkategorin, det vill säga studiens teman, växte fram. Matristabellen gjorde 

det möjligt att enklare finna teman som var relevanta för studien. Med hjälp av denna 

återfanns en del gemensamma samt återkommande teman för hur enhetschefen 

hanterar en föränderlig personalsituation.  

   Efter arbetet med tabellen gjordes ett urval av respondenternas citat, dessa valdes 

ut i åtanke att svara mot studiens syfte. Detta medförde att studiens alla citat 

kondenserats ner till en mer hanterbar mängd material. Urvalet kan ha inneburit en 

nackdel eftersom tolkningen av materialet kunde ha blivit annorlunda än vad våra 

respondenter egentligen menat och tänkt (Bryman, 2011).  

   Teman som framkom efter arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen var 

ledarskap, sociala relationer, hållbar arbetsplats och samhällsförändring. För att 

tydliggöra hur innehållsanalysen har gått till visas ett utdrag ur studiens analysschema 

i figur 1. 

 

Figur 1.  Kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Huvudkate

gori 

En verksamhet där 

personalomsättninge

n inte är så stor 

kan innebära att 

man förhindrar 

utveckling. Att 

man liksom arbetar 

utifrån det som 

alltid varit.  

Vid låg 

personalomsättnin

g kan 

utvecklingen inom 

verksamheten 

förhindras.  

Eventuellt 

minskade 

möjligheter 

att få in ny 

kunskap.  

Förhindrar 

utveckling. 

Hållbar 

arbetsplats. 

Samtidigt tror jag 

att ledarens 

egenskaper kan 

påverka, det finns 

ju liksom mjuka 

killar och hårda 

kvinnor. 

Ledaregenskaper 

kan se annorlunda 

ut beroende på 

kön. 

Kön 

påverkar 

ledarskap. 

Skillnader i 

manligt och 

kvinnligt 

ledarskap. 

Ledarskap. 

  
  

Vi har tolkat och genomfört analysen tillsammans, detta för att vi ville minimera 

risken att endast se ur ett perspektiv. Om vi hade arbetat på egen hand med denna 

analys hade resultatet kunnat se annorlunda ut då vi alla tolkar saker och ting på olika 

sätt. Bearbetningen och analyseringen av materialet har fungerat på ett 
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tillfredsställande sätt. I analysen av materialet upptäcktes en del nyanseringar som 

hade förbisetts under intervjuerna. 

4.5 Etiska överväganden 

Forskning är nödvändig samt viktig för både individen och samhällets utveckling. 

Som forskare måste man beakta forskningskravet och individskyddskravet. Detta 

krav innebär att olika typer av tillgängliga kunskaper ständigt utvecklas och fördjupas, 

men också att metoder kan bli bättre. Individskyddskravet omfattas av fyra allmänna 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa krav ska skydda den enskilde som 

deltar i studien från att obehöriga får insyn i deras privata liv. Utifrån detta är det 

viktigt att informera, vilket syfte studien har, att deltagandet är frivilligt och att 

intervjun när som helst kan avbrytas samt att respondenten själv har 

bestämmanderätt över sin medverkan. Genom att skicka ut information gällande 

denna studie till samtliga respondenter innehållande syftet med studien, vem som 

studerar dessa frågor, samt information angående att intervjuerna spelas in och att 

respondenterna närsomhelst kan välja att avsluta har studien tagit hänsyn till detta 

krav. Samtliga respondenter gav samtycke. Genom att inte förvara det slutliga 

empiriska materialet så att obehöriga kan ta del av det, samt att studien använder sig 

av fingerade namn har studien skyddat de olika respondenterna. Nyttjandekravet har 

alla respondenter fått ta del av och handlar om att det insamlade materialet enbart 

ska användas till denna studie och efter studiens avslut kommer att förstöras. Detta 

för att ingen ska kunna peka på någon enskild respondent. Det empiriska materialet 

som samlas in för forskningsändamål får endast brukas för det avsedda ändamålet. 

Respondenterna ska ges konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att 

ingen obehörig kan få insyn i detta material. 

   Studiens respondenter valdes att anonymiseras genom fingerade namn, detta för att 

göra dem anonyma och för att inte avslöja vilken av respondenterna som sagt vad. 

Innan intervjuerna genomfördes gavs information om huvudkraven inför våra 

respondenter, denna information gavs även skriftligen genom missivbrev (Bilaga 2).  

4.6 Metoddiskussion   

Den kvalitativa metoden har varit ett redskap för att kunna se vilken betydelse 

enhetschefen har gällande en föränderlig personalsituation inom kommunal 

äldreomsorg, men även hur man som ledare skapar trivsel på arbetsplatsen eftersom 

situationen är något komplex och kan bero på en rad olika faktorer. 

   Metodvalet styrks genom Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2010) eftersom vi har 

intervjuat sju individer, enhetschefer inom kommunal äldreomsorg, som är delaktiga i 

en social miljö. Detta ger möjlighet att se hur de sociala relationerna ser ut och 

påverkar men även hur enhetscheferna har känt och upplevt saker. Detta möjliggör 

att se olika fenomen utifrån de intervjuades individuella perspektiv. Genom 
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intervjuerna gavs en förståelse för hur enhetscheferna upplever sitt ledarskap och hur 

detta kan påverka personalsituationen samt trivseln på arbetsplatsen. 

   I studien användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1), detta har 

möjliggjort utrymmet för att ställa följdfrågor utifrån de svaren som studiens 

respondenter gett. Eftersom vi inte hade så stor erfarenhet av att intervjua lades det 

mycket tid på att vara väl förberedda inför intervjutillfällena. Med hjälp av 

intervjuguiden samt våra frågeställningar kunde vi styra tillbaka intervjun om den inte 

ledde till att studiens syfte besvarades. Användningen av intervjuguiden kunde i vissa 

fall leda till att respondenterna blev något styrda eftersom frågeställningarna var 

förutbestämda. För att fånga upp eventuella egna tankar och åsikter hos 

respondenterna tillfrågades dem i slutet av intervjun om det var något de önskade att 

tillägga. 

   Beträffande urvalet användes ett strategiskt urval bestående av två manliga och fem 

kvinnliga enhetschefer från både kommunal hemtjänst och kommunala 

äldreboenden. Upplevelsen som fanns var att dessa enhetschefer inom kommunal 

hemtjänst samt äldreboende kunde svara mot studiens syfte gällande en föränderlig 

personalsituation samt trivselfaktorer. Det kan finnas skillnader i manligt och 

kvinnligt ledarskap, en av studiens respondenter menade att det inte behöver betyda 

”att männen är hårdare än kvinnorna”. Vidare är det därför intressant att 

respondenterna nämner att det finns skillnader i sättet att leda. Utifrån studiens 

begränsade urval beaktas att det eventuellt kunde ha funnits skillnader i ledarskapet 

och hanteringen av en föränderlig personalsituation, om det hade funnits skillnader i 

urvalet gällande genus såsom exempelvis kvinnor och män. Detta bekräftas även av 

en respondent som ingått i studien, då respondenten framhåller att det finns 

skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap. Detta är ett perspektiv som med fördel 

kan utforskas i kommande studier.  

   Studien kunde också ämnat att undersöka medarbetarnas perspektiv men det finns 

en överenskommen begränsning gällande att endast intervjua enhetschefer. 

Nackdelen som kan uppstå med denna begränsning är att man enbart studerar 

enhetschefernas perspektiv. Hade studien även ämnat intervjua medarbetare inom 

kommunal äldreomsorg hade studiens resultat kunnat se annorlunda ut. Detta 

eftersom medarbetarna kunnat ha en annan uppfattning gällande trivseln samt 

personalsituationen än vad enhetscheferna har.  

   En fördel som kan ses i användningen av kvalitativa intervjuer är interaktionen 

som uppstår mellan intervjuaren och respondenten samt möjligheten att träffa 

enhetscheferna i verkligheten. En nackdel kan dock vara att i vissa fall har det 

tillkommit empiri utan relevans för studiens syfte. Detta kan ha varit frågor rörande 

enhetschefernas bakgrund som bl.a. handlade om ålder och utbildning. De kvalitativa 

intervjuerna som genomfördes har gjort det möjligt att nå studiens syfte samt gett en 

ökad förståelse för studiens intresseområde.              

   Det empiriska materialet har samlats in från enhetschefernas arbetsplatser i deras 

egna utvalda miljöer, detta för att öka deras bekvämlighet samt trygghet. Då studien 

syftar till att studera hur enhetschefer hanterar en föränderlig personalsituation samt 

hur de arbetar kring trivsel anses valet av intervjuer ha svarat mot studiens syfte. Om 



 

19 

 

studien däremot utgått från att studera enhetschefernas agerande i vardagliga 

situationer gällande trivsel och personalsituationen kunde observationer ha använts. 

