
 

Högskolan i Halmstad 

Hälsa och Samhälle 

Arbetsvetenskapligt program 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Nära ledarskap” 
- En framtida ledarskapsstrategi i omsorgsarbete på 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun 
 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 Arbetsvetenskap 61-90 hp 

 Vårterminen 2011 

Inlämnat av: Gun-Britt Löfdahl 

                     Marinette Urell 

Handledare: Jan Karlsson                



 

                                                                                                                              Sammanfattning 

”Nära ledarskap” 

- En framtida ledarskapsstrategi i omsorgsarbete på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad 

kommun. 

Författare: Gun-Britt Löfdahl och Marinette Urell 

Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2011 

 

I kontakten med HR (Human Resources) avdelningen på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad 

kommun, framkom från förvaltningen en önskan om ett underlag för vad som bör inbegripas i 

ledarskapet på mellanchefsnivå i framtiden samt vilka aspekter som inkluderas i detta. 

Personer i mellanchefsbefattning har en stor påverkan på verksamhetens baspersonal och 

därtill ansvarar denne också för det enskilda verksamhetsresultatet och dess framgång. Då vi 

tidigare varit verksamma i förvaltningen i flera olika rollkonstellationer, inkluderat även 

mellanchefsbefattning, har vi en viss förförståelse för vilken komplexitet denna befattning kan 

innebära. Studien är genomförd med syftet att undersöka olika aspekter på vad ett ledarskap 

för mellanchefer i Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. Med hjälp av 

olika teorier och modeller analyserar studien de olika aspekternas påverkan på ledarskapet.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har två fokusgruppsintervjuer med respondenter ur 

både under- och överordnande befattningar i Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun 

genomförts. Därtill genomfördes fyra enskilda kvalitativa intervjuer med 

mellanchefsrepresentanter ifrån Hemvårdsförvaltningen.  

Studiens resultat visar att ledarskapet inkluderar och påverkas av aspekter som härleds till de 

organisatoriska strukturerna och verktygen, samt till tydligheten i Hemvårdsförvaltningens 

kommunikationsprocess. Analysen utmynnar i en av studien framtagen modell som döpts till 

”nära ledarskap” – en framtida ledarskapsstrategi som tydliggör hur ett önskvärt ledarskap i 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan utövas.   

 

Nyckelord: ledarskap, mellanchefer, kommunikation, ledarskapsstrategier, KASAM. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Abstract 

"Near leadership" 
- A future leadership strategy in care work in Home Care Administration in Halmstad 

municipality. 

Authors: Gun-Britt Löfdahl and Marinette Urell 

Halmstad University 

Spring term 2011 

 

Trough the contact with the HR (Human Resources) department of home care management in 

Halmstad municipality, emerged from the management a wish for a documentation for what 

should be included in leadership at middle management level in the future. People in middle 

management positions have a large impact on the operation staff and are also in charge of the 

individual corporate performance and its success. As we have previously been active in the 

management of multiple role configurations, including middle-management positions, we 

have some prior understanding of the complexity of this position. The study was conducted 

with the aim to investigate different aspects of what leadership for middle managers in home 

care management in Halmstad municipality may mean to them. With the help of different 

theories and models various aspects were analyzed due to the impact of leadership. 

Due to the studies purpose and questions, two focus groups was conducted and interviews 

with respondents from both the lower and superior positions in home care management in 

Halmstad municipality was done. In addition, four individual interviews were done with 

middle management representatives from home care management. 

Our results demonstrate that leadership includes and are influenced by aspects derived from 

the organizational structures and tools, as well as to the clarity of home care management 

communication process. The analyses and conclusions leads to a model called "close 

leadership” - a future leadership approach that demonstrates how a different leadership 

approach can be used instead. 

 

Keywords: leadership, middle management, communication, leadership strategies, KASAM. 
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1. Inledning 

Den offentliga sektorn skiljer sig från det privata näringslivet på så vis att det är en politiskt 

styrd och en skattefinansierad verksamhet. Att arbeta i en verksamhet som är politiskt styrd, 

innebär många gånger en större komplexitet när det gäller ledarskapet. Detta sett utifrån 

perspektivet att det ytterst är politikerna som bestämmer vilka mål verksamheten ska uppnå, 

medan det är tjänstemännen och den operativa ledning som utarbetar strategierna. En annan 

aspekt är att den offentliga verksamheten har att ta hänsyn till fler lagstadgade beslut, vilka i 

sin tur både kan förändras samt ändra riktlinjer under olika mandatperioder.  Under senare år 

har verksamheter som äldreomsorgen kommit att hamna i medias blickfång, vilket bland 

annat lett till att ledarskapet har diskuterats. Lawer (2007) menar att de förväntningar som 

finns på ledarskapet inom socialt arbete, skulle gynnas av en debatt och ett förtydligande av 

ledarskapet. Andra aspekter Lawer lyfter fram är att det finns en kompetensbrist inom den 

offentliga sektorn när det gäller ledarskapet och att det många gånger finns ett vad i 

organisationen när det gäller ledarskapets utformande men att det saknas ett hur. När det 

gäller mellancheferna i organisationerna befinner de sig stundtals i olika intressekonflikter. 

Nedifrån finns en önskan från medarbetarna om att bli bekräftade och individuellt sedda. 

Uppifrån finns krav från organisationen om resultat och effektivitet (Lindgren, 2007). De 

organisationsverktyg som finns tillgängliga för mellancheferna, har troligen också fått en allt 

större betydelse när det gäller att säkerhetsställa organisationens mål. 

Visionsstyrningsmodellen infördes i Halmstad kommun 2007 och är ett sådant känt 

organisationsverktyg inom Hemvårdsförvaltningen i denna kommun (se bilaga 1). Till detta 

kan inbegripas verksamhetsplanen som är ett kraftfullt verktyg mellancheferna disponerar 

över. Förutom att det är de dokument som ger riktlinjer och vägledning för hur verksamheten 

ska bedrivas, är det en av nycklarna till kommunikation, delaktighet, effektivitet och rimligare 

arbetsbelastning enligt Franzén (2004). I samband med att ledarskap diskuteras när det gäller 

omsorgsarbeten används ofta begrepp som ”närvarande ledarskap” eller ”nära ledarskap”. Hur 

detta ledarskap är eller skulle kunna vara finns det ingen riktig definition på utan här behövs 

mera forskning (Backström, Granberg, Wilhelmson, 2008). När det gäller framtiden ska också 

beaktas att det kan komma att införas en nationell utbildning för enhetschefer i 

äldreomsorgen. Socialministern Maria Larsson uttalade sig i en artikel i SKTF (Magnusson, 

2010) om att högre krav kommer att ställas på kommunerna och att någon form av 

enhetschefsutbildning inom äldreomsorgen behöver införas. Anledningen är enligt ministern 

att man inte alltid tillgodosett behovet av ledarskap. Fokus har varit mer på sjukvårds- och 

omvårdnadskunskap när man tillsätter chefer, inte på ledarkunskaper.  

Studien inriktar sig på olika aspekter på ledarskapet, där mellanchefer inom äldreomsorgen 

som arbetar i Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun är föremål för undersökningen. 

Studien tar fasta på de i inledningen nämnda olika tänkvärda aspekterna samt på ett flertal 

ytterligare ingångspunkter som studien finner relevanta för ledarskapet inom omsorgsarbeten.   

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen har genomförts på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Förvaltningen 

arbetar på uppdrag av Hemvårdsnämnden där deras ansvarsområde är att ombesörja äldre 

personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Personalmässigt är det en av 

kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 medarbetare.  

Valet av att studera det specifika ämnesområdet i denna organisation har uppkommit genom 

att vi båda har en bakgrund i förvaltningen, båda har varit anställda som undersköterskor och 
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periodvis haft andra uppdrag och roller i förvaltningen. Vi har under flertalet år haft fackliga 

uppdrag i Kommunal och en av oss har under en mandatperiod varit nämndsledamot. Utöver 

dessa olika funktioner kom vi under sommaren år 2010 att vikariera som områdeschefer i 

förvaltningen, vilket ytterligare väckte intresset på att närmare studera vårt valda ämne. Vi tog 

kontakt med personalchefen i förvaltningen, för att se om intresse fanns för en studie i 

förvaltningen. Under hösten år 2010 funderade vi vidare på tänkbara uppslag. I början på år 

2011 träffade vi Hemvårdsförvaltningens HR-avdelningen, vilket ledde till att vi gemensamt 

kom fram till att vi skulle studera ledarskapet för mellancheferna. Vi har i vår studie valt att 

avgränsa undersökningen till mellanchefer, där vår målgrupp har varit områdeschefer och 

enhetschefer inom hemtjänsten samt boendets verksamhetsområde. De båda 

verksamhetsområdena har sammanlagt ca 45 tillsvidareanställda mellanchefer varav 23 arbetar 

inom hemtjänsten och 22 inom boende. Genom vår avgränsning kan vi inte verifiera vår studie 

med att resultaten skulle kunna generaliseras på övriga förvaltningar i Halmstad kommun.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera olika aspekter på vad ett ledarskap för mellanchefer på 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. De olika aspekter som studien i 

huvudsakligen ämnar avspegla baseras utifrån ett perspektiv med inriktning på ledarskap som 

utövas inom omsorgsarbeten. Studien ämnar även bidra med en ökad förståelse för 

ledarskapets komplexitet. Ambitionen är också att bidra med kunskap till arbetslivet samt höja 

förståelsen för mellanchefernas ledarskap.  

Frågorna vi ställer oss är:  

 Hur kan ett främjande ledarskap för mellanchefer i en omsorgsorganisation se ut? 

 Hur fungerar ledarskapet i den praktiska vardagen? 

 Vilka ledarskapsverktyg finns tillgängliga i organisationen? 

 Finns utvecklingsbehov; i så fall vilka? 
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2. Tidigare forskning 

I denna del redogörs för tidigare forskning inom det valda området studien ämna studera.  

Syfte med studien är att studera olika aspekter gällande ledarskapet för mellanchefer i 

omsorgsorganisationer. Nedan presenteras tidigare forskning som behandlar olika perspektiv 

kring ledarskapet och som ligger till grund för studien. 

Chung-Kai och Chai-Hung (2009) har studerat det transformella ledarskapet och hur det kan 

influera arbetsrelationer och arbetsprestationer. Studien är gjord utifrån en kvantitativ metod 

och forskarna har använt sig av enkätinsamling. Resultatet bygger på 570 svar från 

heltidsstuderande lärare från sammanlagt 52 olika skolor i Taiwan. Syftet med forskningen 

har varit att göra en mer inträngande behandling av den tidigare forskningen som pekar på hur 

viktigt ledarskaps beteende och dess mönster är i förhållande till ledarskapsstilen. I 

fördjupningen har syftet vidare varit att se om det finns någon ytterligare mekanism som 

påverkar. De två teorierna LMX (leader member exchange) och CWR (medarbetar 

relationer) har varit utgångspunkter i studien. Forskarna har kommit fram till att när det gäller 

transformerande ledarskap, sett ur ett arbetspresterat perspektiv, kan detta bli effektivare 

genom att relationsbaserade variabler används istället för individuella inställningar eller 

jobbkaraktärsvariabler. För att detta ska uppnås visar forskarnas resultat på att ledare bör 

skapa en stödjande, värmande och vänlig atmosfär på arbetsplatsen. Det är viktigt att ledarna 

inspirerar sina medarbetare, både individuellt och i grupp. Likaså att informationen är tydlig 

på vad som behöver göras, vad som är möjligt och vad som förväntas i framtiden.    

Azman, Hasan, Ahmad, Mohd & Munirah (2011) presenterar i sin forskning en empirisk 

studie av sambandet mellan transformerande ledarskap, empowerment och organisatoriskt 

engagemang. Syftet med studien var att undersöka påverkan av empowerment i relation 

mellan transformerande ledarskap och organisatoriskt åtagande. Deras undersökning bygger 

på en kvantitativ metod och har gjorts utifrån 118 enkäter från medarbetare på ett företag i 

Maylaysia. Resultatet av forskningen visar på att ledare som utövar det transformella 

ledarskapet kan ha en betydande inverkan på det organisatoriska åtagandet. Empowerment 

kommer sedan att indirekt påverka vilken effekten av detta blir. Det forskarna bekräftar i sin 

studie är att empowerment fungerar som en medlande variabel i förhållandet mellan 

transformerande ledarskap och organisatoriskt åtagande.  

I en kunskapsöversikt från Vinnova presenterar Backström, Granberg, Wilhelmson (2008) 

alternativa former för chefers ledarskap gällande nytänkande och alternativ. I ett avsnitt 

behandlas begreppet ”att leda nära” och det stora intresse som finns för ”nära ledarskap”. 

Den fråga som mest uppkommit i samband med denna diskussion är hur många direkt 

underställda en chef bör eller kan ha samt att detta kan kopplas till ”nära ledarskap”. 

Författarna refererar till Hagström (2003), Anderzén (2007), Kira & Forslin (2006) som visar 

på problem, men att det saknas tillräckligt med forskning kring hur ett nära ledarskap eller 

”närvarande ledarskap” skulle kunna utformas. I ett av kapitlen framförs även kritiska 

synsätt där de normativt föreskrivande ledarskapsstilarna granskas. Författarna refererar här 

till Alvesson & Sveningsson (2003a) som påvisar skillnaden mellan ledarskapsdiskursen och 

praktiskt handlande. Författarna menar att praktiska hinder som exempelvis administrativa 

krav, kan göra att cheferna blir fångade mellan ledarskapsdiskursen och sina idéer.  

Lawer (2007) har specifikt undersökt ledarskapet i socialt arbete och olika aspekter kring 

detta. I en artikel i British Journal of Social Work (2007) presenteras detta, en synvinkel som 

lyfts fram är det växande intresset som finns för just ledarskap i socialt arbete.  I artikeln 
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belyses det faktum att det inte finns någon bestämd definition på vad ett sådant ledarskap 

innebär, men att det däremot finns förväntningar på hur detta ledarskap står i begrepp att vara. 