   I studien intervjuades sju personer, varav en var en gruppintervju som  

genomfördes av oss tillsammans.  Vid de resterande fyra intervjutillfällena delade vi 

på oss eftersom det ibland var svårigheter att få ihop tider med alla inblandade. 

Genom att enskilda intervjuer genomfördes med en av oss som intervjuare kan detta 

ha skapat en viss trygghetskänsla. En nackdel med detta kan vara att om vi hade 

intervjuat tillsammans hade det varit enklare att ställa följdfrågor som man annars 

kunde ha förbisett. Vid alla genomförda intervjuer användes inspelningsteknik via 

mobiltelefoner. Detta anses vara lämpligt enligt Bryman (2011) eftersom rollen som 

kvalitativa forskare vill veta vad respondenterna säger samt på vilket sätt de säger det. 

   En nackdel som kan finnas när man använde inspelningsteknik kan vara att man 

hämmar respondenterna eftersom intervjutillfället kan kännas något obekväm 

(Bryman, 2011). Upplevelsen var att studiens respondenter inte kände sig obekväma 

eller hämmade med denna inspelningsteknik. Dock är det svårt att helt utesluta detta. 

4.6.1 Tillförlitlighet  

Bryman (2011) nämner tillförlitlighet som ett kriterium när man ska bedöma 

kvalitativ forskning. Tillförlitligheten kan delas in i tre olika grupper: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Denna studie anses ha trovärdighet då vår 

studie till stor del kan ses överensstämma med tidigare forskning. För att öka 

studiens trovärdighet har vi redovisat hur vi gått tillväga, steg för steg. Detta genom 

att exempelvis redovisa datainsamlingsmetoden, urvalet och de etiska principerna.  

   Enligt Bryman (2011) handlar trovärdighet om att ge en trovärdig beskrivning av 

hur den sociala verkligheten är och uppnås exempelvis genom att forskningen har 

utförts utifrån gällande normer för forskning.  

4.6.2 Överförbarhet  

För att öka studiens överförbarhet hade en mer detaljerad beskrivning av de olika 

verksamheterna samt respondenterna kunnat göras. Detta hade inte gått att 

genomföra utan att riskera att respondenternas identitet eventuellt blivit avslöjade. 

Detta hör ihop med konfidentialitetskravet. Studiens resultat skulle kunna överföras 

till andra verksamheter inom studiens valda kommun alternativt till andra 

kommuner. Enligt Denscombe (2009) handlar överförbarheten om en 

förställningsprocess där läsaren ska utgå från forskarens information gällande studien 

för att sedan kunna bedöma om studiens resultat kan användas på liknande studier. 

Det är viktigt att göra noggranna beskrivningar av detaljerna i en kultur för att kunna 

nå kravet gällande överförbarhet. Noggranna beskrivningar av kontexten kan 

innehålla sociala miljöer, händelser och personer. Detta är nödvändigt för att man 

ska kunna skapa sig en förståelse för varför människor agerar på ett visst sätt 

(Bryman, 2011). 
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   I studiens metodkapitel har datainsamlingsmetod, urval samt analysmetod 

beskrivits noggrant. Genom detta möjliggörs det för andra forskare att granska de val 

studien gjort, det som kallas studiens pålitlighet (Bryman, 2011). Gällande 

pålitligheten handlar det om att ge utförliga redogörelser av metoder, analys samt en 

förklaring till varför man har tagit de beslut man har gjort. Detta görs för att 

möjliggöra för läsaren att göra en granskning om resultaten kan ses som pålitliga. 

Detta innebär att andra forskare ska kunna nå fram till samma resultat (Denscombe, 

2009). 

4.6.3 Objektivitet  

Då vi öppet har beskrivit vår förförståelse, gällande våra tidigare erfarenheter samt 

kunskaper inom äldreomsorgen inledningsvis, har vi bidragit till att uppnå 

objektivitetskravet. Objektivitetskravet handlar om att forskaren inte på ett medvetet 

sätt har påverkat forskningen utifrån sina individuella uppfattningar (Bryman, 2011). 

Enligt Denscombe (2009) innebär objektivitet om på vilket sätt forskaren påverkar 

tolkningarna av data. Genom att forskaren förklarar och redovisar ges det möjlighet 

att granska om forskaren kan ha påverkat analysen av data. Objektiviteten innebär 

även att man inte bortser från data som inte stämmer med den slutliga analysen 

(Denscombe, 2009).  

5. Resultat  

I den kvalitativa innehållsanalysen (Figur 1) framträdde fyra olika teman, ledarskap, 

sociala relationer, hållbar arbetsplats och samhällsförändring. Temat gällande 

ledarskap handlar om de egenskaperna som enhetschefen bör ha i sitt arbete med 

medarbetarna. Detta eftersom denna relation i stor utsträckning påverkar 

medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen samt en föränderlig personalsituation. De 

sociala relationerna med det sociala stödet är mycket betydelsefullt,  både för trivseln 

samt för den rådande personalsituationen. Dessa relationer påverkar i det dagliga 

arbetet och enhetschefen har en stor inverkan på dessa, det är dock en ömsesidig 

relation som båda parterna bör beakta enligt våra respondenter. 

   För att kunna arbeta mot en långsiktig hållbarhet samt en attraktiv arbetsplats 

behöver enhetschefen få tillgång till exempelvis personal med rätt kompetens, få rätt 

förutsättningar och framförallt arbeta utifrån arbetsgruppens behov. Delar av detta 

har studiens respondenter tagit upp samt att de har framfört utmaningarna i sträva 

efter att vara en attraktiv arbetsplats. 

   Avslutningsvis förklaras temat samhällsförändring som en angelägenhet, detta för 

att arbetet som enhetschef innefattar att man bemöter samhällets alla förändringar 

som kan komma att påverka ens egen verksamhet. Ett exempel som respondenterna 

tagit upp är svårigheterna kring rekryteringen.1 

                                                        
1 Namnen i resultatdelen är fingerade 
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5.1 Ledarskap  

5.1.1 Ledarens variation i arbetssättet  

Ledarskapet kan se olika ut beroende på vilken verksamhet man studerar. I denna 

studie har chefskap inom kommunala hemtjänstgrupper samt äldreboenden 

studerats. Ledarens arbetssätt varierar utefter både hur arbetsgruppen är och hur 

arbetsplatsen är utformad. Anders, en av respondenterna menar att han ser skillnader 

i att verka som enhetschef på ett äldreboende eller i hemtjänst. Genom nedanstående 

citat förklarar Anders denna skillnad.  

 

“Jag tycker att det är som äpple och päron”. (Anders) 

  

Olika behov påverkar också ledarskapets utformning och det gäller som enhetschef 

att kunna anpassa sig utefter verksamhetens olika arbetsgrupper och medarbetarnas 

individuella behov vilket Lina tar upp. 

  

“… Det är en konst i sig att komma ihåg vad alla vill ha i vad. Och på 

vilket sätt man vill ha det”. (Lina) 

  

Enhetscheferna arbetar med sina arbetsgrupper på olika sätt. Detta beror på att alla 

arbetsgrupper ser olika ut och kräver olika former av ledarskap. Ibland behöver 

enhetschefen vara mer eller mindre närvarande. Sammansättningen av arbetsgruppen 

har betydelse för vilket stöd medarbetarna behöver. Det kan stundtals vara orimligt 

att hinna med att arbeta med alla arbetsgrupper, därför väljs en grupp ut som man 

arbetar mer med. 

  

”För att man som enhetschef ska kunna utföra sitt uppdrag behöver 

man ha en ledare som stöttar, visar lojalitet, är ärlig samt har förtroende 

för en”. (Anja) 

 

Beroende på om man är enhetschef på ett äldreboende eller i en 

hemtjänstgrupp skiljer sig arbetssättet åt. Som enhetschef för hemtjänst har 

man en upplevelse kring att man inte har samma överblick i samma 

utsträckning som enhetscheferna på äldreboenden har. Det är i vissa fall svårt 

att ha full kontroll över sina medarbetare eftersom de arbetar i kundens 

enskilda hem.  

5.1.2 Tillitsfull relation  

Här framställs en genomgående viktig tillitsfull relation i verksamheten då Anja 

förklarar att hon behöver känna tillit inför sin chef men också att medarbetarna kan 

känna tillit inför sin enhetschef. För att dessa egenskaper ska bidra till en ökad 
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arbetstrivsel ska enhetschefen i sin tur kunna återge dessa egenskaper till sina 

medarbetare. 

   Enhetscheferna inom hemtjänst eller äldreboende arbetar för att vara en god 

förebild som kan inspirera och motivera sina medarbetare på arbetsplatsen. Detta gör 

att man som chef ska föregå med gott exempel så att medarbetarna tar efter och vill 

eftersträva samma egenskaper. Det är därför viktigt att tänka på hur man som ledare 

förhåller sig, hur man talar, vad man sänder ut för signaler samt hur man agerar i det 

dagliga arbetet inför medarbetarna.  

  

“Jag försöker att vara ärlig, uppriktig och hoppas att jag kan vara ett 

föredöme”. (Conny) 

  

Som tidigare nämnts av respondenterna är det betydelsefullt att vara en stöttande 

enhetschef i det dagliga arbetet. Medarbetarsamtalet som sker mellan medarbetaren 

och enhetschefen kan bl.a. användas som ett verktyg för att få klarhet i hur 

medarbetarna trivs på arbetet. Detta kan användas för att fånga upp otrivsel och 

medarbetare som vill sluta. Härigenom menar enhetscheferna att de kan förhindra en 

eventuell personalomsättning. Enhetschefernas arbete med medarbetarsamtalen 

handlar om att lyfta fram saker som fungerar både bra och mindre bra, både hos 

medarbetare och hos enhetschefen. Det handlar också om att stärka de enskilda 

individerna så att de känner arbetstrivsel och vill stanna kvar i verksamheten. 

   Respondenterna menar att de i vissa fall får in medarbetare i sina arbetsgrupper 

som inte passar in för uppdraget. Antingen kan ledaren som nämnts tidigare hjälpa 

denne medarbetaren att finna det hen är bra på och söka sig vidare utanför 

verksamheten eller så kan enhetschefen undersöka vilka faktorer som kan bidra till 

ökad trivsel på arbetsplatsen. Om exempelvis personen känner lite delaktighet eller 

lågt inflytande arbetar enhetschefen för att ge denna medarbetare ett nytt eller större 

ansvarsområde och därmed öka trivseln.  

5.1.3 Stödjande förhållningssätt  

I studien tydliggörs det att respondenternas arbete delvis handlar om att hantera en 

föränderlig personalsituation. Detta arbete innebär att bland annat fånga upp, stödja 

samt coacha sina medarbetare. Respondenterna menar att personalomsättningen kan 

orsakas av flera olika faktorer och inte alltid nödvändigtvis behöver vara negativ. Det 

kan som nämnt handla om att finna styrkor hos medarbetaren som passar bättre i en 

annan yrkesroll men det kan också handla om att man fått in personal som inte vill 

vara i verksamheten. Enhetscheferna nämner att de arbetar utifrån olika ledarstilar. 

    Genom att arbeta för att vara inspirerande samt motiverande kan man lyfta fram 

medarbetarnas kompetens och styrkor. Som enhetschef kan ett uppskattande 

förhållningssätt användas gentemot medarbetarna. I detta förhållningssätt försöker 

enhetscheferna arbeta för att medarbetarna ska känna arbetsglädje och därigenom 

välja att stanna kvar inom verksamheten. I det dagliga arbetet med medarbetarna 

strävar enhetschefen för att se sina olika medarbetares förmågor, och att stärka dem 
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genom att låta medarbetarna vidareutvecklas och kompetens höjas i sin yrkesroll. Det 

handlar också om att uppskatta sina medarbetare för det arbete som de utför. 

Genom att sträva efter att ha ett uppskattande förhållningssätt kan enhetschefen 

bidra till att personalgruppen vill stanna kvar i verksamheten. När medarbetarna blir 

sedda och uppmuntrade för det arbete dem utför kan trivseln öka förklarar flertalet 

respondenter. Anders och Caroline lyfter detta nedan. 

  

“Jag ska kunna coacha, uppmuntra samt stötta mina medarbetare”. 

(Anders) 

  

“Det är viktigt att personalen får utvecklas och att dem känner 

uppmuntran för diverse saker ifrån ledaren”. (Caroline) 

 

Samtliga respondenter påtalar olika hinder och brister, detta har olika inverkan 

hos enhetschefen och medarbetarna. Enhetscheferna berättar att det stundtals 

är svårt att inte alltid kunna leva upp till den ledare man borde eller vill vara. 

Enhetscheferna i studien anser att de ibland skulle vilja vara mer motiverande 

och inspirerande men att det inte alltid är möjligt. En annan faktor som 

påverkar i arbetet som enhetschef är tidsbristen som kan medföra olika hinder 

bl.a. att man inte kan vara den närvarande chefen man önskar att vara eller att 

man inte hinner stödja samt inspirera sina medarbetare. 

5.1.4 Helhetssyn  

I arbetet som enhetschef är det viktigt att ha en god helhetssyn över sin verksamhet, 

detta för att kunna uppmärksamma både medarbetarnas- samt verksamhetens behov. 

När enhetschefen har en god helhetssyn blir det också lättare att gå in och stötta där 

det behövs samt leda där behov finns. Behov som kan uppstå kan exempelvis vara en 

arbetsgrupp som behöver ha en mer närvarande chef som styr upp och strukturerar 

medarbetarnas arbete. För de enhetscheferna som arbetar i hemtjänst, och har ett 

varierat kund- samt personalbehov, kan det  ibland vara problematiskt att ha en tydlig 

helhetssyn över sin verksamhet. Detta på grund av att verksamhetens behov styr och 

att dessa är oförutsägbara. Andra faktorer som påverkar är även kundernas 

individuella behov och beroende av hur dessa ser ut förklarar respondenterna att det 

är dessa behov som kan påverka personalsituationen.   

5.1.5 Närvarande ledarskap  

Enhetscheferna menar att man kan vara närvarande på olika sätt, det kan dels handla 

om att befinna sig på själva arbetsplatsen, men även genom att vara tillgänglig via 

mail och telefon. När medarbetarna ges tillgång till detta ökar man tryggheten hos 

sina medarbetare och därför upplevs ledarskapet som mer närvarande utan att 

ledaren egentligen befinner sig på arbetsplatsen.  
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   Bland de enhetschefer som ingår i den här studien finns ett personalansvar där 

storleken på personalgrupperna varierar mellan 25–40 medarbetare. Som tidigare 

nämnt poängterar enhetschefen vikten i att se medarbetarnas individuella behov och 

fånga upp dem som är i behov av stöd. Eftersom arbetet sker i kundens hem menar 

enhetscheferna att de inte kan påverka arbetsmiljön på samma sätt som på ett 

äldreboende. Det är därför viktigt att relationen mellan ledare och medarbetare blir 

tillitsfull så att medarbetarna kan utföra ett gott arbete utan sin ledares närvaro. När 

man arbetar som chef på ett äldreboende ökar också möjligheterna att ha en tydligare 

överblick över verksamheten. Detta gör att man på ett enklare sätt kan se hur 

medarbetarna arbetar samt att man lättare kan fånga upp det stöd medarbetarna 

behöver. I det dagliga arbetet har respondenterna stundtals en känsla av att tiden inte 

alltid räcker till för att kunna bemöta personalgruppens olika behov. 

5.1.6 Delaktighet och inflytande  

   I det dagliga arbetet försöker respondenterna att öka sina medarbetares delaktighet. 

Detta görs genom att låta medarbetarna göra sina röster hörda. Det handlar även om 

inflytande, att tillvarata medarbetarnas idéer, kompetenser samt deras synpunkter. 

Enhetscheferna menar att deras medarbetare vill bli hörda och sedda både gentemot 

sin ledare men också högre upp i verksamheten, ledningen. När man som chef 

försöker att arbeta med detta kan det resultera i att medarbetarna känner sig mer 

behövda på arbetsplatsen. Något som också anses vara angeläget är att ge sina 

medarbetare bekräftelse samt en helhetssyn gällande bland annat arbetets uppdrag 

menar Anja.   

 

“… Det är viktigt att få en helhetssyn för att förstå sitt sammanhang”. 

(Anja) 

  

Om ledaren möjliggjort detta för sina medarbetare känner de en ökad förståelse för 

hur man hanterar samt arbetar kring olika frågor. Det handlar också om att låta 

personalen vara med i besluten, känner personalen att de ges möjlighet till detta kan 

också personalomsättningen bli lägre eftersom man då väljer att stanna kvar i 

verksamheten menar enhetscheferna. Vidare lyfter Anders fram att han vill ha med 

medarbetarna i beslutsfattandet.  

5.1.7 Inställning till arbetet 

Respondenterna menar att de har en viktig roll i arbetet med medarbetarnas 

arbetsattityd, detta visar sig genom att man som chef arbetar för att minska 

negativitet som kan finnas i arbetsgruppen. Istället lyfter man fram de goda och 

positiva egenskaperna i sin arbetsgrupp och stärker dem i detta.  