En av slutsatserna är att de förväntningar som finns på ledarskapet inom socialt arbete, skulle 

gynnas av en debatt och ett förtydligande av ledarskapet. Detta ska då ses både utifrån 

organisationernas och professionernas perspektiv samt från ett större samhällsperspektiv som 

också inbegriper politiska beslut. Vidare lyfts det i artikeln fram att det råder kompetensbrist 

inom den offentliga sektorn när det gäller ledarskapet. Detta belyser det faktum att det är 

nödvändigt för organisationerna att satsa på personalrekryteringen. Lika viktigt är det att 

uppmuntra och föröka behålla den befintliga personalen. Detta ska sättas in i perspektivet att 

den offentliga sektorn står inför allt snabbare förändringar och att ett effektivt ledarskap är 

avgörande för om förändringen skall bli framgångsrik. En annan aspekt som Lawer lyfter 

fram är att det många gånger finns ett vad i organisationen när det gäller ledarskapets 

utformande men att det saknas ett hur.  

I tidningen äldreomsorg (2008) presenterar Hult i en artikel aspekter på det salutogena 

ledarskapet. Hult menar att det salutogena ledarskapet är en investering. Ett salutogent 

ledarskap kännetecknas av ett värdegrundsbaserat, hälsofrämjande ledarskap. Syftet med detta 

är att öka gruppens känsla av sammanhang och stärka motivationen, kompetensen, lusten och 

välbefinnandet. Sett utifrån lagar och förordningar så har EU fastställt i sin deklaration för 

hälsofrämjande arbete ”Luxenburgdeklarationen”, en inriktning på hur organisationer bör 

arbeta med hälsofrämjande arbete för att lyckas och bli framgångsrika. Målet med det 

salutogena ledarskapet som EU satt upp, är att få till stånd en god grund där möjlighet ges för 

medarbetarna att utveckla sin kompetens, motivation lust och välbefinnande. Artikeln tar även 

upp att salutogena ledarskapsprinciper inbegriper KASAM-begreppet, salutogen 

kommunikation och friskfaktorer som är kopplade till organisationen och dess arbetsplatser. 

När det gäller hanterbarhet som är den ena av tre aspekter i KASAM ”känsla av 

sammanhang”, kopplas den samman med tid och delaktighet. Hult (2008) menar att när det 

gäller hanterbarheten så utvecklas denna i symmetri med upplevelsen av belastningsbalansen. 

Om en rimlig balans i arbetet ska kunna uppnås, krävs att verksamheten organiseras så att det 

både finns ställtid och reflektion. I artikeln ger Hult (2008) ett förslag på hur en sådan process 

skulle kunna se ut: ställtid – intervention – reflektion. 
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3. Teori 

I denna del redogörs för de teorier som vi funnit relevanta för undersökningen och som ligger 

till grund för studien. De ämnen och begrepp som studien tar upp är: mellanchef, 

transformerande ledarskap, KASAM, empowerment, kommunikation och mentorskap. 

3.1. Mellanchef 

I uppsatsen kommer definitionen av begreppet mellanchef åsyfta till en person som finns i 

verksamhetens centrum. Kontakterna sker både uppåt och nedåt, inåt och utåt i organisationen 

och dess omvärld (Franzen, 2004).  Mellanchefen befinner sig stundtals i olika 

intressekonflikter. Nedifrån finns en önskan från medarbetarna om att bli bekräftade och 

individuellt sedda. Uppifrån finns krav från organisationen om resultat och effektivitet 

(Lindgren, 2007).  

Studien inriktar sig specifikt på mellanchefer inom offentlig förvaltning. I en undersökning 

som gjorts av Tollgerdt-Andersson (1995) i Granberg (2011) visar att när cheferna själva 

rangordnar vilka faktorer som är avgörande för ledarskapet, ser det olika ut i en politiskt styrd 

organisation jämfört med i näringslivet. I den politiskt styrda organisationen toppade faktorer 

som; kunna skapa förtroende, förmåga att delegera och ärlighet. De tre faktorer som toppade 

ibland näringslivets chefer var; entusiasm för jobbet, entusiasmera/inspirera och beslutskraft 

(Granberg, 2011). 

Det finns olika aspekter av mellanchef. Yrkesrollen är inte alltid så tydlig, exempelvis när det 

gäller yrken som lärare eller kriminalvårdsanställd. I dessa professioner finns klart 

distingerade arbetsförhållanden till elever respektive interner. När det gäller förhållandet 

mellanchef och dennes medarbetare är mötena mer av jämlik art. Detta innebär inte att mötena 

är friktionsfria. Snarare kan det ses som en form av komplexitet, eftersom mellanchefen har 

ett relativt stort maktutrymme över sina medarbetare. Ledaren arbetar med reellt existentiell 

påverkan på sina medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis löneutveckling, 

arbetsmiljö och andra faktorer som direkt eller indirekt påverkar medarbetarna, vilket i sin tur 

gör denne sårbar (Lindgren, 2007). En annan aspekt att beakta är de högt ställda krav som 

finns på mellancheferna. När exempelvis drevet går är det sällan någon som förklarar 

makthavarens värld. Det blir ofta bara en sida som kommer fram och mellanchefen får sällan 

ge sin bild i medierna (ibid).  

Traditionellt sätt har mellanchefens roll inneburit att vara talesman för ledningens vision och 

strategi. Franzén (2004) menar att detta behöver förändras och att mellancheferna med sina 

erfarenheter behöver inta nya roller i dagens organisationer. Det är dags att mellancheferna tar 

ett steg framåt i organisationerna, där de både lägger förslag och driver strategisk utveckling. 

En mer aktiv och delaktig process i verksamhetens utveckling skulle exempelvis vara; att 

utveckla arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, eller mångfald, att utveckla kvalitén på produkter 

eller tjänster, eller interna processer, att utveckla helt ny kompetens eller att förbereda inför 

förändringar av lagar, standards och regler (ibid). Om detta sker och samspelet mellan 

mellancheferna och ledningen vidgas, blir mellanchefen en nyckelperson för organisationens 

utveckling och effektivitet.  Sammanfattningsvis kan mellanchefernas bidrag i strategiarbetet 

definieras med fyra begrepp; förstå, föregå, förhandla och förverkliga.  De strategiska tankar 

som mellancheferna har, rör sig både upp och ned i organisationen men även fram och 

tillbaka längs tidsaxeln. Rörelserna sker både utifrån helt nya behov som inte tidigare nämnts i 

någon strategi, till det rent praktiska genomförandet hos medarbetarna, kunderna osv. 

Organisationens vision och strategi är stöttepelare i verksamhetsplanen som utgör en bro 
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mellan de samlande förutsättningarna och de uppsatta målen (ibid). Vidare menar Franzén att 

verksamhetsplanen är ett kraftfullt verktyg som mellancheferna disponerar över. Förutom att 

den ger riktlinjer och vägledning för hur verksamheten ska bedrivas, är den en av nycklarna 

till kommunikation, delaktighet, effektivitet och rimligare arbetsbelastning.  

En annan synvinkel att beakta är när och hur ledarskapets utövande sker. Ett väl fungerande 

ledarskap kan inte bygga på sporadiska insatser. Ledarskapet måste få ta plats i en 

organisation, då det är något som utövas varje dag. Hur ledarskapets sedan utövas i vardagen 

är svårt att specifikt identifiera, men grundstommen för att det ska fungera väl är att en 

strategi utformats (Heifetz & Laurie, 1998). I den strategi som mellanchefen väljer inbegrips 

även en förståelse att varje situation och sammanhang behöver förstås utifrån de specifika 

förutsättningar som kännetecknar den (Lindgren, 2007).  

3.2 Transformativt ledarskap 

Att definiera ledarskap kan göras utifrån flertal definitioner. Gemensamt för dessa är strävan 

att få små eller stora grupper att tillsamman anstränga sig för att uppnå gemensamma uppgifter 

eller mål Wolvén, (2000). Det ”transformativa ledarskapet” är således också ett av flera 

förekommande ledarskapsstilar. När Wolvén behandlar det ”transformativa ledarskapet” 

menar han att ledarskapet kan komma att representera ett paradigmskifte i 

ledarskapsforskningen. Den ”transformativa ledarskapsteorin” lanserades av Burns (1978) och 

det förekommer ingen direkt svensk översättning av begreppet. Det kan enligt svenska 

ordböcker liknas med förvandling, omvandling eller ombildning (Granberg, 2011). Begreppet 

kom vidare att utvecklas av Bass (1990), som menar att en ”transformativ ledare” 

kännetecknas av personlighetskaraktärer som; låg grad av inre konflikter, målinriktning, 

självförtroende och förståelse för medarbetarnas behov (Granberg, 2011). Transformering sker 

både i medarbetargrupper och hos den enskilde mellanchefen. För den enskilde chefens 

omvandling krävs ett personligt engagemang, i förändringen av dennes ledarskaps utövande. 

Vidare menar Granberg (2011) att Bass (1990) anser att det ”transformativa ledarskapet” 

symboliserar fyra dimensioner som utgörs av: 

o Idealiserande ledarskap, vilket innebär att medarbetarna har starka känslor gentemot 

ledaren och således också vill identifiera sig med denne.  

o Inspirerande motivation, ledaren motiverar medarbetarna genom att kommunicera 

missioner och visioner och genom att använda sig av symboler som leder till att 

medarbetarna känner tillhörighet och vilja till att prestera. 

o Omtänksamhet gentemot den enskilde individen, det innebär att ledaren coachar, 

stöttar och uppmuntrar medarbetarna.  

o Intellektuell stimulans, innebär att ledaren stöttar medarbetarna i att se problem från 

andra synvinklar, vilket resulterar i en ökad förståelse.  

 

När Wolvén (2000) skildrar ledarskapet gör han det utifrån en process där ledaren förändrar 

och ”transformerar” individerna, främst gällande etik, värderingar, standardiseringar och 

långsiktiga mål. I denna process kommer ledarskapet att kräva en utvärdering utifrån de 

underställdas motiv och tillfredsställande av deras behov. Ledaren måste också ha en ambition 

att behandla medarbetarna som vuxna fullvärdiga människor (ibid.). Ledarskapet antas 

innefatta en bred uppsättning av beteenden, i vilka ambitionen är att påverka allt från den 

enskilde underställda medarbetaren, till hela organisationen och dess kultur. Processen kan 

således definieras med en person som i samarbete med andra skapar en gemenskap som höjer 

moralen och motivationen hos både ledare och medarbetare. En viktig aspekt i det 
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”transformativa ledarskapet” är att även om den ”transformativa ledaren” påskyndar och 

föredrar förändringar, så har denne under hela processen en nära relation till de personer som 

denne leder (Wolvén, 2000). Närheten med medarbetarna kan beaktas utifrån att han/hon får 

en naturlig social involvering, vilket underlättar i valet av ledarskapsstrategier.  

3.3 KASAM 

KASAM är ett känt begrepp för många som arbetar med ledarskap och framförallt utifrån 

aspekter när det rör sig om ett salutogent ledarskap. Grundaren av teorin är Aron 

Antonvnosky professor och forskare inom medicinsk sociologi. Antonovsky (1987) belyser 

fenomenet att människor klarar av att hantera situationer och påfrestningar olika och han har i 

sina studier ställt sig frågan varför. Hans grundfilosofi är att alla människor råkar ut för olika 

påfrestningar, motgångar, krav, konflikter eller olika slags problem som måste lösas i livet. 

Vissa lyckas hantera det bättre än andra. Svaret menar denne beror på att den motståndskraft 

individen har till att hantera detta, är kopplat till i vilken utsträckning vi upplever tillvaron 

som meningsfull, begriplig och hanterbar. Dessa tre aspekter har han myntat till begreppet 

KASAM – Känsla Av SAMmanhang (ibid). I sina studier fokuserar han mera på hälsa, än på 

sjukdom. När det gäller stress, påfrestningar och kaos ska de ses som naturliga tillstånd som 

alltid finns närvarande. Det som är det intressanta i sammanhanget är hur individer kan bevara 

sin hälsa eller uppnå den samt vilken copingstrategi som intas för ändamålet (Pellmer & 

Wramner, 2007). Dessa tre aspekter; meningsfullhet, begriplighet och hanterbar kom i 

Antonovskys studier visa sig samverka på många sätt och utgöra en form av gemensam 

helhet. Upplevelsen av meningsfullhet var det viktigaste av de tre begreppen (Hansson, 2010).  

För ledare och chefer som ser det salutogena (hälsofrämjande) ledarskapet som en potentiell 

framgångsfaktor i sitt ledarskap, kan känsla av sammanhang vara en modell. Ett salutogent 

synsätt innebär att en fokusering sker på faktorer som befrämjar en rörelse som riktar sig till 

det friska hos individen. Poängen är att det ofta är flera faktorer som tillsammans leder till ett 

positivt resultat (Antonovsky, 1987). KASAM och ett salutogent tänkande kan tillsammans ge 

en bas och vägledning samt vara en värdegrund för det vardagliga ledarskapsarbetet. Hansson 

(2010) menar att ett salutogent tänkande är utvecklande och nödvändigt för en ledare som ska 

leda andra människor. Vidare menar han att detta kan ligga till grund för frågeställningar som 

ledaren bör ställa sig.  Hur kan man tänka och agerar i olika situationer? Gör vi rätt saker? 

Lyckas vi med det vi ska? Hur mår medarbetarna samt jag själv? Hur fördelas värdet av det 

vi gör? En chef eller ledare som ställer dessa frågor och samtalar i vardagen med sina 

medarbetare skapar en sammanhållning. Den dialog som sker gör också att konflikter i princip 

aldrig uppstår (Hansson, 2010).  

När det gäller teorin om KASAM finns det även kritik som framförts av forskare där de 

poängterar att det just är viktigt att vara kritisk till KASAM. Du som ledare bör vara noga 

med hur du agerar när urval av lämplig personal görs, vid exempelvis anställningar. Enligt 

Antonovskys föreställning är vårt KASAM i stort sett redan färdigstöpt i unga år och vi kan 

inte förändras så mycket senare i livet. Theorell (1998) menar att här kan ett urval ske på 

grunder som leder till att personer felaktigt sorteras bort. Det gäller att hantera sin kunskap 

om KASAM med en viss försiktighet och använda den med ”sunt förnuft”. När det gäller de 

två centrala begrepp som struktur och existens ställer sig Westman (1998) ifrågasättande till 

om KASAM ska ses som en sociologisk teori eller som ett psykologiskt fenomen. Denne 

menar att individers hälsa även ska kopplas till omgivningsfaktorer. Hur individen påverkas 

och vilka möjligheter han/hon har behöver förstås utifrån en vidare referensram. Grundtanken 

är att känslan av sammanhang betingas av det samhälle och den miljö som individen lever i 



 8 

men att det kan finns ytterligare dimensioner som exempelvis etiska aspekter (Westman, 

1998). 