   Som ett led i att verka för dem som har en positiv inställning till arbetet menar 

respondenterna att det är lika viktigt att också fånga upp dem som mår mindre bra 

och behöver stöd på arbetsplatsen. Negativa attityder i arbetsgruppen i olika 
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omfattning kan komma att påverka trivseln. Om medarbetarna känner otrivsel kan 

detta vara en faktor att de söker sig vidare vilket påverkar personalsituationen.  

   I ledarskapet är det av vikt att fånga upp de medarbetare som inte anser att arbetet 

är meningsfullt. Respondenterna arbetar för att uppmärksamma de brister som finns 

för att motverka en föränderlig personalsituation. Arbetet med detta kan se olika ut, 

man kan stötta den som vill sluta men även verka som Anja för att skapa en mer 

positiv inställning till arbetet för medarbetarna. Nedan lyfter Anja fram att det är 

viktigt att arbeta med medarbetarnas inställning till arbetet eftersom detta påverkar 

både den enskilde medarbetaren samt hela arbetsgruppen.  

  

“… men framförallt inställning, vi pratar mycket inställning”. (Anja) 

5.1.8 Information och återkoppling  

I studien tydliggörs det att respondenternas arbete delvis handlar om att hantera en 

föränderlig personalsituation. Detta arbete innebär att bland annat fånga upp, stödja 

samt coacha sina medarbetare.  

   Studiens respondenter anser att det är av vikt att kunna ge god vägledning för sina 

medarbetare. Arbetet som enhetschef handlar delvis om att bygga upp en hållbar 

struktur där medarbetarna vet vem som gör vad och varför. I studien framkommer 

det även hur betydelsefullt det är att enhetschefen ger tillräcklig information till sina 

medarbetare. Detta för att medarbetarna ska kunna sköta sitt uppdrag samt förstå 

dess innebörd. Den informationen det kan röra sig om menar respondenterna kan 

exempelvis handla om förändringar i verksamheten eller att översätta styrdokument 

från ledningen till medarbetarna. Det är då viktigt att enhetschefen tolkar 

dokumentet så att medarbetarna kan förstå och arbeta utefter riktlinjerna de fått till 

sig. Studiens respondenter, bland annat Caroline, lyfter fram hur viktigt det är med 

återkopplingar efter en eventuellt genomförd förändring, men talar även om hur 

betydelsefullt det är med kontinuerliga uppföljningar. 

  

“Jag pratar mycket med min personal om hur det är och hur de har det. 

Återkoppling är jätteviktigt för personalen”. (Caroline) 

  

Enhetscheferna i studien förklarar att tilliten till medarbetarna stärks när 

medarbetarna får en större förståelse för verksamheten och dess mål. En föränderlig 

personalsituation kan komma att påverkas av detta då enhetschefens arbete kring 

tillit kan öka medarbetarnas trivsel samt en större önskan att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Respondenterna i studien menar att samverkan mellan olika nivåer i 

organisationen är viktig, dels för att man som enhetschef ska kunna förmedla trivsel 

till sin arbetsgrupp men också för det egna arbetet. Samverkan stärker förtroendet 

för ledningen och känslan av inflytande blir desto mer påtagligt anser enhetscheferna 

i studien. 
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5.2 Sociala relationer  

I studien framträder det att enhetschefens arbete innefattar en rad olika relationer att 

ta hänsyn till och att arbeta kring. Studien visar att de sociala relationerna påverkar 

hur man trivs på arbetsplatsen samt att dem påverkar både ledarskapet och 

medarbetarna. Dessa relationer ses som nödvändiga för arbetsplatsen, det är både 

enhetschefens och medarbetarnas deltagande i detta arbete som påverkar. 

Relationerna kan ha både stora och små påverkansmöjligheter för det dagliga arbetet 

både hos medarbetarna och hos ledaren. Vidare menar respondenterna att det är 

genom att vårda dessa relationer som trivseln på arbetsplatsen kan komma att 

påverkas samt att dem kan ha inflytande i en föränderlig personalsituation.  

   Studiens respondenter hävdar att man kan skapa goda relationer tillsammans med 

sina medarbetare och genom det sociala stödet kan man bygga en lättsam, tillitsfull 

och inbjudande relation i arbetsgruppen. En av respondenterna, Anders uttrycker 

vikten i att verka för en god trivsel på arbetsplatsen. Han försöker därför att bekräfta 

och se sina medarbetare.  

  

“Jag vill gärna favorisera alla. Det här med att bli bekräftad och sedd 

alltså att man visar att man finns där”. (Anders) 

5.2.1 Goda relationer för att skapa trivsel  

I arbetet med dessa relationer menar de enhetscheferna som deltagit i studien att det 

är av vikt att man möter sina medarbetare ute i verksamheterna och i det dagliga 

arbetet. Ett exempel på hur goda relationer kan skapas är att ledaren kan använda sig 

av ett humoristiskt förhållningssätt till sina medarbetare, detta menar respondenterna 

att man kan använda sig utav vid olika tillfällen som exempelvis vid personalmöten, 

mötet i de vardagliga situationerna, måltider osv. Vidare menar enhetscheferna att det 

är lyckosamt att sträva efter en god stämning bland medarbetarna.   

   Som ovan nämnt ses ett humoristiskt förhållningssätt som avslappnande och det 

möjliggör en god relation mellan enhetschefen och medarbetarna. Arbetet kring de 

sociala relationerna ses som nödvändig för att skapa arbetstrivsel och denna relation 

är viktig för hela arbetsgruppen hävdar respondenterna. Ärlighet är ytterligare ett av 

elementen för att de sociala relationerna ska fungera mellan enhetschef och dennes 

medarbetare. Det framträder att denna relation bör vara ömsesidig som Conny lyfter 

fram.  

  

“Jag förväntar mig att mina medarbetare är ärliga och uppriktiga tillbaka 

till mig”. (Conny) 

  

Detta är viktigt eftersom denna ärlighet påverkar hur medarbetarna utför uppdraget 

på arbetsplatsen. De förtroendefulla relationerna i arbetsgrupperna försöker 

enhetscheferna att vara med och kring, detta arbete sker kontinuerligt. Som ett led i 

enhetschefens uppdrag innefattar det bl.a. att fånga upp personal som mår dåligt. 



 

27 

 

Efterhand som relationen blir mer förtroendefull menar enhetschefen att 

medarbetaren självmant kommer och berättar om sitt hälsotillstånd. I vissa fall kan 

denna ärlighet bidra till sociala relationer av en mer öppen karaktär. Studiens 

respondenter hävdar betydelsen av att fånga upp både medarbetare som mår väl och 

de medarbetare som mår sämre. Enhetscheferna påpekar att de har ett 

personalansvar, men även budgetansvar och så vidare, och att personalansvaret 

innefattar alla medarbetarna. Vidare förklaras att enhetschefens arbete bland annat 

innebär att visa stöd, omtanke och att bry sig om sina medarbetare. 

  

“Det handlar mycket om att samverka, vara tydlig i sin arbetsledarroll 

men även att vara lyhörd”. (Conny) 

5.2.2 Överblick och bekräftelse  

Respondenterna uttrycker vikten i att ha en god överblick i sin verksamhet. Detta 

medför att enhetschefen enklare kan se sina medarbetare och kan få dem att känna 

sig behövda. En av respondenterna, Anders menar att enhetschefen ska kunna gå in 

och stötta där det behövs och att enhetschefen ska ha en förståelse för det arbete 

som medarbetarna utför.  

  

“Oavsett om du jobbar längst ner på golvet eller som styrelseordförande 

ska du kunna köra en truck”. (Anders) 

  

Studiens respondenter menar att behovet av bekräftelse kan variera, det är 

individuellt och det är en stor utmaning enligt enhetscheferna att bemöta alla 

anställdas olika bekräftelsebehov. Problematiken handlar enligt respondenterna om 

att det svårt att komma ihåg alla individuella bekräftelsebehov. Vidare förklaras det i 

studien vikten av att arbeta kring dessa behov så att medarbetarna ges den bekräftelse 

de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Beroende på var medarbetaren är i 

arbetslivet skiftar även dess behov av bekräftelse. 

  Det är alltså en balansgång som enhetschefen bör beakta och för att kunna ge rätt 

mängd bekräftelse utifrån medarbetarnas förväntan och önskan menar studiens 

respondenter. Merparten av respondenterna lyfter fram att när enhetschefen har gett 

medarbetaren den bekräftelse som önskas eller behövs, stärks den enskilde 

medarbetaren och trivseln på arbetsplatsen ökar vilket i sin tur kan leda till en mindre 

föränderlig personalsituation. 