Med utgångspunkt från att KASAM används av ledare som har ett brett kunnande och 

perspektiv på både sociologiska och psykologiska faktorer, är teorin användbar utifrån flera 

aspekter. KASAM kan ses som en form av tankemodell som kan användas av ledaren och där 

fokus ligger på tre olika områden; tolka och förstå nuläget, beskriva visionen eller 

”önskeläget” och planera och leda till förändring. I varje område fokuserar sedan ledaren på 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.  Att arbeta som chef eller ledare i en 

organisation, innebär ofta att han/hon ställs inför olika utmaningar. En sådan utmaning kan 

vara att ledaren behöver genomföra någon form av förändring. Här kan ledaren fokusera på 

området planera och leda i förändring. Det gäller då att kunna påverka medarbetarnas 

förståelse, deras motivation och deras beteende, där deras medverkan genererar i bästa 

tänkbara resultatet för verksamheten. KASAM agerar här som ett verktyg där viktiga 

förutsättningar för medarbetarnas medverkan i förändring kan skapas (Hansson, 2010). 

Kasam som förändringsmodell 

Begriplighet Ge information och dialog med alla berörda om  

bakgrund, syfte och innehållet i förändringen. 

Kommunikation och öppenhet längs hela vägen är  

bättre än gissningar och rykten. 

Meningsfullhet Formulera och kommunicera en övergripande mening  

eller vision. 

Låt människor vara delaktiga på riktigt och känna sig 

betydelsefulla, inte överkörda. 

 

Hanterbarhet Ta hänsyn till synpunkter. Ge ramar, redskap, tid och 

andra förutsättningar som skapar balans i stället för 

frustration.  

 
 

   Figur 1. ”KASAM som förändringsmodell” (Hansson, 2010 s. 83) 

 

Antonovsky belyser vikten av meningsfullheten och menar, att i vilken utsträckning man 

upplever att det är värt att investera energi och engagemang i något, yppas genom hur känslan 

av meningsfullhet uppfattas (Antonovsky, 1987). Om en ledare/chef lyckas med att förmedla 

till sina medarbetare ett budskap, där meningsfullheten är tydlig, kommer det säkerligen att 

leda till att dessa får en inre drivkraft att vilja medverka till ett positivt resultat. Hansson 

(2010) menar att ledarens förmåga att transpirera så hög grad av upplevd mening som möjligt, 

är centralt i ledarskapet. Vidare säger han att just detta fenomen kanske är hela poängen med 

det som en ledare ska uppnå.   

3.4 Empowerment 

Precis som att KASAM kan ses som ett verktyg kan även begreppet empowerment ses som ett 

sådant element. Empowerment kan ses som ett verktyg att användas för och av ledaren. 

Ledarskapets beteende har en kraftfull effekt på hur medarbetarna upplever arbetsklimatet. 

Likaså påverkar det hur motivationen och engagemanget ser ut. En ledare behöver agera när 

problem uppstår i den egna verksamheten/organisationen, där denne verkar. Uppstår 
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exempelvis problem som enskilda medarbetare orsakat, är det viktigt att prata med berörd 

personal som gjort misstag och därmed visat på en svaghet (Geissler-Gruber, Geissler, 

Bökenheide, 2004). Likaledes som ett bra ledarskap baseras på respekt gentemot 

medarbetarna, behöver det involvera empowerment. Genom kännedom från ledaren kan 

denne agera i syftet att ändra medarbetares beteenden och få dessa att växa som individer. 

Detta sker då främst genom ökad kreativitet och ansvarstagande som kommer i samband med 

att medarbetarna känner sig viktiga och behövda i organisationen (Teal, 1998). 

Begreppet empowerment används ofta i samband med hälsofrämjande arbete och det finns 

inte någon direkt översättning till svenska. Några vanliga svenska ord som begreppet brukar 

översättas med är maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt. När begreppet tas 

upp utifrån ett ledarskapsperspektiv finns ordet ”bekrafta” myntat. Innebörden syftar då till att 

ledaren både ger och tar emot kraft. Hantera han/hon situationen utifrån detta perspektiv, kan 

det sedermera generera till en hälsofrämjande åtgärd (Pellmer & Wramner, 2007). När det 

gäller ledare som har ansvar för medarbetare på en arbetsplats, kan egen kraft vara ett bra 

uttryck att använda. Här syftar begreppet på utveckling av individens egen handlingsförmåga 

och handlingsutrymme. Ledarens uppgift blir här att försöka hjälpa medarbetarna att utveckla 

så kallade livsfärdigheter (life skills), det vill säga att kunna stötta och hjälpa dessa i det 

vardagliga livet (Berggren & Josefsson, 2010). WHO: s definition på hälsofrämjande arbete, 

åsyftar en process, men antyder också att det kan röra sig om mål som utgår från människors 

möjligheter att stärka sin egen förmåga. I detta sammanhang används begreppet 

empowerment för att beteckna processen och möjligheterna som varje individ/medarbetare 

besitter (Ewles & Simnett, 2005).  

Det som bör beaktas när det gäller empowerment, är att begreppet kom att befästas som en av 

grundpelarna i WHO:s (Världshälsoorganisationen) Ottawa manifest år 1986. Det som 

tydliggjordes var att människors levnadsvillkor och arbetsvillkor måste förbättras och att 

dessa är starkt kopplade till vilken ledarskapsstil som utförs. En kooperativ-deltagande 

ledarskapsstil (”co-operative-participative leadershipstyle”) har erkänts som en källa till 

medarbetares goda hälsa (Geissler-Gruber et al., 2004). En ledare som använder sig av 

empowerment och bygger sitt ledarskap på uppskattning och utbyte av erfarenheter, behöver 

även bra organisationsverktyg om det ska blir ett bra resultat. Det kan handla om 

identitetsverktyg som gör att medarbetare känner tillhörighet till organisationen och inte 

upplever en anonymitet. Delaktigheten ses som en grundbult där ledaren reflekterar och 

samtalar tillsammans med medarbetarna. Fokusering ligger här på arbetets positiva aspekterna 

och vilka möjligheter som finns. Verktyg som stärker medarbetarna och som bygger på 

förtroende för ledningen kan vara andra viktiga framgångsfaktorer (ibid).  

3.5 Kommunikation 

Kommunikationen i en organisation kan preciseras som en process där organisationens 

medlemmar förändrar och upprätthåller organisationen, genom att kommunicera både internt 

och externt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I denna process kommer ledarna i organisationen att 

utgöra en central funktion. En viktig kärna i det utövade ledarskapet är att delge information 

och bringa klarhet om organisationens ståndpunkt, ge instruktioner kring vilka mål och 

uppgifter de enskilda medarbetarna förväntas att uppnå och arbeta mot (ibid). 

Kommunikationsprocessen är att anses som levande i bemärkelsen av att den är ständigt 

pågående och otroligt viktig för organisationens vara. Brist eller störningar av 

kommunikationen kan således innebära att frustration, bristande motivation och förargelse 

uppstår hos dess medlemmar (Thompson & McHugh, 2009). Kommunikationen utgör 
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följaktligen ett av organisationens viktigaste verktyg. Vilket påtalar värdet av att synliggöra 

organisatoriska faktorer som kan ha en positiv inverkan på denna, såväl som att lyfta fram 

faktorer som kan leda till att det uppstår kommunikationsproblem. Ledarens uppgift kommer 

således att bli svår att verkställa om kommunikationen i organisationen inte fungerar.  Vidare 

kan detta komma att avspegla sig i ett sämre samarbete och en avtagande motivation (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008).  

                          

                         Figur 2 ”Shulmans kommunikationsprocess” (Jacobsen & Thorsvik, 2008 s. 296) 

Kommunikationsprocessen i organisationer beskrivs vanligen som en mängd information ”ett 

budskap” som överförs från en sändare till en mottagare. I en organisation innebär ofta 

kommunikationsprocessen att budskapet involveras genom ett flertal personer, dessa kommer 

att växla mellan att vara sändare och mottagare som framgår i figur 2 (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Inom organisationer brukar det traditionellt skilja mellan skriftlig och muntlig 

information. Vilken kommunikationskanal som föredras skiljer utefter budskapets art. Den 

opersonliga informationen som sänds till många, sker oftast genom skrift, medan den 

personliga eller komplexa informationen oftast kommuniceras muntligt. I takt med att 

medlemmarna växlar mellan mottagare och sändare, kommer också dess subjektiva 

uppfattningar av budskapet att påverka hur de sänder informationen vidare. Inom de moderna 

organisationerna är det inte ovanligt att det förekommer kommunikationsproblem, som 

uppstår till följd av dålig kommunikation mellan ledning och anställda (ibid). Mellancheferna 

har en befattning som inbegriper att vara både ledare och anställd, vilket utgör att de i sina 

roller agerar både mottagare och sändare. Detta kan anses som en komplexitet i uppdraget, 

som gör att kraven ökar på att informationen som dess ledare ska förmedla är den rätta och 

inte ändras under kommunikationsprocessens gång. Kommunikationsproblematik kan också 

enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) bero på den så kallade ”informationsasymmetrin” som 

innebär att den tillgängliga informationen är ojämn fördelad mellan medlemmarna i 

organisationen. Vidare skiljer de på två typer av asymmetri, där den ena ”dold information” 

syftar till att vissa medlemmar i organisationen är bättre informerade än andra. Medan ”dolt 

handlande” snarare innebär att medlemmar efter ett ingått avtal snarare vidtar andra redskap. 

Mellanchefernas befattning och roll i kommunikationsprocessen kan även ses utifrån det som 

Döös och Wilhelmsson (2002) benämner som det kommunikativa skruvstädet. Detta skruvstäd 

innebär att det inom hierarkiskt uppbyggda organisationer förekommer både över- och 

underordningar. Ordningarna är inte problematiska så länge det handlar om själva 

beslutsgången i organisationen. Därtill menar Döös och Wilhelmsson att problematik kan 

uppstå i dialogen mellan personer i olika positioner, utan att någon reflekterar över detta. 

Vidare menar de att det kan anses vara självklart vem som ska tala och förklara och vem som 

ska lyssna och förstå. Detta kan generera en ojämn informationsmängd och en ensidig styrning 
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av kommunikationen. Enligt deras resonemang bör mellanchefens befattning beaktas, utifrån 

aspekten av att han/hon innehar rollen som både ledning och anställd.    

Thompson & McHugh (2009) för ett kritiskt resonemang kring kommunikationen i en 

organisation och författarna förvånas över att det förekommer någon framgångsrik 

kommunikation. Detta resonemang förs utifrån sändarens och mottagarens olika egenskaper, 

såväl utifrån alla sorters ”brus” i form av störningar som kan komma att inverka på 

kommunikationen, varhelst under kommunikationsprocesserna. Kommunikationen är 

väsentlig för informationsunderlaget när organisationen utvecklar sina visioner och fastställer 

sina mål, likväl när medlemmarna i denna fattar beslut och handlar på organisationens vägnar. 

Är tillgången till informationen bristfällig eller otydlig kan detta leda till att medlemmarna 

väljer mindre bra eller felaktiga lösningar i de positioner de befinner sig. Ett effektivt 

ledarskap förutsätter således att ledaren lyckas att kommunicera önskad information på ett sätt 

som accepteras och förstås av organisationens medarbetare, samt att ledningens önskade 

information når de personer den är avsedd för (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

3.6. Mentorskap 

Begreppet mentorskap kan liknas med en personlig rådgivare. Vem individen väljer som sin 

mentor sker på frivillig basis och stödet ges av idealistiska skäl, vilket många gånger resulterar 

i bra ”coachning”. Valet av mentor, behöver nödvändigtvis inte ske inom den egna 

organisationen utan beror snarare på vad syftet för mentorskapet är. Det finns även olika typer 

av mentorskap, där tillexempel ”bollplank” är en form. Detta syftar då mer på ett passivt 

deltagande från mentorns sida (Franzén, 2004).  

När det gäller yrkeslivet definierar Granberg (2011) mentorskapet som en process där särskilt 

utvalda och utbildade personer vägleder och ger råd. De chefer som är mentorernas adepter får 

hjälp att utveckla sin yrkeskarriär.  Mentorskapet ska ses som ett komplement i individens 

lärande i arbetslivet. När det gäller nyanställda bör mentorn vara en erfaren och respekterad 

person (Granberg, 2011). Råden mentorn ger kan handla om hur adepten kan utveckla sin 

yrkesskicklighet, kompetens, erfarenhet och kunnande, för att denne ska bli framgångsrik i sitt 

yrke. Nyanställda som har fått en mentor har dels kunnat utföra sitt arbete bättre men även 

lyckats med att snabbare avancera inom organisationen (ibid).  

Granberg (2011) menar att det finns flera sätt att arrangera mentorskapet på. Han poängterar 

vikten av mentorskap och att det är uppenbart att metoden har många fördelar. Om en 

organisation väljer att införa någon form av mentorsprogram är det viktigt att väva in fördelar 

och nackdelar innan ett sådant startas upp.  
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4. Metod 
I denna del redovisas studiens metodval, dessa val ligger till grund för att uppnå studiens syfte och för 

att besvara dess frågeställningar. Vidare presenteras studiens vetenskapsteoretiska metodansats, 

urval, datainsamling, analysmetod, etik, reliabilitet och validitet. Avslutningsvis förs en 

metoddiskussion av studiens genomförande ur ett kritiskt perspektiv.  

4.1 Hermeneutisk ansats 

I studien har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning med en hermeneutisk ansats. 

Denna ansågs relevant då den vetenskapliga teorins syfte är att genom tolkning skapa 

förståelse för en eller flera individers livsvärldar (Hartman, 2004). En livsvärld innebär en 

eller flera personers upplevelse av sin verklighet och där andra personer och föremål har en 

bestämd innebörd. Dessa livsvärldar kommer sedan att utgöra objekt i hermeneutiska 

undersökningar (ibid). Vi anser att denna ansats varit lämplig i studiens metod, då vi bildat oss 

förståelse för fenomenet, genom att tolka vad respondenterna delgivit oss under 

sammankomsterna med fokusgrupperna och under intervjuerna. Utifrån denna förståelse har vi 

sedan gjort en egen tolkning, för att rättfärdiga vår förståelse (Hartman, 2004).  

Vidare är den hermeneutiska teorin holistisk (ibid). Teorin bygger följaktligen på ett 

helhetsperspektiv och gör att individens olika perceptioner inte kan separeras och beskrivas en 

och en, utan att beakta relationen mellan samtliga livsvärlden och föreställningar. Denna 

helhet har tillvaratagits genom valen av de tre tematiseringarna: Organisation & arbete, 

ledarskapet i praktiska vardagen och organisationsverktyg. Inom hermeneutiken är begreppet 

den ”hermeneutiska cirkeln” vanligt förekommande och används för att rättfärdiga forskarens 

tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Begreppets innebörd skapar möjligheter för forskaren 

att generera en djupare förståelse för ett fenomen, genom att plocka ut delar av texten som 

tolkas separat för att sedan återföras och skapa en helhet (ibid). Under studiens gång har denna 

cirkel inneburit att vi plockat ur och studerat olika delar ur texterna av vad ett ledarskap på 

mellanchefsnivå kan innebära. Slutligen har vi därefter fört samman de olika delarna, vilket 

genererat ett helhetsperspektiv av mellanchefsuppdraget. De olika texterna liknas vid 

uppsatsens insamlade data, där delar av intervjumaterialet plockats ut och tolkats och sedan 

kommit att bilda en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. Vid tolkning av material 

går det inte att bortse från forskarens förförståelse, vilken innebär hans/hennes tidigare 

kunskaper eller erfarenheter om fenomenet eller ämnet. Förståelsen gör att forskaren inte kan 

inbringa en fullt objektiv förståelse för någon annans individs livsvärldar (Hartman, 2004). 

Detta är något studien har tagit i beaktning i tolkningen av insamlad data. Vi har i vårt tidigare 

yrkesverksamma liv varit verksamma inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad Kommun i 

olika rollkonstellationer, har kommit att påverka vår förförståelse då vi upplevt vad 

ledarskapskomplexiteten på mellanchefsnivån kan innebära.  

4.2 Kvalitativ metod 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod. Detta då den i enlighet med Widerberg 

(2002) är ute efter att uppnå en förståelse för det undersökta fenomenet, snarare än ett 

kvantitativt mått av dess förekomst. Fenomenet studien ämnat studera är olika aspekter på vad 

ett ledarskap för mellanchefer på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. I 

studien har intervjuer använts som instrument för informationsinsamling. Genom att använda 

intervjuer som insamlingsinstrument sker samtal kring det ämnade fenomenet. Därigenom 

erhålles en förståelse för respondenternas kunskap, livsvärldar och relationerna till dessa 



 13 

(Olsson & Sörensen, 2007).  Intervjuerna genomfördes halvstrukturerat. Detta innebar att 

innan intervjuerna utfördes formulerades ett antal frågor och ordningsföljden förutbestämdes. 

Därtill kunde respondenten fritt formulera och uttrycka sig (Hartman, 2004). Att intervjuerna 

genomförts på detta sätt innebar att vi satt dagordningen och därmed vet att insamlad data 

behandlar det ämnade fenomenet. Vidare gjorde detta att vi kunde koncentrera oss på att 

upptäcka djupare kunskaper i ämnet istället för att kontrollera samtalet (Denscombe, 2000).  

4.3 Urval 

I urvalsförfarandet har vi fått hjälp av vår kontaktperson tillika hemvårdsförvaltningens 

personalchef, med att välja ut respondenter som var till gagn för studiens syfte. Vi ansåg detta 

vara ett bra förfarande, då vi båda tidigare verkat inom organisationen i olika roller. 

Kontaktpersonen har i enlighet med Hartman (2004) gjort ett ändamålsenligt urval, vilket 

innebär att denne har valt mellanchefer som anses ha ett brett spektra på fenomenet och som 

kan ge oss den förståelse i fenomenet som studien ämnat att studerar. Mellancheferna ombads 

också genom kontaktpersonen att utse vardera en medarbetare som var intresserade att 

medverka i den inplanerade fokusgruppträffen, vilket kan liknas vid en snöbollseffekt 

(Denscombe, 2009), där en person hänvisar till en annan person som kan vara relevant att ha 

med i undersökningen. Att gruppen av respondenter innehar olika befattningar i 

organisationen, ger oss en bredare kunskap i ämnet inför genomförandet av de enskilda 

intervjuerna. Fokusgruppsintervjuer med flera grupper innebär att forskaren införskaffar 

variationer i det undersökta ämnet (Olsson & Sörensen, 2007). Variation i ämnet införskaffas 

genom valet av grupper, innefattande respondenter med olika befattningar och med ledare som 

disponerar över olika grader av ledarskapsbefogenheter. Fokusgruppintervjuerna delades in i 

två grupper. Första gruppen bestod av fem personer som samtliga har koppling till 

ledningsgruppen. Andra gruppen bestod av fyra baspersonal, tillika tillsvidare anställda 

undersköterskor och fyra mellanchefer. För att uppnå största kunskapsvariation valdes denna 

indelning, då vi trodde att deltagarna skulle känna sig mer bekväma, om inte befattnings 

hierarkin var för stor. Tilläggas kan att fokusgruppernas antal av respondenter överensstämt 

med vad Denscombe (2000) menar är att rekommendera för att insamla en rimlig mäng data. 

Studiens syfte är att studera olika aspekter på vad ett ledarskap för mellanchefer på 

hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. För att uppnå studiens syfte har vi 

efter fokusgruppsintervjuerna genomfört enskilda intervjuer med fyra mellanchefer. En 

närmare beskrivning av dessa respondenter redovisas i resultatet. Till dessa intervjuer valde vi 

enligt Hartman (2004) ett bekvämlighetsurval. Vilket innebär att vi valde lättillgängliga 

personer som fanns i vår omgivning. Vi valde att tillfråga och intervjua de fyra mellancheferna 

som deltagit i fokusgruppsintervjuerna. Genom detta förfaringssätt tillfrågades respondenterna 

personligen och samtliga ställde sin tid till förfogande.  

4.4 Datainsamling 

Förstudie: 

Studiens datainsamling började med en förstudie. Denna genomfördes genom 

fokusgruppsintervjuer. Syftet var att skapa förförståelse och egenskaper av de fenomen studien 

ämnat att undersöka (Olsson & Sörensen, 2007). Vid fokusgruppsintervjuerna samlades 

information och kunskap, som utgjorde en grund för de kvalitativa intervjuerna med 

mellancheferna. Inför fokusgruppsintervjuerna utformades två intervjuguider (se bilaga 2 & 

3). Samtalen i en fokusgrupp sätts enligt Denscombe (2000) igång av ett för respondenterna 

gemensamt stimuli. I denna studie utgörs respondenternas gemensamma stimuli av ledarskapet 
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på mellanchefsnivå. Intervjuguiderna sammanställdes utifrån respondenternas gemensamma 

stimuli, tidigare teorier och av syftet med studien, att studera olika aspekter på vad ett 

ledarskap för mellanchefer på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. 

Intervjuguiderna kom att innefatta temana: begreppsdefinition, ledningsgruppens roll 

gentemot mellanchefernas ledarskap i organisationen och organisationsverktyg. Därtill 

formulerades ett antal underliggande frågeställningar. De underliggande frågeställningarna 

kom att omformuleras mellan de två fokusgruppsintervjuerna, detta för att generera samma 

innebörd för respondenterna i de olika gruppkonstellationerna.  

Fokusgruppsrespondenter: 

Kontakten med respondenterna i fokusgrupperna togs av kontaktpersonen, som tillika också 

ombesörjde bokning av tid och plats. Vid sammankomsten med fokusgrupperna deltog vi båda 

två. Vi valde att en av oss skulle leda samtalet, medan den andra förde minnesanteckningar. 

Sammankomsterna inleddes med att vi beskrev hur vi kommit fram till det fenomen studien 

har som avsikt att studera och avsikten med fokusgruppen. Vidare informerades 

respondenterna om att deras anonymitet i form av medverkan inte kunde garanteras, men vi 

lovade att avidentifiera materialet i möjligaste mån, så att det inte skulle kunna härleda till 

vem som sagt vad och samtliga tillfrågades därefter om det gick bra att samtalet bandades. 

Tilläggas kan att en av fokusgrupperna representerades av personer med ledande befattning i 

organisationen, där antalet anställda medarbetare inte är så stor att anonymitet kan säkerställas. 

Som avslutning på fokusgruppsintervjun tillfrågades respondenterna om eventuella 

frågeställningar, eller om de önskade tillföra något ytterligare. Vi förhörde oss också om 

möjligheten att återkomma med eventuella kompletteringar eller frågor. Intervjuerna varade 

knappt två timmar, vilket enligt Descombe (2000) är optimalt, då intervjun involverar flera 

respondenter och samtligas information är värdefull. När intervjuerna avslutats informerade vi 

respondenterna om vårt fortsatta förfaringssätt och de tilltänkta mellanchefsrespondenterna 

tillfrågades om sitt intresse av att medverka i en ca en timmes enskild intervju. Vidare 

informerades de om intervjuns planerade tidsåtgång och tillvägagångssätt.  

Intervjuer: 

Inför intervjuerna med mellancheferna utformades en intervjuguide (se bilaga 4). Som 

underlag för denna intervjuguide användes informationen, som insamlats vid 

fokusgruppsintervjuerna och sedermera analyserats genom en meningskoncentrering. Detta 

innebar att vi sammanfattade det vi ansåg vara viktigt för studien, i kortare meningar och 

formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter släppte vi de  teman vi haft i 

fokusgruppsintervjuerna för att bilda tre nya och mer aktualiserad, organisation & arbete 

(förutsättningar för mellanchefskapet), ledarskapet i praktiska vardagen och 

organisationsverktyg. Tematiseringen av den framtagna intervjuguiden gjordes utifrån 

insamlad data och tidigare teorier. Därtill utformades ett antal underliggande frågeställningar 

utifrån studiens frågeställningar och syfte, att studera olika aspekter på vad ett ledarskap för 

mellanchefer på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. Med hjälp av 

intervjuguiden ville vi försäkra oss om att vi höll oss till ämnet. Enligt Hartman (2008) hjälper 

denna ordning även respondenten att känna sig bekväm under intervjun. Ordningen på 

studiens teman och frågor formulerade utifrån den så kallade ”trattekniken”, vilket innebar att 

vi började med frågor som respondenten uppfattar som mer lättsamma, för att därefter gå mer 

specifikt in på det undersökta fenomenet (ibid). Denna teknik valde vi för att få respondenten 

att känna sig bekväm i vår samvaro och att det förhoppningsvis skulle generera mer och 

djupare data.  
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De enskilda intervjuerna valde vi att genomföra en och en. Det valet gjorde vi eftersom att vi 

tidigare har arbetat med delar av respondenterna. Vi ville i enlighet med Widerberg (2002) 

hålla ett professionellt förhållningssätt och visa att om vi delade respondenternas inställningar 

och erfarenheter, undvika detta. Därav kom valet av respektive intervjurespondenter att utfalla 

naturligt, då en av oss arbetat med två av respondenterna tidigare och den andra med de två 

övriga. Dagen innan genomförandet av intervjun, tillhandahöll samtliga respondenter 

intervjuguiden. Anledningen till detta var att respondenterna skulle kunna förbereda sig och 

förhoppningsvis känna sig bekväma inför mötet. Intervjuerna ägde av praktiska skäl rum på 

respondenternas arbetsplatser eller i angränsningar till dessa. Två av intervjuerna utfördes i 

respondenternas arbetsrum och två i avskilda grupplokaler, valet av lokaler skedde utifrån 

respondenternas önskningar. Innan intervjun påbörjades informerades den berörda 

respondenten om möjligheten att avböja ett svar och om dennes rättighet att avsluta intervjun 

om så önskades. Vidare tillfrågades respondenterna om eventuella frågeställningar och om det 

gick bra att samtalet bandades. Förutom att intervjun spelades in fördes under samtalet också 

vissa minnesanteckningar. Intervjuerna varade mellan cirka 40 minuter och 60 minuter och 

tidsskillnaden berodde på att vissa respondenter var mer talföra än andra och att samtalen 

ibland kom att beröra mer och vidare information i ämnet. Intervjuerna avslutades med att 

respondenten blev tillfrågad hade ytterligare information att tillägga, eller om denne ansåg att 

vi missat att beröra någon viktig frågeställning i ämnet. Efter intervjuerna transkriberade vi 

dem var för sig. Valet att transkribera de egna genomförda intervjuerna, togs då vi ansåg det 

vara ett bra sätt att reflektera över informationen som delgivits oss under samtalet.  

4.5 Analysmetod  

Studien har sökt förståelse för individernas livsvärldar och har i undersökningen utgått från 

vad Olsson & Sörensen (2007) benämner som induktiva linjen. Detta innebär att studien utgått 

ifrån empiriskt insamlat data. Vi har valt att genomföra undersökningen i ett linjärt 

tillvägagångssätt, där vi inledde med att planera vad vi ämnade studera, för att sedan empiriskt 

insamla data och slutligen analysera denna, vilket går i linje med en analytisk induktion 

(Hartman, 2004). För att införskaffa mer kunskap i ämnet, inför utformandet av intervjuguiden 

till fokusgrupperna, valde vi att ta hjälp av teorier. Därav gjordes ett avsiktligt avsteg från den 

analytiska induktionen, vilken tar avstånd från inblandning av teorier under 

datainsamlingsfasen (ibid).  

Efter genomförandet av fokusgruppsintervjuerna sammanfattades de anteckningar och 

iakttagelser som gjorts under de två tillfällena och vi lyssnade gemensamt igenom de bandade 

intervjuerna en gång till. Materialet som insamlats vid dessa tillfällen valde vi att inte 

transkribera, då syftet med fokusgruppsintervjuerna varit att ge oss en förförståelse av det 

studerande fenomenet. Analysen av insamlad data genomfördes i enlighet med vad Kvale & 

Brinkmann (2009) benämner vid meningskoncentrering. Denna genomfördes genom att vi 

sammanfattade det vi ansåg vara det viktigaste i våra insamlade data i kortare meningar och 

formuleringar. Sedermera resulterad detta i att studien kom att släppa de teman som tidigare 

använts, för att ersättas av tre nya för ändamålet mer aktualiserade; organisation & arbete 

(förutsättningar för mellanchefskapet), ledarskapet i praktiska vardagen och 

organisationsverktyg med underliggande frågeställningar kom att utgöra teman för 

intervjuguiden, inför intervjuerna med mellancheferna (se bilaga 4.). 