   Tidigare i studien har respondenterna nämnt att de förtroendefulla relationerna 

är betydelsefulla, både för medarbetarna och för enhetschefen. Som ett led i de 

sociala relationerna ses tillit som en viktig beståndsdel enligt studiens enhetschefer. 

Tillit skapas genom att ledaren ser alla sina medarbetare och möter dem där de 

befinner sig. För att medarbetarna ska kunna känna tillit inför sin enhetschef krävs 

det att dem känner ett förtroende för hen, vilket gör att dem vågar anförtro sig om 

diverse angelägenheter. Tilliten i arbetsgruppen kan variera, i vissa fall är tilliten hög 
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vilket innebär att man har ett gott förtroende för varandra vilket återspeglas i 

relationen som ledaren eftersträvar.  

   En av respondenterna menar att i de arbetsgrupper där tilliten är svag kan de 

sociala relationerna komma att påverkas negativt i den bemärkelsen att medarbetarna 

inte vill eller kan socialisera med varandra. Med tanke på att de sociala relationerna 

spelar stor roll på arbetsplatsen kan detta komma att påverka samarbetet och skapa 

otrygghet vilket i sin tur kan påverka en föränderlig personalsituation. Merparten av 

studiens enhetschefer menar att detta kan förstås genom att utan goda sociala 

relationer kan det medföra att medarbetarna inte känner trivsel på sin arbetsplats.  

5.2.3 Finna ny yrkesroll 

Respondenterna lyfter fram att arbetet som enhetschef ibland kan handla om att 

genom de sociala relationerna stödja de medarbetare som önskar finna en annan 

yrkesroll. De kan behöva stöd av enhetschefen att söka sig vidare. Detta arbete bör 

enhetschefen verka för eftersom en medarbetare som inte har rätt inställning samt 

avsaknad av arbetstrivsel påverkar hela arbetsgruppen uttrycker studiens 

respondenter. Lika viktigt som det är att fånga upp dem som inte mår väl eller som 

inte trivs handlar det om att uppskatta dem som har en positiv och arbetsam 

inställning inför arbetet. 

   Merparten av respondenterna arbetar i större utsträckning med dem som ses som 

positiva i jämförelse med dem som saknar arbetsglädje. Avslutningsvis nämner 

flertalet respondenter att beroende på hur de sociala relationerna ser ut i 

verksamheten kan de komma att påverka en föränderlig personalsituation.  

5.3 Hållbar arbetsplats 

En hållbar arbetsplats är en verksamhet som under en längre tid lyckas utföra sitt 

uppdrag på ett bra sätt trots att förutsättningarna ständigt förändras. Detta handlar 

om att verksamheten ska ha förmåga att skapa samt återskapa sina resurser, där 

individens kropp ses som en del och kompetens samt tillit som en annan (Backström 

och Köping Olsson, 2010). 

5.3.1 Hinder och möjligheter  

Respondenterna har en uppfattning som tyder på att det finns olika faktorer som kan 

påverka en föränderlig personalsituation. I dagsläget upplever enhetscheferna att de 

har en låg personalomsättning på sina enheter. Personalomsättningen kan se olika ut 

och ha olika påverkansmöjligheter. Sanna menar att låg personalomsättning även kan 

innebära vissa hinder för verksamheten.  

  

“En verksamhet där personalomsättningen inte är så stor kan också 

innebära att man förhindrar utveckling. Att man liksom arbetar utifrån 

det som alltid har varit”. (Sanna) 
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Detta citat förklarar att när ny kompetens hindras från att komma in i verksamheten 

blir det mindre utvecklingsmöjligheter i organisationen. Viss personalomsättning ses 

som positiv och nödvändig hävdar respondenterna, som Conny uttrycker nedan. 

  

“Positivt att få nya medarbetare med nya tankar och idéer som utvecklar 

verksamheten. De vågar tänka lite nytt utan att fastna i gamla hjulspår”. 

(Conny) 

  

Flertalet av respondenterna hävdar att arbetsuppgifterna är många i enhetschefsrollen 

och det gäller att skapa en hållbar arbetsplats men också visa att det är en arbetsplats 

man vill stanna och söka sig till.  

  

“… det handlar mer om att göra din verksamhet attraktiv”. (Sanna) 

5.3.2 Attraktiv arbetsplats  

Merparten av studiens respondenter anser att de har en stor påverkan på 

arbetsplatsen. Enhetscheferna arbetar med att göra sina verksamheter attraktiva, det 

handlar om att sträva efter att få behålla sin personal och att medarbetarna upplever 

sin arbetsplats som trivsam. För att kunna göra sin verksamhet attraktiv bör 

enhetschefen, vid eventuell personalomsättning se över den personal vars kompetens 

går förlorad förklarar en respondent. Det kan exempelvis handla om att en person 

som haft en viss nyckelkompetens försvinner och då blir det viktigt både för ledaren 

samt medarbetarna att få detta kompetensområde uppfyllt igen. Detta för att 

verksamheten ska kunna utvecklas genom att få in nya medarbetare med ny 

kompetens beskriver respondenterna. 

   Enhetscheferna förklarar att nya medarbetare kan medföra nya tankar och idéer 

som kan utveckla verksamheten. Vidare menar respondenterna att en del av dessa 

medarbetare tänker utanför boxen och kan bidra till ett nytänkande som utvecklar 

och medför nya influenser gällande trivseln. Samtliga respondenter upplever att 

personalomsättningen är låg vilket enligt dem kan bero på att arbetsgruppen fungerar 

väl och att medarbetarna trivs med sitt arbete och sina kollegor. 

5.3.4 Kompetens  

   Respondenterna uttrycker vikten av att skapa en hållbar arbetsplats för sina 

medarbetare vilket kräver att det finns tillgång till personal med rätt kompetens. En 

respondent, Anders, menar att det finns en utmaning i rekryteringen, gällande att alla 

enhetschefs kollegor är ute efter samma personal med rätt kompetens. Vidare menar 

respondenten att det även handlar om att det finns nuvarande personal som inte har 

den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet. Följden blir därmed att 

verksamheten får in medarbetare som saknar rätt utbildning i sin verksamhet. Det 
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uppstår därför svårigheter när arbetet uppfattas som enkelt, okomplicerat och att det 

inte behövs någon utbildning menar flertalet av respondenterna, varav Lina menar: 

  

“Jag tänker att vi är ute på hal is när man säger att det är ett enklare 

jobb, det ääär iiiinte enklare jobb, och då blir det fel personer som söker 

dessa jobb och du som söker har inte dem förutsättningarna att klara 

jobbet”. (Lina) 

  

Respondenterna menar att media utmålar vårdarbetet som något enkelt vilket det inte 

är och detta kan få konsekvenser för hela äldreomsorgen eftersom denna publicitet 

blir felaktig och mycket missvisande. Respondenterna påtalar att de inte alltid ges rätt 

möjligheter och förutsättningar för att hinna med att rekrytera till sin verksamhet.  

5.3.5 Frånvaro  

Respondenterna i studien hävdar att medarbetare som varit långtidssjukskrivna kan 

komma att påverka en föränderlig personalsituation i den bemärkelsen att de helt 

enkelt inte kan återgå till sitt arbete eftersom deras sjukdomsbild har påverkat deras 

möjligheter att kunna utföra sitt tidigare arbete. En föränderlig personalsituation 

behöver inte alltid bero på negativa faktorer på arbetsplatsen hävdar respondenterna 

utan det kan handla om att medarbetaren inte längre klarar av arbetsuppgifterna och 

därför behöver utforska nya arbetsmöjligheter. Arbetet med en föränderlig 

personalsituation handlar även om att minska den diffusa korttidsfrånvaron. Flertalet 

av respondenterna menar att enhetschefen ska påtala vad som händer när man talar 

negativt i arbetsgruppen och hur detta i sin tur påverkar de andra medarbetarna. 

Detta menar en av studiens respondenter leder till en minskad korttidsfrånvaro 

eftersom denna negativitet tidigare påverkat arbetsgruppen.  

   Flertalet av respondenterna ser vikten i att främja den hållbara arbetsplatsen genom 

att använda sig av olika hälsofrämjande åtgärder. Detta för att respondenterna vill 

behålla sina medarbetare friska. Åtgärder som kan tillhandahållas är att använda sig 

utav hälsoinspiratörer. Det kan också vara betydelsefullt enligt enhetscheferna att 

bjuda in medarbetarna på exempelvis gemensam frukost. Detta gör att verksamheten 

utåt sett blir attraktiv eftersom den visar på ett omhändertagande av medarbetarna.   

5.3.6 Intern personalsituation  

Det finns även personalomsättning inom den egna verksamheten menar 

enhetscheferna. Det framkommer att respondenterna har medarbetare som tidigare 

arbetat dagtid men har eller har haft funderingar på att prova på nattarbete. 