De enskilda intervjuerna med mellancheferna transkriberades ordagrant, detta för att inte 

missa för studien viktig information. Vi tog del av våra insamlade data genom att tillsammans 

lyssna på intervjuerna och enskilt läsa igenom det utskrivna materialet. På så vis 



 16 

införskaffades en gemensam förståelse för materialet. Tillsammans bearbetades 

utskriftsmaterialet och anteckningarna genom att vi formulerade kortare meningar av det som 

ansågs vara mest väsentligt för studiens syfte. Detta överensstämmer med det Kvale & 

Brinkmann (2009) benämner som meningskoncentrering, vilket innebär att materialet fördelas 

i olika teman och kategorier. Vidare analyserades materialet med hjälp av färgmarkeringar 

efter de teman som använts i intervjuguiden och som överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar. Analysdelen har kategoriserats utifrån fyra aspekter som kan härledas till 

ledarskapet i Hemvårdsförvaltningen, ledarskapsstrategier; styrkor och svagheter, 

verksamhetsstyrning, mellanchefernas arbetsförhållanden och organisationsutveckling. Dessa 

framtagna data bearbetades och analyserades utifrån de för studien valda teorierna; 

mellanchef, transformativit ledarskap, KASAM, empowerment, kommunikation och 

mentorskap.  Tilläggas kan att vi har beaktat att vår förförståelse i ämnet, genom att vi tidigare 

verkat i förvaltningen i rollen som mellanchefer, kan ha påverkat analysen.  

4.6 Etik 

I genomförandet av studien har de etiska riktlinjerna beaktats, för att skydda respondenterna. 

Den första aspekten vi tagit hänsyn till är informationskravet. Detta innebär att respondenterna 

informeras om vad deras deltagande i studien innebär, att det sker frivilligt och att de när som 

helst kan välja att avsluta sin medverkan (Vetenskapsrådet). Informationskravet har beaktats 

genom att studiens PM skickats till kontaktpersonen, som i sin tur har förmedlat detta vidare 

till berörda respondenter. I vårt PM återfanns en kort presentation av oss, vår anknytning till 

förvaltningen, syftet med undersökningen, samt en genomförandeplan av studien. 

Fokusgruppsintervjuerna inleddes med en tydligare presentation av oss, hur vi kommit fram 

till det undersökta ämnet, samt vårt syfte med att studera fenomenet. Vi förklarade vidare för 

respondenterna att vi inte kunde garantera dem anonymitet, detta genom att vi valt att använda 

oss av en kontaktperson från förvaltningen i respondenturvalet. Vi upplyste dock om att 

information, skulle avidentifieras i möjligaste mån. Därefter gavs utrymme för respondenterna 

att ställa eventuella frågor kring undersökningen. De enskilda intervjuerna med 

mellancheferna inleddes på samma sätt med att respondenterna fick ta del av information 

kring sin frivillighet att deltaga, att det kunde avböja att svara på någon fråga och att de kunde 

välja att avsluta om de så önskade. Genom vårt sätt att agera och informera anser vi att studien 

uppfyller informationskravet och att syftet med studien synliggjorts för respondenterna. 

Samtyckeskravet är den andra aspekten som beaktats. Detta innebär att respondenten själv ska 

ge sitt samtycke att medverka i undersökningen, samt hur länge de vill vara delaktiga och 

under vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet). Vi anser att studien har uppfyllt 

samtyckeskravet då respondenternas deltagande har varit frivilligt. Vidare har vi i inledningen 

av intervjuerna med fokusgrupperna och mellancheferna givit respondenterna grundlig 

information om deras rättigheter att avböja något svar, samt om deras rätt att avsluta sitt 

deltagande om så önskats. Mellancheferna har enligt oss givits ytterligare möjlighet att 

påverka sin medverkan. Detta genom att de har bestämt tid och plats för intervjuerna, samt att 

de dagen  före intervjuerna beretts tillgång till intervjuguiden.  

Den tredje aspekten vi tagit hänsyn till är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

respondenterna inte ska kunna kopplas samman med studiens insamlade data eller det 

framställda materialet (Vetenskapsrådet). Vi anser att vi i studien beaktat 

konfidentialitetskravet genom vårt sätt att handskas med utrustning, våra data och det material 

som producerats. Den tekniska utrustning i form av datorer och diktafoner såväl som det 

framställda materialet, har förvarats i våra privata hem. Vi har varit noggranna med att inte 
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skriva ner respondenternas namn på något material och de transkriberade intervjuerna har 

förvarats på våra datorer under avidentifierade filer. Vidare har vi i studiens resultat valt att 

göra en sammanställning av det data som insamlats under fokusgrupperna. Detta för att 

försöka undvika att härleda till vad som delgivits, vid vilken sammankomst och av vem. 

Därtill inleds resultatet från intervjuerna med mellanchefsrespondenterna med en gemensam 

presentation av dennes utbildning, antal år som chef, antal år i Hemvårdsförvaltningen, 

introduktionen vid anställningen och antal underställda medarbetare. Detta för att främja en 

avidentifiering av respondenten och för att undvika möjligheten att härleda denne genom 

personlig bakgrund och anställning. 

Fjärde och avslutande aspekten vi tagit hänsyn till är nyttjandekravet, som innebär att de data 

och material som insamlats under studiens gång endast får används för den avsedda 

undersökningen (Vetenskapsrådet). Detta krav har vi tagit hänsyn till genom att vi efter 

studiens avslut raderar våra datorer från sparade filer, samt kasserar de kontaktuppgifter och 

material som kan härledas till undersökningen.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten avspeglar studiens tillförlitlighet och innebär att dess genererade resultat skall 

vara möjligt att återskapa av andra personer och vid andra mättillfällen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Genom valet att använda en intervjuguide vars strukturering utgjordes av teman med 

underliggande frågeställningar, utgjorde detta en ordning på intervjuerna som vi anser höjt 

reliabiliteten i studien. Intervjuguidens syfte har, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009), 

varit att säkerställa att alla respondenterna delgivits samma frågeställningar och att samtliga 

frågor blivit framförda på samma sätt. Vidare anser vi att mellanchefernas 

medverkansförutsättningar har varit de samma, vilket vi härleder till att samtliga respondenter 

vid samma tillfälle blivit tillfrågade om sitt deltagande och att de tillika styrt över tid och plats.  

Validitet innebär att det som studien avsett att undersöka är det som verkligen studerats. 

Validiteten i en undersökning stärks genom att mätinstrumentet är av god kvalité, vilket 

betyder att det ämnade fenomenet verkligen studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna 

kvalitativa studie har intervjuer använts som mätinstrument. För att intervjuerna ska generera 

data som överensstämmer med undersökningens syfte, att studera olika aspekter på vad ett 

ledarskap för mellanchefer på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära, har 

en intervjuguide utformats. Vid sammanställningen av intervjuguiden beaktades studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjuguidens formulerade frågor verifierades gentemot studiens syfte 

och frågeställningarna, för att studera dess relevans och möjligheten av att generera användbar 

data. I denna process kom vissa frågeställningar att plockas bort, då de ej uppfyllde ställda 

krav för undersökningens syfte. Detta tillvägagångssätt anser vi har stärkt studiens validitet.   

4.8 Metoddiskussion  

I studien användes en kontaktperson i förvaltningen. Denne kom bland annat att stå för 

urvalsförfarandet av respondenter, tillika att vara den som först framförde information om vår 

undersökning till dessa. Valet att använda en kontaktperson kan ur det etiska 

konfidentialitetskravet ha medfört en viss svaghet i studien, då respondenternas anonymitet 

inte kan garanteras (Vetenskapsrådet). För att motverka detta har materialet avidentifierats, för 

att inte kunna härleda till vem som sagt vad. En annan aspekt som noterats i detta 

förfaringssätt är det etiska samtyckeskravet. Respondenterna tillfrågades om sin medverkan av 

kontaktpersonen, tillika sina överordnade chefer. Detta kan ha inneburit att respondenterna 
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känt en viss påtryckning till att medverka. För att tydliggöra dess frivillighet har de inför 

samtliga intervjuer informerats om sina rättigheter kring deltagandet. När kontaktpersonen tog 

kontakt med respondenterna översändes således också uppsatsens pm. Detta kan, sett ur 

informationsaspekten ha haft en negativ påverkan på informationsflödet, i den mening att 

respondenterna kan ha planerat och övervägt sina svar, på ett sätt som resulterat i att den 

spontana upplevelsen uteblivit. Vi anser dock att tillämpningen av kontaktpersonen och det 

valda tillvägagångssättet kommit att generera mer positiv data, snarare än negativa aspekter.  

Valet att tillämpa vad Denscombe (2009) benämner som snöbollseffekten i sammansättningen 

av respondenter till fokusgruppen med mellanchefer och baspersonal, kom att innebära att 

mellancheferna fritt fick utse vardera en underställd medarbetare till gruppen. Valet av detta 

tillvägagångssätt medförde att tidsförloppet för fokusgruppens bildande minimerades. Vi är 

dock medvetna om att handlingssättet kan ha påverkat informationsflödet negativt. Gruppen 

kom att representera ett över- och underifrånperspektiv, vilket kan ha hämmat baspersonalens 

vilja att framföra känslig information. Om möjligt hade informationens resultat kunnat te sig 

annorlunda om respondenterna varit från olika arbetsplatser. 

Intervjuerna med mellancheferna valde vi att genomföra en och en. Enligt Trost (2005) kan 

detta tillvägagångssätt innebära fördelar, då det främjar att respondenten inte känner sig i 

underläge. Det finns enligt Trost också nackdelar med detta förfaringssätt, då det kan innebära 

att inte samma förförståelse för materialet uppbringas. Vi ansåg dock att det valda 

förfaringssättet inbringade fler positiva effekter för undersökningen, då vi ville förhindra att 

våra tidigare relationer med respondenterna skulle komma att påverka intervjutillfället eller 

materialet. Dagen innan intervjuerna verkställdes fick samtliga respondenter tillgång till 

intervjuguiden. Vi är medvetna om att detta kan ha inverkat på studiens insamlade data. 

Respondenterna kan således ha planerat och övervägt sina svar, vilket gjort att de spontana 

reaktionerna inte uppnåtts. Vi anser dock att fördelarna med förfarandet varit större än 

nackdelarna. Genom att respondenterna gavs tillfälle att förbereda sig inför mötet och de 

kommande frågeställningarna, kan detta ha bidragit till att en avslappnad och positiv stämning 

infann sig och att svaren varit genomtänkta. 

Under intervjuerna fördes minnesanteckningar och samtalen bandades med hjälp av 

diktafoner. Att banda intervjuerna är enligt Trost (2005) ett bra förfaringssätt, då viktig 

information inte går förlorad, samtidigt som forskaren kan koncentrera sig på vad 

respondenten säger. Förfaringssättet och dess process med transkriberingar har också en 

negativ aspekt, då utskriftsmoment av intervjuerna är tidskrävande (ibid). Då intervjuerna 

genomfördes enskilt, gjorde metoden att vi under intervjutillfället kunde slappna av och ägna 

all uppmärksamhet åt respondenten, utan att oroas över att viktig information skulle gå 

förlorad. Metoden kom också att underlätta informationsöverföringen, när vi skulle delge 

varandra vad som framkommit under samtalen. Handlingssättet innebar att vi kunde inbringa 

förståelse för samtliga respondenters information, genom att gemensamt lyssna på 

bandupptagningen och på så vis höra intervjuerna ordagrant. Därmed anser vi att de positiva 

effekterna av bandupptagningen övervägde de negativa.  
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5. Resultat 

Under denna del presenteras studiens empiriskt insamlade data. Presentationen inleds med 

redovisning och sammanställning av insamlad data från fokusgruppsintervjuerna. Dessa data 

kom sedermera att utgöra underlag för de kvalitativa intervjuerna med mellancheferna. De 

intervjuade mellanchefernas bakgrund redovisas gemensamt, detta för att avidentifiera och 

undvika att bakgrunden härleder till enskild individ. Därefter presenteras samtliga intervjuer 

med mellanchefsrespondenterna en och en utifrån intervjuguidens teman; organisation & 

arbete (förutsättningar för mellanchefskapet), ledarskapet i praktiska vardagen och 

organisationsverktyg. Som ett ytterligare led i avidentifieringen har vi benämnt 

intervjupersonerna som hon eller han oberoende utifrån kön. 

5.1 Fokusgruppsintervjuer 

Respondenterna som deltog i intervjuerna innehar anställningar på Hemvårdsförvaltningen i 

Halmstad kommun. Där de är verksamma i olika befattningar och har olika arbetsuppgifter. I 

en av grupperna deltog respondenter som utgör ett ledningsperspektiv med befattningar som, 

förvaltningschef, verksamhetschef, HR-chef och HR-personal. I den andra gruppen återfanns 

respondenter med befattningar som områdes-, enhetschefer och baspersonal. 

Fokusgruppsintervjuerna utgick från en intervjuguide med de gemensamma temana, 

begreppsdefinition, ledningsgruppens roll gentemot mellanchefernas ledarskap i 

organisationen och organisationsverktyg. De underliggande frågeställningarna 

omformulerades mellan grupperna för att ha samma innebörd i de olika 

gruppkonstellationerna. Fokusgruppsintervjuerna belyste flertal olika synvinklar av 

ledarskapet på mellanchefsnivå. Studien har tagit fasta på de aspekter som var gemensamma 

för grupperna och som kom att framträda som de mest väsentliga för studiens syfte. Kring 

faktorerna som var desamma rådde det mellan grupperna totalt olika uppfattningar. De 

faktorer som belystes var, kommunikationen, ledarskapets utformning och uppdrag och 

organisatoriska hjälpmedel. Dessa faktorer kom att ligga till grund för temana organisation & 

arbete (förutsättningar för mellanchefskapet), ledarskapet i praktiska vardagen och 

organisationsverktyg som användes vid de kvalitativa intervjuerna med mellancheferna. 