Bidragande orsaker till att medarbetarna vill förändra sina arbetstider kan exempelvis 

ha att göra med arbetsuppgifterna vilket respondenterna påtalar kan skilja sig 

beroende på om medarbetarna arbetar dag eller natt. Vidare förklarar respondenterna 

att de som arbetar natt inte behöver utföra serviceinsatser så som ex. städ, tvätt och 

inköp. Det kan även handla om att medarbetarna vill ha mer fritid beskriver tre av 
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respondenterna. Sanna hävdar att en föränderlig personalsituation också kan bero på 

ökade möjligheter att söka sig vidare. 

  

“Sedan har det varit mycket annonser i förvaltningen ute och då har ju 

personalen fått möjligheten att söka sig vidare. De kanske har fått 

närmare hem eller bättre arbetstider”. (Sanna) 

  

Respondenterna framhåller alltså att det kan finnas faktorer som påverkar den 

interna personalsituationen, som Sanna nämner är det alltså exempelvis att ha 

närmare till sitt arbete eller bättre arbetstider som kan komma att påverka 

medarbetarnas val att sluta eller stanna.  En av respondenterna förklarar även att när 

något nytt äldreboende öppnar ökar intresset för dessa verksamheter och 

medarbetarna kan i vissa fall välja att lämna den befintliga arbetsplatsen på grund av 

att det nya väcker större intresse.  

    Vidare förklarar respondenterna att verksamheten också har en stor påverkan på 

personalsituationen inom kommunal äldreomsorg. Respondenterna belyser att det är 

viktigt att ta hand om sina medarbetare för att skapa en så god och hållbar arbetsplats 

som möjligt.  Problematiken inom kommunal äldreomsorg förklarar respondenterna 

bl.a. är att det fattas personal varpå arbetsbelastningen ökar för den befintliga 

personalen vilket Anders uttrycker nedan: 

  

“Vi kör slut på personal helt enkelt”. (Anders) 

5.4 Samhällsförändring  

5.4.1 Kompetenskrav  

För att kunna bemöta samhällets olika förändringar belyser respondenterna att 

verksamheterna behöver rekrytera personal med specifik kompetens som bemöter 

allt högre kunskapskrav. Enhetscheferna beskriver att de äldre bor hemma längre och 

blir både äldre och allt sjukare. Detta kräver att det finns medarbetare med rätt 

kompetens och rätt utbildning.  

   Respondenterna har en uppfattning att de yngre medarbetarna är mer rörliga på 

arbetsmarknaden och att de byter arbetsplats oftare. Enhetscheferna i studien belyser 

att samhället ställer allt högre krav på att man ska vidareutbilda sig på en allt högre 

nivå. Anders menar att man arbetar som undersköterska ett par år för att sedan 

vidareutbilda sig. Sett utifrån både att de yngre är allt rörligare och att möjligheten att 

vidareutbilda sig har ökat kan detta komma att påverka en föränderlig 

personalsituation eftersom de yngre väljer att sluta och söker sig vidare uttrycker 

respondenterna. Den yngre generationen vågar också prova på desto mer. 

  

“Sedan kan det vara så att det är ett genomgångsyrke för vissa, att de 

kommer och sedan går de vidare”. (Anders) 
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Enhetscheferna i studien menar att samhället idag påverkar ett mer individuellt 

handlande där man stimulerar till högre utbildningar, vilket medför att en del av 

enhetschefens medarbetare väljer att kompetensutvecklas. Enhetscheferna i studien 

har en uppfattning av att arbetet som undersköterska/vårdbiträde inte längre är 

attraktivt vilket Caroline visar i nedanstående citat. 

  

“Det är synd att ingen vill arbeta inom äldreomsorgen”. (Caroline) 

5.4.2 Yrkesstolthet  

Det finns idag en utmaning menar Lina en av studiens respondenter, med att 

medarbetarna inte får uttrycka sin arbetsglädje, trivsel och yrkesstolthet. 

  

“Lite fult att tycka det är roligt att gå till jobbet nästan”. (Lina) 

  

Detta citat förklarar att medarbetarna inte alltid uttrycker vad de känner för arbetet. 

Detta kan enligt respondenterna i sin tur medföra att medarbetarna inte berättar att 

de känner trivsel på arbetsplatsen. Enligt respondenterna innebär det att vissa 

medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen inte känner stolthet inför sitt arbete 

och inte heller vågar uttrycka sig om hur de trivs. För att kunna sträva efter trivsel på 

arbetsplatsen måste man också kunna få uttrycka sin trivsel när den finns hävdar 

respondenterna. Vidare lyfter Anja fram att yttre påverkan kan ha betydelse för hur 

personalsituationen kan komma att påverkas. 

  

“Du får ju ingen god känsla, alla talar om för dig att det är ett jättedåligt 

jobb, att det är stressigt och att det är dålig lön”. (Anja)  

  

Flertalet av studiens respondenter tar upp detta, det innebär ytterligare ett perspektiv 

på hur en föränderlig personalsituation kan påverkas. 

6. Diskussion och analys  

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 

hanterar en föränderlig personalsituation. De frågeställningar som användes för att 

uppnå syftet var: Har sättet att leda en verksamhet betydelse i en föränderlig 

personalsituation? Hur arbetar enhetschefen för att skapa trivsel för medarbetarna? 

Vilka hinder upplever enhetschefen att det finns gällande att arbeta i en föränderlig 

personalsituation?  
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6.1 Ledarskap i en föränderlig personalsituation  

Studien har visat att ledarens sätt att leda har en betydelse för den föränderliga 

personalsituationen. Det finns enligt respondenterna en variation i arbetssättet, det 

kan handla om att vara mer eller mindre närvarande inför sina medarbetare. Utifrån 

lästa artiklar och litteratur kan vi förstå hur viktigt det är med ett närvarande 

ledarskap eftersom medarbetarna behöver det för att känna trivsel på arbetsplatsen. 

För att kunna nå detta behöver ledaren ge medarbetarna delaktighet, inflytande och 

rätt information. Vi har genom studien kommit fram till att återkoppling är viktigt 

och det är betydelsefullt för medarbetarna. Härigenom ser vi hur viktigt det är att 

man som ledare har en förståelse för olika ledarskapsteorier. Detta möjliggör ledarens 

sätt att leda och agera i olika situationer. Vi förstår att det ibland kan krävas olika 

ledarsätt men det är också en utmaning att kunna anpassa sitt ledarskap. Som nämnt 

tidigare påtalar Akademikerförbundet SSR (2014) att inom det sociala arbetets 

område krävs utveckling av olika strategier som i sin tur kan påverka trivseln på 

arbetsplatsen.  

   Respondenterna påtalar att de arbetar för att ge medarbetarna en helhetssyn över 

verksamheten. Vidare vill vi lyfta fram att vi har skapat oss en större förståelse för 

hur denna helhetssyn påverkar medarbetarnas inställning till arbetet och dess trivsel. 

Vi uppfattar att denna helhetssyn, hos medarbetarna, leder till en ökad förståelse för 

verksamheten och dess mål vilket också kan leda till att medarbetarna känner större 

delaktighet i verksamheten.  

   För att knyta samman sättet att leda finner vi genom studien olika utmärkande 

faktorer som har betydelse: tillitsfulla relationer, stödjande förhållningssätt, 

närvarande ledarskap, delaktighet och inflytande, rätt inställning till arbetet, 

information och återkoppling. Sättet att leda påverkar medarbetarna anser samtliga 

respondenter, de lyfter fram att de försöker vara goda förebilder, inspirera och 

motivera. Dessa faktorer bekräftas i teorin om det transformativa ledarskapet 

(Larsson, 2008) på så vis att det är dessa faktorer som är viktiga för att lyckas med 

ledarskapet. Även Westerberg och Tafvelin (2014) menar att detta sätt att leda får 

betydelse genom att det kan göra enhetschefens verksamhet attraktiv.  

   Respondenterna menar att sättet att leda kan behöva utformas utefter 

medarbetarnas egna individuella behov men även utefter arbetsgruppen. Behovet av 

att kunna anpassa sitt ledarskap stämmer in på en av studiens beaktade 

ledarskapsteori, situationsanpassat ledarskap. Anpassningsförmågan ses som 

nödvändig för att enhetschefen ska kunna hantera en föränderlig omvärld (Larsson, 

2008). Vidare bekräftar Angelöw (2013) att det kan krävas olika ledarstilar vid samma 

tillfälle, detta stärks även av Lundgren, Ernsth-Bravell och Kåreholt (2016). 