5.2 Översiktlig bakgrund av respondenterna 

De mellanchefer som intervjuades är verksamma inom hemtjänsten och särskilda boenden i 

Hemvårdsförvaltningen.  Intervjupersonerna, tre kvinnor och en man, har personalansvar över 

underställd baspersonal och antalet medarbetare skiftar från 25 till 56 stycken. Samtliga 

respondenter har akademisk utbildning med olika inriktning av ledarskap och grader av 

examen. Deras yrkesverksamma tid som chefer varierar mellan 5 år till 21 år och i 

Hemvårdsförvaltningen har de haft befattningen ifrån 6 år till 9 år. När de började sina 

chefsanställningar i Hemvårdsförvaltningen såg introduktionen olika ut. Den skiftar, ifrån att 

vara obefintlig till att innebära bredvidgång och inskolning av annan kollega. Samtliga uppger 

att de inte har haft någon formellt utsedd mentor, medan några självutsåg en kollega till denna 

outtalade roll.  
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5.3 Respondent 1 

5.3.1 Organisation och arbete (förutsättningar för mellanchefskapet) 

Respondent ett (R1) anser sig ha ett blandat ledarskap, där han ändrar sitt sätt att vara efter vad 

gruppen av medarbetare befinner sig i för fas av självständighet. Sitt ledarskap beskriver R1 

som både individ- och gruppanpassat, med egenskaper av målinriktning, strategi och 

engagemang och med tyngdpunkt på att se den enskilde individen i gruppen.  

”Att försöka hitta det där lilla extra hos någon och lyfta fram det. Det gör att alla får en egen 

liten roll i en stor grupp, någonting som dom är bra på.” 

R1 upplever inte att det finns några riktlinjer kring hans ledarskap, förutom styrande lagar, 

förordningar och den av förvaltningen framtagna värdegrunden.  

”Att jag ska vara på ett visst sätt eller ha ett visst sätt finns inga riktlinjer om i 

Hemvårdsförvaltningen. Utan i vår förvaltning så handlar det om som jag uppfattar det i alla 

fall, att du vet vilka lagar som du styrs av och att du ska följa värdegrunden i princip och 

målen. Men det är ju inte uttalat att man vill ha ett visst ledarskap.” 

När det gäller ledningsgruppens tydlighet kring mellanchefernas arbete menar R1 att det finns 

en tydlighet i uppdragets innehåll redan vid utannonseringen av tjänsten och att det där klart 

framgår att uppdraget innebär personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Därtill är det upp till 

respektive chef att bryta ner verksamhetens uppsatta mål, till att passa den enskilda enheten. 

Han menar att problematiken kring detta arbete uppstår om mellanchefen inte vet hur han ska 

bryta ner målen. I denna process ser R1 brister i ledningsgruppens tydlighet, även om den 

kommit att bli bättre de sista åren. Han säger vidare att det är upp till varje chef att ha vetskap 

om vad till exempel ett arbetsmiljöansvar är. I detta kan chefen inte förvänta sig att 

förvaltningsledningen ska förklara detta och R1 anser inte heller att förvaltningsledningen har 

skyldighet till detta, då det ingår uppdragets ansvarsuppgifter. R1 beskriver dessutom att 

friheten i ledarskapsuppdraget tillhör de positiva aspekterna med arbetsuppgifterna. Friheten 

innebär således att chefen utformar sitt eget ledarskap och sina egna strategier för arbetet med 

arbetsgruppen och att de tillsammans utarbetar huret för att uppnå verksamhetens mål. 

Gällande ledningsgruppens förmåga av att ta tillvara R1 ledarskapsförmågor anser han att det 

kunde tas tillvara på ett bättre sätt än vad som gjorts fram till nu. Tillvaratagandet har gjorts 

utifrån att hans förmågor har använts till att bringa ordning i mindre fungerande men redan 

befintliga arbetsgrupper. R1 har, till ledningsgruppen, påtalat sin vilja av att få utmaningar, 

vilka har kommit att bestå i, byte av personalgrupper. R1 anser sig själv ha andra kapaciteter 

och viljan av att vara med och utveckla organisationen. Till detta tillägger han upplevelsen av 

att det i organisationen råder viss ”jantelag”, som innebär att ingen är eller ska vara bättre än 

någon annan. R1 anser att förvaltningsledningen istället borde ta tillvara på och använda sig av 

chefernas enskilda förmågor och specialområden.  

”Jag känner och jag tror nog att jag har lite svårt för att säga sådant här då det lätt kan tas 

som skryt och i vår förvaltning är det lite ”jantelag” som råder, du får inte vara bra utan alla 

ska vara lika. Men jag tror att jag skulle kunna vara med och utveckla den här 

organisationen, det tror jag.”  

5.3.2 Ledarskapet i praktiska vardagen 

Att vara fysiskt närvarande medarbetarna tycker R1 är viktigt när han börjar som ny chef i en 

verksamhet eller arbetsgrupp. Efterhand som arbetsgruppen och medarbetarna blir allt mer 
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självgående går hans roll över till att visa sin närvaro genom att vara engagerad, ta tag i saker 

och återkoppla. Svårigheter som chefsuppdraget innebär handlar enligt R1 främst om 

relationerna med de fackliga representanterna inom Kommunal. Han anser att relationer 

mellan parterna inte alltid kommer att gagna den enskilda medarbetaren. I 

mellanchefsuppdraget finns det enligt R1 mycket möjligheter. Framförallt lyfter han fram 

påverkansmöjligheterna. R1 belyser till dessa respektive chefs möjligheter att själva utforma 

sitt ledarskap och sina önskade strategier.  Möjligheterna i uppdraget finns, men det handlar 

mycket om chefens egen vilja och förmåga att se och ta tillvara dessa. R1 anser sig vara 

väldigt förändringsinriktad, vilket gör att han upplever det positivt att ledarskapsuppdraget inte 

innebär gemensamma strategier.  

”Alla aktiviteter behöver inte se likadana ut i alla grupper, det passar mig jättebra då jag får 

jobba lite efter mitt eget tänk och mina egna strategier.” 

R1 använder sig av olika strategier i sitt ledarskap. Han anser vidare inte att det går att 

använda samma strategier mot medarbetare som är långtidssjuka, som mot dem som alltid 

befinner sig på arbetet. Det finns tydliga riktlinjer kring hur han skall arbeta gentemot de kort- 

och långtidssjukskrivna medarbetarna. Problematiken menar R1 ligger i hur man ska arbeta 

för att motivera och utveckla de medarbetare som alltid är närvarande på arbetsplatsen. 

Strategin som han använder sig av i det vardagliga arbetet är således att se till helheten av 

arbetsgruppen, vilka förmågor finns? Vilka förmågor behövs och kan utvecklas? Tydligheten 

finns också från ledningsgruppen gällande deras förväntningar på dennes verksamhetsresultat. 

Däremot upplever R1 ingen tydlighet kring utförandet av ledarskapet. Han är vidare positiv till 

att delegera arbetsuppgifter till underställda medarbetare, vilket leder till att medarbetarna får 

växa i sina roller och att han kan koncentrera sig på ledarskapet. Till de uppgifter som med 

fördel går att delegera hör enligt R1 administrativa uppgifter som, planering av det dagliga 

arbetet, göra schema, avvikelsehantering, administrering av tjänstgöringsrapporter och frisk- 

och sjukanmälan till lönekontoret. Med upplagda strategier och delegeringar anser R1 att han 

inte ofta behöver prioritera i det dagliga arbetet, förutom vid etablering med nya grupper.  

5.3.3 Organisationsverktyg 

Inom organisationen finns det enligt R1 ett antal tillgängliga verktyg att tillgå exempelvis 

verksamhetsplaner och värdegrunds material. Verktygen är kontinuerligt presenterade, 

reviderade och väl fungerande om man vet hur man ska använda sig av dem.  

”Varje år får vi dem klart och tydligt presenterat, men sen tror jag att det brister i hur vi 

använder dem ute och hur mycket vi förstår. Förstår vi var de kommer ifrån? Förstår vi att det 

är en helhet.” 

En annan aspekt som R1 lyfter fram och som han anser blivit bättre de sista åren är 

uppföljningen av verktygen, exempelvis när det gäller verksamhetsmålen. R1 tycker att de 

blivit bättre med hur arbetet utförs. I framtagandet av organisationsverktygen finns en viss 

delaktighet. Oftast sker arbetet med verktygen i gruppsammanhang, vilket R1 anser leder till 

att det inte råder något större personligt engagemang. Bristen på engagemang tror han beror på 

att grupperna oftast är för stora och att det leder till att det personliga ansvaret och 

delaktigheten minskar. R1 anser sig behöva utmaningar för att utveckla sitt ledarskap. För 

honom innebär utmaningar inte att byta arbetsgrupper eller verksamheter, utan han menar att 

en utmaning bör ske på det personliga planet och kan ske exempelvis genom en mentor från en 

annan förvaltning.   

 



 22 

5.4 Respondent 2 

5.4.1 Organisation & arbete (förutsättningar för mellanchefskapet) 

Respondent två (R2) beskriver sitt huvudsakliga ledarskap utifrån aspekter som att hon 

entusiasmerar, skapar tillit, förtroende, är ödmjuk och bemöter medarbetarna på deras nivå.  

Därtill lyfter R2 fram att det viktigaste i ledarskapet handlar om att vara rak och tydlig, även 

vid de tillfällen då man förmedlar mindre önskvärd information. 

”Det sista är nog viktigast, rak och tydlig. För det hör jag ofta, man gillar att jag är rak och 

tydlig, det har jag fått bra crédit för”. 

R2 utövar sitt ledarskap utifrån både ett individ- och grupperspektiv, även om hon föredrar att 

tänka utifrån ett grupperspektiv. Till denna synpunkt tillägger R2 att då ledarskapet utövas i en 

organisation är det svårt att arbeta individanpassat. Detta för att ett organisatoriskt tänkande 

handlar om att se helheten vilket inkluderar ett grupperspektiv. Några riktlinjer kring 

ledarskapets utförande anser R2 inte förekommer, förutom att cheferna i grunden vet vad de 

ska arbeta med och att det därtill är upp till respektive chef att utforma sitt ledarskap. Till 

grunderna hör exempelvis genomförandeplanerna, som är ett tydliggörande dokument 

gentemot ”kunderna”, där planerade hjälpinsatser finns dokumenterade. Riktlinjerna från 

ledningen förekommer enligt R2 främst runt verksamheten och rörande vilken information 

som ska förmedlas till de underställda medarbetarna. I riktlinjerna kring utformningen av 

denna information anser R2 att tydligheten ibland brister och att det leder till att det ibland 

uppstår fel i verksamheten.  

”De är inte speciellt tydliga tycker jag. Man kan säga att det blir kontraorder ibland, man får 

gå tillbaka och ändra. Det kommer först en riktlinje för att sedan ändras till en annan. Det är 

inte bra kan jag säga, det har med förtroendet och trovärdigheten att göra”.  

Något som R2 lärt sig att hantera genom åren, är att inte vara för snabb i förmedlingen av 

information till de underställda. Det är enligt henne bättre att vänta en vecka eller mer, för att 

avvakta eventuella nya eller tillkomna riktlinjer. R2 har en upplevelse av att ledningsgruppen 

inte är speciellt lyhörd när det gäller att ta tillvara på hennes ledarskapsförmågor, vilket kan 

bero på att det enligt henne har varit många chefsbyten i ledningsgruppen. Detta kan i sin tur 

ha gjort att mellanchefernas ledarskapsförmågor inte har hunnit framgå för den befintliga 

ledningen. Tillvaratagandet har enligt R2 främst yttrat sig i att hon har fått ett utökat antal 

underställda. R2 blev således tillfrågad om hon kunde tänka sig en utökning av antalet 

underställda medarbetare, på grunderna av att hon ansågs vara en bra organisatör och duktig 

ledare.  

5.4.2 Ledarskapet i praktiska vardagen 

R2 anser inte att vikten i hennes ledarskap ligger i att vara fysiskt närvarande de underställda 

medarbetarna. Hon betonar istället vikten av att var mentalt närvarande vid de tillfällen man 

befinner sig tillsammans med arbetsgruppen. Större vikt ligger således också i att 

medarbetarna finner tillit till chefen och att man vet var man har henne.  

”Jag kan vara på en annan ort och vara närvarande ändå exempelvis genom telefon. Det 

skapar också trygghet hos dem”. 

När det gäller svårigheter i ledarskapsuppdraget, kommer R2 in på problematiken med att få 

alla medarbetare med på tåget och menar att det alltid finnas vissa eftersläntrare. Dessa 
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förekommer på alla arbetsplatser och innebär för R2 i sin roll som ledare att hon får upprepa 

samma information vi flertal tillfällen.  

”Det gäller att lägga vikten vid att få med sig den drivande personalen, då får man med 

eftersläntrarna automatiskt. Det blir nästan en effekt av att det kommit från gruppen själva”. 

Respondent tycker inte att svårigheterna är utmärkande för hennes uppdrag, utan vill istället 

fokusera på uppdragets alla möjligheter. Till dessa betonar R2 påverkansmöjligheterna och 

menar att den endast begränsas av cheferna själva. Till detta ligger det enligt R2 stor vikt i att 

chefen tänker positivt och vågar erkänna när det blivit fel. Vad det gäller hennes strategiska 

ledarskap i vardagen har hon för vana att varje dag besöka de underställda medarbetarna. R2 

försöker också att närvara vid personalens fikapauser när tillfälle ges. Detta för att hon anser 

stunderna vara värdefulla kanaler, både i det privata och arbetsrelaterade informationsutbytet. 

R2 har som strategi att hålla telefonkontakt med de medarbetare som är långtidssjuka. 

Därigenom förhör hon sig om medarbetares situation och informerar om händelser på 

arbetsplatsen som exempelvis inplanerade arbetsplatsträffar. Däremot brukar R2 inte kontakta 

de som är frånvarande av andra orsaker som exempelvis studie- eller föräldralediga, detta då 

hon anser att frånvaron sker på naturliga grunder. 

Gällande hennes dagliga arbete anser R2 inte att det innebär att arbetsuppgifter behöver 

prioriteras, förutom vid speciella tillfällen som exempelvis löne- och medarbetarsamtal. R2 

delegerar gärna arbetsuppgifter till medarbetarna, vilket leder till att de växer i sina 

yrkesroller. Exempel på arbetsuppgifter som hon delegerar är beslut om insättning och 

bemanning av personal. R2 tillägger att hon anser att personalen är de som bäst kan bedöma 

när vårdbehovstopparna är som störst. R2 anser inte att ledningsgruppen har tydligt uttalade 

förväntningar på hennes ledarskap, förutom när det gäller verksamhetsekonomin som 

förväntas gå med plus.  

5.4.3 Organisationsverktyg 

R2 tycker att de verktyg som finns tillgängliga i databasen är bra och funktionella, förutsatt att 

chefen har vetskap om hur hon ska arbeta med dessa. De organisatoriska verktygen fordrar 

dock kontinuerlig revidering, vilket hon ibland upplever brister i. Vidare anser R2 att 

deltagandet vid framtagningen av verktyg har blivit bättre. Cheferna blir enligt henne ofta 

tillfrågade om viljan att deltaga i fokusgrupper eller liknande, för att i dessa arbeta fram nya 

eller vidareutveckla befintliga organisatoriska verktyg. För att utveckla sitt ledarskap tycker 

R2 att chefsgrupperna fungerar som bra forum. Grupperna är indelade efter geografiska 

områden och har blivit ett bra organ för att diskutera och utbyta erfarenheter. Gruppen där R2 

ingår har en stämning med högt i tak, där de har kul och vågar blotta sig. Detta gör att de kan 

diskutera eventuella svårigheter eller faktorer som de behöver hjälp att reda ut. Enligt R2 

måste cheferna våga bjuda på sig själva och inte vara för strikta, det gäller att inse att 

chefsrollen är en titel och att det är ledarskapet som avspeglar en bra chef.  

”Man får inte vara för strikt och tro att jag är väldigt duktig för att jag är chef. Chefsrollen är 

fortfarande bara en titel, det är ledarskapet i sig som avgör om du är en bra ledare och chef”.  

5.5 Respondent 3 

5.5.1 Organisation & arbete (förutsättningar för mellanchefskapet) 

Respondent tre (R3) anser att hans huvudsakliga ledarskap har utvecklats genom åren. R3 

beskriver det utifrån att han är en ganska lugn person med rätt mycket tålamod och som tillåter 
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sig att gör fel.  Vidare tycker R3 att ledarskapet innebär att låta medarbetarna vara delaktiga, 

även om det ibland händer att denne måste ta snabba beslut utan delaktighet från 

medarbetarna. Det viktiga är att få medarbetarna att tycka att det är roligt att gå till jobbet. R3 

har ett ledarskap som inkluderar både ett individ- och grupperspektiv. Det är enligt honom 

viktigt att ha individuella mål även i en arbetsgrupp. R3 anser inte att det förekommer 

riktlinjer kring hans ledarskap, utan menar att varje chef har stora påverkansmöjligheter att 

styra och lägga upp strategier i sitt arbete. Vidare tycker R3 att det pratas mycket om att 

cheferna ska vara närvarande och synas, men någon tydlig definition av dess innebörd 

upplever han som obefintlig. Vilket enligt R3 leder till att cheferna tolkar och utför detta olika. 

”Det man pratar om är att vi ska vara närvarande chefer och att vi ska synas. Men det finns 

inget tydligt som säger eller definierar vad en närvarande chef är och det kan inte jag heller”.  

De tydliga riktlinjer ledningsgruppen ger sker enligt R3 i form av verksamhetsmål, 

förvaltningens värdegrund och verksamhetens ekonomi. Han upplever dock att det saknas 

tydlighet kring hur dessa ska uppnås och vägen dit. R3 tycker vidare att ledningsgruppen tar 

tillvara på dennes ledarskapsförmågor, detta genom att uppdraget är fritt och att det är upp till 

respektive chef att utforma sitt ledarskap efter egna strategier. Därtill kommer R3 in på viljan 

av att känna en större trygghet, med detta menar han att uppdraget ibland innebär obekväma 

situationer och beslut. Till dessa finner R3 sig osäker på om ledningen skulle ställa sig bakom 

denne och stötta fullt ut.  

5.5.2 Ledarskapet i praktiska vardagen 

När R3 belyser vikten av det fysiskt närvarande ledarskapet, gör han det utifrån aspekten av att 

det är viktigt för medarbetarna att veta var de har sin chef. Med detta menar R3 att det är 

viktigt att vara fysiskt närvarande medarbetarna, han har utifrån detta en vana att alltid besöka 

sina medarbetare minst en gång i veckan.  R3 anser en svårighet i arbetet vara exempelvis vid 

dennes lönesättning av personalen. För att lönesätta säkrare önskar R3 att han var geografiskt 

placerad närmre sin personal, för att lättare se dem i det dagliga arbetet. Med en närmre 

placering skulle mötena med personalen bli mer naturliga, utan att medarbetarna upplevde 

denne som en spion.  

”Det kan ju vara svårigheter i lönesättningen, vem som utmärker sig mest. Det är ju många 

som säger att de arbetar i det tysta och att denne är duktig, men man kanske inte kan arbeta i 

det tysta utan ibland måste man våga tala om vad man är bra på.” 

R3 anser att uppdraget är fritt och inbringar många möjligheter till att vara chef och leda, det 

är dennes egna engagemang som avgör dess upplägg och resultat.  

”Eftersom jag har så stor frihet så finns det otroliga möjligheter för att vara chef och leda. 

Det är väl tiden ibland som kan begränsa, det är upp till mitt engagemang att se till att det blir 

någonting av det”. 

R3 har en strategi för sitt ledarskap gentemot medarbetarnas och det är att behandla alla lika. 

Han anser vidare att de medarbetare som är föräldra- och studielediga ibland glöms bort, men 

tycker samtidigt att deras frånvaro är naturlig och att de kommer tillbaka en för denne naturlig 

väg. R3 har för vana att ringa de medarbetare som är sjuka, detta då han vill veta orsaken till 

varför de inte befinner sig på arbetet. Vidare tar R3 också samtal med de medarbetare som av 

olika anledningar kanske inte borde vara på arbetsplatsen, utan som han menar istället skulle 

söka sig en annan sysselsättning.  R3:s strategiska ledarskap i vardagsarbetet yttrar sig i att han 
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arbetar mycket med att bryta ner organisationens mål, för att passa in dem på arbetsplatsen och 

i dennes verksamhet. 

”Vi jobbar jättemycket med målen just nu. Vi har tagit dem till en annan nivå och satt väldigt 

höga mål. Vi har inte bara satt höga mål, utan även hur vi ska arbeta med dem”. 

R3 tycker att ledningens förväntningar på hans ledarskap och mål är tydliga och att de innebär 

förväntningar på att han ska höja kvalitén i sin verksamhet, utan att generera en högre budget. 

Det är enligt R3 upp till respektive chef att utforma sina strategier att arbeta efter och det finns 

också personal att rådgöra med om behov uppstår.  

”Det är väl ett uppdrag kan man säga, förväntningar och mål på ledarskapet just nu är högre 

kvalité, lägre kostnad, det är ju det som vi matas med.” 

När det gäller prioriteringar i det vardagliga arbetet upplever inte R3 att detta sker i någon 

större utsträckning, utan att han hinner med det som ska göras. R3 finner ingen övergripande 

belastning och har inget behov av att delegera arbetsuppgifter till medarbetarna. R3 tycker 

vidare att verksamheten är så ”slimmad” och att det inte finns relevans i att delegera 

arbetsuppgifter till personalen, då dessa uppgifter kan komma att påverka tiden som kunderna 

erhålls.  

5.5.3 Organisationsverktyg 

R3 tycker att det finns bra organisationsverktyg att tillgå och ger exempel på den rådgivning 

som finns att tillgå på personalavdelningen, olika databaser och lokalt framtagna 

introduktionsmappar. Till detta tillägger han också Human Resources 2020 som är ett 

övergripande styrverktyg i Halmstad kommun. R3 tycker att delaktigheten gällande 

framtagandet av styrverktyg är bra och tar som exempel upp värdegrunden där det deltog 

personal från alla nivåer. Verktygen är enligt R3 hanterbara och det sker en fortlöpande 

uppföljning, däremot brister det ibland i den kontinuerliga revideringen av verktygen. För att 

utveckla sitt ledarskap anser R3 att han vill få ny kunskap, att ställda krav är rimliga och 

tydliga, samt får information som gör att han förstår hur kraven kan uppnås. En annan aspekt 

R3 belyser är vikten av att han tycker att chefsarbetet är roligt. R3 tar under punkten övrigt att 

tillägga upp aspekter som han kan se som viktiga i organisationen, dessa är att det borde 

införas ett mentorskap vid introducering av nya chefer. Vidare belyser han ledningsgruppens 

arbetsbelastning som enligt R3 är hög. Denna höga belastning kan enligt R3 göra att 

mellancheferna väljer att inte besvära eller be om hjälp vid de tillfällen då de behöver någon 

typ av stöd. Om så blir fallet kommer det att kunna leda till att cheferna känner sig otrygga 

och då kan ledningsgruppens arbetsbelastning ha genererat en svaghet i mellanchefernas 

ledarskap.  

5.6 Respondent 4 

5.6.1 Organisation & arbete (förutsättningar för mellanchefskapet) 

Respondent fyra (R4) anser att hon huvudsakligen utövar både ett situations- och 

individanpassat ledarskap som innefattar mycket prioriteringar. R4 anser vidare att hon 

anpassar och bedriver ett ledarskap utefter arbetsgruppernas behov. Hon anser att ledarskapet 

handlar om att skapa sig en helhetsbild av arbetsgruppen och se vad som är viktigt här och nu. 

R4 utför sitt ledarskap sett ur ett både individ- och gruppanpassat perspektiv, då det enligt 

henne gäller att se till de enskilda individerna som befinner sig i grupperna och till deras 

behov. R4 tycker inte att ledningsgruppen är tydliga i riktlinjerna kring hennes ledarskap. Till 
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detta tillägger hon en avsaknad av någon slags arbetsbeskrivning, där det beskrivs vad som 

förväntas eller krävs av henne i rollen som chef. R4 betonar också att hennes avsaknad kan 

bero på att R4 tycker om att ha någon typ av riktlinjer, därtill påtalar hon också charmen med 

att arbetet är både fritt och roligt att utöva. 

”Jag är ju en sådan människa som gärna vill ha någon typ av riktlinjer. Samtidigt inser jag ju 

att det här jobbet funkar inte så, du måste kunna ta ut svängarna och det är ju det som är det 

roliga”. 

R4 ser att avsaknaden av tydlighet skapar outtalade önskningar på ledarskap. Otydlighet leder 

till att hon försöker tolka vilket ledarskap som önskas, genom att titta till vilka typer av 

personer som anställs vid nya chefsanställningar.  

”Sen tittar man ju på vilka människor dom anställer. Vad är det dom efterfrågar? Nu är det 

den här typen man anställer, nu kör man den policyn så där, inte uttalat utan det är mer att 

man tolkar det själv”. 

R4 tycker att ledningsgruppen har en bra och tydlig bild av hennes ledarskapsförmågor. 

Däremot upplever hon inte att dessa tillvaratas, på ett sätt som gagnar organisationen. Detta 

tror R4 beror på hennes chefs höga arbetsbelastning, som leder till att det inte finns utrymme 

för detta tillvaratagande rent organisatoriskt.  

5.6.2 Ledarskapet i praktiska vardagen 

Gällande vikten av ett fysiskt nära ledarskap så betonar R4 detta som en viktig aspekt i 

arbetsgrupper som inte fungerar eller när hon kommer som ny chef i en verksamhet. Det 

handlar enligt R4 om i vilken fas arbetsgruppen befinner sig, det kan innebära att bara visa sig 

för en grupp, medan en annan befinner sig i en situation som kräver oerhörd uppbackning och 

stöttning. Det gäller enligt R4 att vara lyhörd och prioritera. Svårigheterna i uppdraget anser 

R4 är avsaknaden av struktur och arbetsbegränsningar och att det till detta råder viss tidsbrist. 

Hon menar att det inte automatiskt behöver innebära ett minskat antal underställda 

medarbetare, utan att det istället kan vara mer strukturering av dennes förekommande 

arbetsuppgifter. I uppdraget ser R4 många möjligheter, till dessa hör att det ger personlig 

utveckling och är otroligt lärorikt, samt att alla arbetsdagar ser olika ut och innebär att arbetet 

aldrig blir tråkigt.  

”Det är roligt att komma till jobbet tycker jag. Just för att ingen dag är den andra lik och du 

har ingen aning om vad som händer.” 

R4 har ingen strategi för hur denne arbetar mot medarbetarnas olika förutsättningar. Därtill 

påtalar R4 att hon brukar ha telefonkontakt med exempelvis de som är sjukskrivna eller 

föräldralediga, men att hon inte har någon klar strategi över detta.  R4 hävdar också att en viss 

strategi kan ligga i att hon är noga med att inte göra skillnad på medarbetarna vid lönesättning. 

R4 menar att då hon gör sin lönebedömning sker den utifrån hur medarbetaren fungerar när 

den anställde är fullt verksam. Därtill påtalar R4 att det sker med en viss automatik att hon blir 

mer ledare för dem som är närvarande på arbetet. När R4 beskriver hur hennes strategiska 

ledarskapsarbete fungerar praktiskt i vardagen menar hon  att det handlar om att prioritera och 

att försöka se människan och vara mentalt närvarande. 

”Jag springer inte in och springer inte ut, när jag pratar med en individ så försöker jag få den 

att känna att även om det bara är fem minuter vi har med varandra, så är det fem minuter för 

bara den personen.” 
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R4 menar vidare att hennes arbete således innebär att kunna prioritera mellan 

arbetsuppgifterna. Gällande tydligheten från ledningsgruppen angående deras förväntningar 

och mål på R4:s ledarskap anser hon att de är outtalade. R4 tycker att det råder någon slags 

outtalad förväntan på att hon ska vara närvarande. Med detta menar R4 att det inte är någon 

som har uttalat detta, men att känslan är att hon i sitt uppdrag förväntas veta allt som händer, 

känna av allt som kan hända och sedan kunna stå till svars och ta sitt ansvar. 

”Det finns någon outtalad förväntan på att man ska vara närvarande och kunna allt, se allt 

och känna till allt. Fast dom säger inte det, det är aldrig uttalat. Men man förväntas alltid 

kunna stå till svars på något sätt. Allt är mitt ansvar, det är aldrig någon som säger att det 

kan du prioritera bort, för det är inte ditt ansvar”.  

R4 belyser vidare att vissa av hennes administrativa arbetsuppgifter skulle kunna delegeras till 

medarbetare, exempelvis fakturahanteringar och att söka rätt på expertpersoner som behövs till 

vissa uppdrag.  