   Vi kopplar ovanstående till det sociala arbetet genom Socialtjänstlagen (2001:453) 

där det framkommer att äldre ska kunna leva ett värdigt liv och må väl. Våra 

respondenter lyfter fram att det är deras uppdrag att tillgodose de äldres behov 

tillsammans med sina medarbetare. Vi ser att det kan finnas en utmaning i att leda i 

hemtjänst eller på ett äldreboende då det krävs olika former av ledarskap. Vi har en 

uppfattning att de medarbetare som arbetar på ett äldreboende har lättare att komma 
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i kontakt med sin ledare medan medarbetare i hemtjänsten har en mer distanserad 

relation. Vidare lyfter Szebehely, Stranz och Strandell (2017) fram att det finns 

skillnader i att leda beroende på om det är hemtjänst eller äldreboende. Intressant är 

att endast en av studiens respondenter uttrycker dessa skillnader. Genom vår 

förförståelse för ämnet kan vi förstå att sättet att leda i det sociala arbetet har stor 

betydelse.  

   Enhetscheferna i studien menar att ledaren bör ha olika egenskaper i sitt ledarskap. 

Angelöw (2013) ser att ett ledarskap bland annat bör innehålla, tydlighet, god 

kommunikation och att ledaren visar uppskattning inför sina medarbetare. 

Respondenterna bekräftar detta men även att deras ledarskap bör innehålla 

bekräftelse och som tidigare nämnt stöd. Genom att återkoppla anser 

respondenterna att man kan bidra till en ökad trivsel.  

6.2 Trivsel  

Samtliga respondenter har påtalat att de har en stor påverkan för trivseln på 

arbetsplatsen. Vidare framkom det att de sociala relationerna har betydelse för hur 

medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Alla respondenterna lyfter fram att det är av vikt 

att ge bekräftelse och att man som enhetschef har en god överblick över sin 

verksamhet. Om däremot de sociala relationerna saknas på arbetsplatsen ser vi att det 

kan få konsekvenser gällande exempelvis arbetsmiljön som i sin tur kan påverka den 

föränderliga personalsituationen och trivseln på arbetsplatsen. De sociala relationerna 

är ett sätt för enhetschefen att skapa trivsel. Bolin och Höckertin (2010) lyfter fram 

betydelsen av relationen mellan enhetschef och medarbetare. Relationen bygger på 

att enhetschefen ger stöd och tillit till medarbetarna (Baptiste, 2008). Detta kan 

kopplas till Halls kompetensteori då den förklarar vikten i att stödja sina medarbetare 

att utvecklas (1990). Vår uppfattning är att avsaknad av det sociala stödet påverkar 

både trivseln och gemenskapen i medarbetargruppen.   

   Om verksamheten har en tro på medarbetarnas kompetens mynnar det ut i trivsel 

på arbetsplatsen. Detta ses som ett verktyg för att enhetschefen ska kunna verka för 

arbetstrivsel (Hall, 1990). Respondenterna har även påtalat att det är av vikt att låta 

medarbetarna höja sin kompetens i sin yrkesroll samt att de får utvecklas på 

arbetsplatsen. Detta kan knytas till teorin gällande utvecklingsinriktat ledarskap där 

enhetscheferna arbetar efter att låta medarbetarna lära (Larsson, 2008), men även till 

Halls (1990) kompetensteori genom att denna teori utgår från att alla har ett behov 

av att utvecklas, även kallat kompetensdrift.  

   Visar enhetschefen uppskattning i sitt sätt att leda kan det få betydelse för 

personalsituationen eftersom detta förhållningssätt skapar arbetsglädje och får 

medarbetarna att trivas och stanna kvar påtalar respondenterna. Vidare lyfter flertalet 

av respondenterna fram att det är en utmaning att man inte alltid kan leva upp till 

den ledare man egentligen hade velat vara, där en av delarna är att ge medarbetarna 

uppskattning.  

   För att enhetschefen ska kunna skapa en god trivsel får sättet att leda en påverkan 

eftersom, när respondenterna har en god överblick över sin verksamhet blir det 
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enklare att ge stöd där det behövs. Resultatet visar att det ibland krävs en mer eller 

mindre närvarande chef i sättet att leda och därmed skapas en förståelse för det 

situationsanpassade ledarskapet eftersom det anpassas efter var situation (Larsson, 

2008).  

   För att medarbetarna ska känna trivsel påtalar respondenterna att enhetschefens 

sätt att leda bör präglas av att medarbetarna ska ges möjlighet att få vara med och 

påverka de beslut som tas. Detta lyfter studiens samtliga respondenter fram, vikten i 

att få en helhetssyn gör att medarbetarna lättare förstår sitt sammanhang. Detta 

styrks av Westerberg och Tafvelin (2014), samt av Hall (1990) som nämner 

delaktighet som en viktig förutsättning för trivseln. Denna delaktighet ger 

medarbetarna möjlighet att bidra till verksamheten, därför bör ledarens sätt att leda 

präglas av detta (Hall, 1990). Vidare menar Härenstam (2010) att ett gott arbete 

handlar om inflytande samt delaktighet. Påverkansmöjligheter till delaktighet i 

beslutsfattande tillsammans med rätt förutsättningar samt stöd kan förstås genom 

teorin om det utvecklingsinriktade ledarskapet (Larsson, 2008). 

   Utmärkande för studien har även varit att de sociala relationerna spelar en lika stor 

roll. Vidare påverkar samhällets förändringar i olika utsträckningar. För att kunna 

leda medarbetarna krävs att de har en tro på sin ledare (Angelöw, 2013). Denna tro 

berättar en respondent om. Respondenten förklarade att tidigare i arbetsgruppen 

fanns missämja vilket numera är förändrat genom att enhetschefen har arbetat med 

sina medarbetare för att främja tillitsfulla relationer. Utifrån detta menar 

respondenten att tilltron till enhetschefen har ökat.  

Sammanfattningsvis ser vi att enhetschefen har en stor påverkan när det gäller 

trivseln. Det framkommer genom ovanstående att enhetscheferna arbetar med att 

skapa trivsel på olika sätt bland annat genom hälsofrämjande insatser. Det kan då 

handla om gemensamma frukostar och hälsovård. Utifrån studiens resultat kan vi 

även se att det är av vikt att medarbetarna själva är involverade och intresserade av 

att skapa en trivsam arbetsplats.  

6.3 Hinder  

Ett hinder som respondenterna tar upp i sättet att leda var att det stundtals upplevs 

som svårt att ha en full kontroll samt överblick i sin verksamhet. Härigenom är det 

därför viktigt att relationen mellan ledare och medarbetare fungerar så att 

medarbetarna kan utföra ett gott arbete utan enhetschefens närvaro. Respondenterna 

lyfter fram att det finns en föränderlig personalsituation även internt där 

medarbetarna vill byta arbetstid från exempelvis dag- till nattarbete. Vidare 

framkommer det att nya arbetsplatser inom äldreomsorgen kan locka medarbetarna 

till att byta arbetsplats. Detta är egentligen inget direkt hinder eftersom 

respondenterna är positiva till nya medarbetare. Däremot kan det vara en utmaning 

att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till verksamheten. En av 

respondenterna lyfter fram att det kan bli ett hinder då personen som valt att sluta 

kan vara en nyckelperson för verksamheten vilket kan komma att påverka hela 

arbetsgruppen. Problematiskt kan det även bli när det kommer en medarbetare med 
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fel inställning, som inte vill vara på arbetsplatsen. Detta kan vi se som en utmaning 

för hela verksamheten eftersom negativitet kan smitta av sig på andra medarbetare.  

   För att behandla studiens frågeställning gällande de hinder som enhetscheferna 

upplever kring en föränderlig personalsituation kan nämnas att det häri finns en 

utmaning att behålla medarbetare med rätt kompetens (Häggström och Bruhn, 

2009). Respondenterna lyfter fram att en föränderlig personalsituation kan innebära 

att medarbetare med rätt kompetens, som ovan nämnt, söker sig vidare inom 

äldreomsorgen. Ett sätt att behålla sina medarbetare anser respondenterna handlar 

om att göra sin verksamhet attraktiv. Ett hinder som respondenterna upplever i 

arbetet med en föränderlig personalsituation är att de inte alltid kan vara eller leva 

upp till den ledare man vill vara. De finner att de ibland vill vara mer motiverande 

samt inspirerande. En orsak till detta hinder kan enligt respondenterna bero på 

tidsbristen. Larsson (2008) menar att enhetschefen ska stödja samt motivera sina 

medarbetare. Saknas det tid för detta skulle det kunna medföra en minskad 

arbetstrivsel för medarbetarna. En utmaning som vi ser är tidsbristen som tidigare 

nämnts, detta kan vara ett hinder för att enhetschefen ska kunna göra sin verksamhet 

attraktiv då tiden inte alltid räcker till.  

   Ett hinder som respondenterna påtalar handlar om att yrket inom äldreomsorgen 

idag blivit ett genomgångsyrke, vilket har påverkat de sociala relationerna då dessa tar 

tid att bygga upp vilket Härenstam (2010) påtalar. Ytterligare ett hinder 

respondenterna upplever gällande arbetet med en föränderlig personalsituation är att 

det finns yttre påverkansfaktorer som påtalar att arbetet är enkelt. Härigenom 

påverkas trivseln då omgivningen säger att det är ett jättedåligt, stressigt och 

lågavlönat arbete. Utifrån respondenternas utsagor och vår förförståelse inom 

äldreomsorgen är vår uppfattning att arbetet med äldre inte är ett enkelt arbete. Detta 

eftersom arbetet kräver en god anpassningsförmåga samt kompetens. Vår 

uppfattning är att vi står inför en stor och pågående utmaning i att vända trenden 

som säger att arbetet är enkelt. Vidare ser vi enhetschefens stora 

påverkansmöjligheter i arbetet med detta.  

   En utmaning som respondenterna tar upp är att sträva efter att ge medarbetarna 

möjlighet att få uttrycka sin trivsel samt yrkesstolthet då detta hinder annars kan 

påverka personalsituationen genom att medarbetarna undanhåller att de trivs inom 

äldreomsorgen. Wreder (2008) visar att enhetschefen har en betydelsefull roll 

gällande arbetsmiljön och kan på så vis bemöta denna utmaning genom sitt sätt att 

leda. Vår uppfattning är att det är hela samhällets ansvar att lyfta fram yrkesstoltheten 

för de som arbetar inom det sociala arbetets område.   

   Denna studie har ökat kunskapen om hur enhetscheferna inom kommunal 

äldreomsorg hanterar en föränderlig personalsituation och det är därför angeläget för 

det sociala arbetets praktik. Studien är även av vikt för verksamheterna inom det 

sociala arbetets område eftersom den undersöker faktorer som är gynnsamma för 

både medarbetarna och enhetscheferna. Vi kan se att enhetscheferna verkar för goda 

sociala relationer samt att samtliga respondenter lyfter fram att de inte har någon hög 

personalomsättning på sina enheter. Vidare framkommer tidsbristen som ett 

genomgående hinder.  
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6.1 Slutsatser  

Vi kan dra slutsatsen att samtliga enhetschefer i denna studie upplever att deras roll 

påverkar deras medarbetare på olika sätt. Detta är i linje med tidigare forskning som 

visar att relationen mellan enhetschef och medarbetare är viktig och kan se 

annorlunda ut beroende på om enhetschefen arbetar i en hemtjänstgrupp eller på ett 

äldreboende. Vi kan därför urskilja att det kan komma att krävas olika strategier för 

olika verksamheter som exempelvis hemtjänst och äldreboende. Detta gör att 

forskningsområdet, socialt arbete, kan behöva särskilja bl.a. dessa verksamheter 

eftersom det framkommit tidigare i studien att det krävs olika ledarskap utifrån olika 

behov.  

   Samtliga respondenter menar att de ser en föränderlig personalsituation på olika 

sätt och den ses som både positiv och negativ. Positiv i den bemärkelse att när en ny 

medarbetare kommer till arbetsgruppen finns det en möjlighet att denna medarbetare 

kommer med nya idéer och tankar som kan gynna verksamheten. Den negativa 

aspekten som respondenterna bland annat lyfter fram är när en medarbetare söker sig 

vidare vilket gör att kompetens går förlorad. Om det inte finns någon föränderlig 

personalsituation inom verksamheten anser enhetscheferna att verksamhetens 

utveckling kan stagnera. Denna uppfattning kan vidare belysa vikten i att ge befintliga 

medarbetarna utrymme för att kompetens höjas vilket förstås genom Halls teori.  

   En generell slutsats som vi kommit fram till är att ledarens sätt att leda har 

betydelse och att detta bör anpassas utefter verksamheterna som enhetschefen verkar 

i, hemtjänst eller äldreboende. Vidare kan vi se ett uttalat behov av att finna lämpliga 

strategier för att leda i dessa verksamheter. Avslutningsvis är vår uppfattning att detta 

sociala arbete måste göras mer attraktivt för att behålla samt kunna rekrytera 

medarbetare i framtiden. Detta för att för att möjliggöra och inspirera till det sociala 

arbetets praktik.  

   Det resultat som studien genererat får betydelse för samhället i stort genom att 

påvisa att attityden gällande äldreomsorgen måste ändras. Vidare ser vi att det sociala 

arbetet är ett område som man kommer i kontakt med mer eller mindre genom hela 

livet. Därför är vår uppfattning att detta är ett område som berör många och som i 

sin tur behöver bli mer uppmärksammat.  

   Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi har en tro på att man genom en legitimation 

kan höja statusen för det sociala arbetets praktik och därigenom öka yrkesstoltheten.  

6.1.1 Fortsatt forskning  

För vidare forskning inom det sociala arbetets område har vi funnit intressanta 

perspektiv att fördjupa sig vidare inom. Det hade varit intressant att studera 

enhetschefer i både kommunal och privat regi då verksamheterna drivs på olika sätt. 

Detta kan eventuellt påverka sättet att leda. Det hade även varit av intresse att 

studera enhetschefer med mer varierande förutsättningar och bakgrund. Detta kan 

exempelvis vara en större variation gällande etnicitet, genus och ålder. Om det hade 
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funnits en större variation gällande ovan nämnda faktorer hade studien eventuellt 

kunnat visa på andra resultat och skillnader.  

   Gällande studiens urval hade det varit av intresse att även intervjua medarbetarna. 

Detta hade kunnat möjliggöra deras perspektiv samt deras upplevelser och tankar 

kring hur enhetschefen hanterar en föränderlig personalsituation.  

   Vidare anser vi att det hade varit intressant att jämföra olika kommuner för att 

eventuellt finna skillnader och likheter. En kvantitativ studie i form av enkäter, hade 

kunnat bidra till ett bredare underlag och därmed skapat ett mer generaliserbart 

resultat. Ytterligare ett perspektiv som hade kunnat vara angeläget att involvera i 

studien är att utgå ifrån kundens perspektiv, alltså de som är i behov av kommunal 

äldreomsorg.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Bakgrund 

Ålder: 

Utbildning: 

Vad för typ av enhet? Äldreboende/hemtjänst 

Arbetslivserfarenhet: 

Hur länge har du arbetat som chef? (Tidigare erfarenheter) 

 

Upplevelse 

Hur ser personalsituationen ut på din enhet?  

Vad ser du för hinder och möjligheter? 

Tror du att dina medarbetare trivs på arbetet?  

Vad gör du som enhetschef för att medverka till en god arbetsplats?  

Hur gör du för att medarbetarna ska känna trivsel? 

 

Ledarskap 

Vilken ledare behöver du? 

Vilken ledare är du? Vilken ledare hade du velat vara? 

Hur fångar du upp att personer mår dåligt? 

Hur arbetar du för att skapa tillit? 

Vad kan du bli bättre på som ledare? Finns det delar i ditt ledarskap som du hade velat utveckla? 

 

Framtid 

Hur tror du att din medarbetargrupp kommer att förändras? 

Finns det något som du önskar tillägga?



 

 

Bilaga 2 Missivbrev  

 

Hej XXXX!                                                                                                   2017-04-09 

 

Vi är två studenter som läser organisering och ledning av arbete och välfärd inriktning 

Socialt arbete) vid Högskolan i Halmstad. Vi går nu sista terminen och skriver en C-

uppsats i socialt arbete. 

Studien syftar till att undersöka hur enhetschefen i kommunal äldreomsorg hanterar en 

föränderlig personalsituation. Vi tror att du har kunskap inom det valda området. 

Den information vi får ta del av kommer endast att användas till denna studie och all 

data kommer att behandlas konfidentiellt. Vid intervjutillfället spelar vi in för att lättare 

kunna förstå och ta del av det som framförs. 

Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. Du kommer få möjligheter att ta del 

av det slutgiltiga resultatet när det publicerats. 

Den uppskattade tidsåtgången för intervjun är cirka 30–60 minuter. Har du några frågor 

kring intervjun är du välkommen att höra av dig. Är du intresserad av att delta i studien 

hör av dig till oss. 

 

Vänliga hälsningar 

Emily Marshall                                         Eva Robertsson 

XXXXX@hotmail.com  XXXXX@hotmail.com  

076-XX XX XXX                                     076-XX XX XXX 

                     

Högskolan i Halmstad, akademin för hälsa och välfärd. 

Organisering och ledning av arbete och  

välfärd, inriktning socialt arbete. 
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