5.6.3 Organisationsverktyg 

När det gäller organisationsverktyg lyfter R4 fram Halmstads kommuns 

visionsstyrningsmodell och de planeringssystem som finns att tillgå. R4 framför även önskan 

om ett verktyg som hade underlättat i det dagliga arbetet och ett exempel på detta skulle kunna 

vara ett enkelt schemasystem. R4 får tillgång till mycket information gällande verksamheten i 

ett befintligt dataprogram som hon benämner som agresso, dataprogrammet skulle också enligt 

R4 kunna förbättras och utvecklas ytterligare. När det gäller hennes delaktighet i framtagandet 

av verktygen menar R4 att det är på gång i förvaltningen och att det bara kan bli bättre. R4 

påtalar att det gjorts vissa inventeringar i bland annat chefsgruppen, som dock inte genererat 

något vidare resultat. Detta kopplar hon ihop med att organisationen är duktig på att belysa 

problematik och på att lyfta fram behov av nya verktyg. Därtill ser R4 problem i att ingen är 

ansvarig för att samla ihop det som uppkommer, varpå det inte heller sker några uppföljningar. 

För att utveckla sitt ledarskap belyser R4 vikten av tydligare avgränsningar i sitt uppdrag, 

vilket skulle kunna innebära att vissa arbetsuppgifter plockades bort. R4 anser att det skulle 

generera mer kvalitativ tid för ledarskapet, vilket kan leda till att hon utvecklas som ledare 

vilket troligtvis kommer att gagna hela verksamheten. R4 är positiv till att politikerna enligt 

henne har blivit tydligare med att de vill ha en bra nivå på ledarskapet. R4 menar vidare att 

detta kan kopplas till den basutbildning som alla cheferna genomgår i ledarskap och som de 

gör tillsammans med chefer från andra förvaltningar. Denna utbildning utgör en bas för önskat 

ledarskap i Halmstad kommun. R4 hoppas att tydligheten i politikernas budskap ska leda till 

att förvaltningen börjar utvärdera vad basutbildningen genererat och att de börjar lägga 

strategier för vidare ledarskapsutveckling. 

”Återigen, vad vill man? Hur väljer man att förvalta detta? Det är ju trots allt en 

investering.” 
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6. Analys 

I denna del återkopplas resultatet till den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna som presenteras i studien. Analysen utgår ifrån temana; organisation & 

arbete (förutsättningar för mellanchefskapet), ledarskapet i praktiska vardagen och 

organisationsverktyg och vårt syfte att studera olika aspekter på vad ett ledarskap för 

mellanchefer på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. Analysen 

presenteras i fyra olika kategorier som studien kunnat identifiera och som är relaterade till 

ledarskapet i Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun; strategi, verksamhetsstyrning, 

arbetsmiljö och organisationsutveckling. I slutet presenteras en sammanfattning av analysens 

slutsatser.  

6.1 Ledarskapsstrategier; styrkor och svagheter 

Under intervjuerna framkom att det finns riktlinjer och strategier för verksamheten men inte 

för ledarskapet. Det förekommer olika typer av ledarstilar, vilket i sig inte behöver tyda på 

någon avsaknad av strategi men resultatet vittnar om en avsaknad av tydlighet samt 

bekräftelse från ledningen om att respektive ledarstil har rättmätighet i organisationen. En av 

de aspekter som bör beaktas är när och hur ledarskapets utövande sker. Heifetz & Laurie 

(1998) menar att ledarskapet måste få ta plats i en organisation och att detta är något som 

utövas varje dag. Det vardagliga ledarskapet kan innefatta många olika arbetsuppgifter och 

komplexa uppdrag men det är ändå viktigt att någon form av ledarskapsstrategi utformas för 

att det ska bli bra. Studien påvisar att mellancheferna har någon form av egen strategi men att 

dessa skiftar i dignitet. Det ser olika ut hur varje ledare arbetar strategiskt med sitt ledarskap i 

vardagen och där synsätten skiftar på vad exempelvis närvarande chef är. Flertalet av 

respondenterna lyfter upp vikten av att det är kvalitetstid som gäller, när de väl är där fysiskt, 

ska de även vara där mentalt. En annan aspekt som framkommit under intervjuerna är att hur 

mycket närvarande chef du behöver vara, kan skifta utifrån vilken fas gruppen befinner sig. 

”Du måste också välja, när du är ny i en grupp så ska du va mycket närvarande, sen kan du 

dra dig undan för då handlar det mer om att du är engagerad.” 

Resultatet indikerar att det strategiska ledarskapsarbetet inte bedrivs utifrån ett 

helhetsperspektiv. Snarare kan det ses som att ett områdesindelat strategiarbete utförs, där 

ledarskapet inte förmår att inbegripa ett holistiskt och strategiskt strategiarbete, på en och 

samma gång. När det gäller vissa områden i verksamheten som exempelvis medarbetarnas 

löneutveckling, finns det onekligen ett strategiskt tänk bakom, även om strategierna ser olika 

ut för respondenterna. Här finns en tydlighet kring planering av medarbetarsamtal och 

lönesamtal samt hur respondenterna kopplar samman det med lönekriterier och den 

löneutveckling detta genererar. Resultatet visar även på att de som inte befinner sig på 

arbetsplatsen av olika orsaker som exempelvis långtidssjukskrivning eller föräldraledighet, 

finns med i respektive respondents strategi. För medarbetarna som inte befinner sig 

kontinuerligt på arbetsplatsen finns även någon form av strategi, för hur de antingen ska 

kunna återgå till sitt ordinarie arbete eller en planering av hur medarbetarnas framtid ska 

kunna betraktas. Samtliga av de strategier som studien kan visa på som generella för 

respondenterna och som synes vara etablerade i organisationen, kan liknas vid de ledararbeten 

med reellt existentiell påverkan på sina medarbetare som Lindgren (2007) beskriver. 
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En annan aspekt av differentierat ledarskap när det gäller strategiarbetet, är det förebyggande 

hälsoarbetet. Det går att skönja att ett strategiarbete baserat utifrån KASAM som modell, 

ligger till grund för någon av respondenterna. Om KASAM som modell används av samtliga 

respondenter är svårt att säga men den kan bitvis kopplas till delar av respondenternas utsagor 

i intervjuerna. KASAM kan av ledare användas som en tankemodell, där fokus ligger på tre 

olika områden; tolka och förstå nuläget, beskriva visionen eller ”önskeläget” och planera och 

leda till förändring (Hansson, 2010). I en politisk styrd omsorgsorganisation som 

Hemvårdsförvaltningens, finns också en automatik till att när omvärlden förändras så behöver 

verksamheten anpassas utifrån detta. Att arbeta som chef eller ledare i sådan organisation, 

innebär ofta att ställas inför olika utmaningar. En sådan utmaning kan vara att ledaren behöver 

genomföra någon form av förändring. En strategi kan här vara att ledaren fokuserar på att 

planera och leda i förändring. För att uppnå bästa tänkbara resultatet för verksamheten gäller 

det att kunna påverka medarbetarnas förståelse, deras motivation och deras beteende (ibid). 

En annan av respondenterna tar upp att denne börjat arbeta med ett mer målfokuserat arbete 

där medarbetarna ska inbegripas på ett helt nytt sätt.  

”Jag tycker och hoppas att våra medarbetare ser att vi lagt en helt annan tyngd på målen än 

vad vi gjort de tidigare åren. Men som sagt det är första året så nästa år kanske man er en 

röd tråd mer.” 

När det gäller hur ledningen arbetar med ledarskapsstrategier ges av respondenterna ingen 

tydlig bild. Respondenterna vittnar om olika uppfattningar vilket tyder på en otydlighet i 

kommunikationen inom organisationen. Det finns även en spännvidd i hur respondenterna 

uppfattar hur ledningen tar till vara på deras ledarskapsförmågor. Det som studien här kan 

visa på, är att ledningen skulle kunna agera mer strategiskt för att fånga upp de kompetenser 

som finns ute i organisationen. Respondenterna anser att det finns outnyttjade kompetenser 

bland mellancheferna och att även om ledningen identifierat dessa förmågor, så finns det inte 

utrymme i organisationen för att ta tillvara på dessa. Sätts detta in i perspektivet att rollen som 

mellanchef traditionellt inneburit att vara talesman för ledningens vision och strategi och att 

detta enligt Franzén (2004) behöver förändras får det ytterligare en dimension. Franzén menar 

att det är dags för mellancheferna med sin erfarenhet att ta ett steg framåt i organisationerna, 

där de både lägger förslag och driver strategisk utveckling. De strategiska tankar som 

mellancheferna har, rör sig både upp och ned i organisationen men även fram och tillbaka 

längs tidsaxeln. En sådan strategi kan dels genom sina olika rörelser inhämta helt nya behov 

samtidigt som det rent praktiska genomförandet hos medarbetarna och kunderna utförs (ibid).  

6.2 Verksamhetsstyrning 

I studien går att utläsa att begreppet verksamhetsstyrningen lyfts fram vid flera tillfällen av 

respondenterna. Speciellt går detta att identifiera under temat organisationsverktyg i den 

utformade intervjuguiden.  Respondenterna ser Halmstad kommuns nya verksamhetsstyrnings 

modell som kallas visionsstyrningsmodellen (se bilaga 1) som ett positivt nytt verktyg för 

både mellancheferna och organisationen som helhet. Visionsstyrningsmodellen är klart 

förankrat i dessa led i organisationen men det som framgår under intervjuerna är att det inte är 

tydligt hur den ska användas och kopplas till det praktiska ledarskapets vardag. När 

Hemvårdsnämnden utarbetar sin verksamhetsplan utgår den från Halmstad kommuns 

visionsstyrningsmodell som omfattar bland annat mål, planer, omvärldsanalys, arbetsrutiner 

och kvalitetssäkring. Respondenterna vittnar om en tydlighet i organisationen när det gäller 

verksamhetens mål men analysen av studien indikerar att det finns förbättringspotential i de 

övriga områdena. När det gäller det årliga arbetet med styrmodellen i organisationen är det 
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tjänstemännen inom Hemvårdsförvaltningen som arbetar fram planeringsunderlag för 

kommande planeringsprocess (Halmstad kommun). Det framgår att det finns en delaktighet 

som inbegriper mellancheferna i denna process men att förutsättningarna inte är helt tydliga. 

Detta kan då ses utifrån den aspekten att organisationens vision och strategi är stöttepelare i 

verksamhetsplanen som vidare utgör en bro mellan de samlande förutsättningarna och de 

uppsatta målen (Franzen, 2004).  

Franzén (2004) menar att verksamhetsplanen är ett kraftfullt verktyg som mellancheferna 

disponerar över. Förutom att det är de dokument som ger riktlinjer och vägledning för hur 

verksamheten ska bedrivas, är det en av nycklarna till kommunikation, delaktighet, 

effektivitet och rimligare arbetsbelastning. Det som återkommer i många aspekter från 

respondenterna är en saknad av tydlighet från ledningen. Analysen av resultatet visar på att 

den interna kommunikationen inte fungerar fullt ut. Sett utifrån det perspektivet att 

kommunikationen är ett av organisationens viktigaste verktyg, kan här ligga en nyckelfaktor 

av det respondenterna signalerar i intervjuerna.  

”Det finns ingen rimlighet för henne att vara närvarande chef, och därför är man kanske inte 

tydlig från ledningen, för i så fall ska det ju gå hela vägen från högsta chef till ja, ..hela vägen 

ut till våra medarbetare. Men tydlighet och förväntningar är inte jätte tydligt, det kan jag inte 

påstå. Vi uppfinner hjulet lite”. 

Det är lika värdefullt att synliggöra organisatoriska faktorer som kan ha en positiv inverkan på 

kommunikationen som att lyfta fram faktorer som kan leda till att det uppstår 

kommunikationsproblem. Om kommunikationen i organisationen inte fungerar, kommer 

ledarens uppgift bli svår att verkställa. Detta i sin tur kan komma att avspegla sig i ett sämre 

samarbete och en avtagande motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ytterligare en aspekt på 

ledarskapet, blir när begreppet kommunikation sammanlänkas utifrån det faktum att den är en 

process. Kommunikationen sker både internt och externt genom att organisationens 

medlemmar förändrar och upprätthåller den. I denna process utgör ledarna i organisationen en 

central funktion (ibid). Resultatet visar på att det finns en avsaknad av tydlighet i 

kommunikationen. Vår tolkning är att detta kan härledas till att organisationen skulle kunna 

gagnas om ett transaktivt ledarskap utfördes. Vid denna typ av ledarskap kopplat till 

visionsstyrningsmodellen är det möjligt att en större effektivitet kan uppnås. Begreppet 

”transformativ ledare” har utvecklats av Bass (1990) där denne menar att en sådan ledare 

kännetecknas av personlighetskaraktärer som; en låg grad av inre konflikter, målinriktning, 

självförtroende och förståelse för medarbetarnas behov (Granberg, 2011). När Wolvén (2000) 

skildrar ledarskapet gör han det utifrån en process där ledaren förändrar och ”transformerar” 

individerna och då främst gällande etik, värderingar, standardiseringar och långsiktiga mål. I 

denna process kommer ledarskapet att kräva en utvärdering utifrån de underställdas motiv och 

tillfredsställande av deras behov. 

I visionsstyrningsmodellen (Halmstad kommun) samsas kommunens ambitioner och 

målsättningar för olika verksamheter med de ekonomiska förutsättningarna (budgeten). Detta 

arbetssätt kan liknas vid att en form av kommunikationsprocess sker i organisationen. 

Kommunikationsprocessen i en organisation beskrivs vanligen som att en mängd information 

”ett budskap” överförs från en sändare till en mottagare. I en organisation innebär ofta 

kommunikationsprocessen att budskapet involveras genom ett flertal personer. Vanligt är 

också att personer kommer att växla mellan att vara sändare och mottagare (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). I denna process är det inte ovanligt att det förekommer 

kommunikationsproblem och att den handlar om dålig kommunikation mellan ledning och 

anställda. Den dåliga kommunikationen ska inte härledas till någon ovilja från ledningen eller 
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anställda, utan kan snarare bero på att de olika kommunikationskanaler som väljs inte förmår 

att penetrera ända ut i verksamheten. Inom organisationer brukar det traditionellt skilja mellan 

skriftlig och muntlig information. Vilken kommunikationskanal som föredras skiljer utefter 

budskapets art. De opersonliga sänds till många och sker oftast genom skrift, medan de 

personliga eller komplexa oftast kommuniceras muntligt (ibid). Vår tolkning utifrån studien är 

att det är det som sker när mellanchefernas delaktighet ska inbegripas i 

verksamhetsplaneringen. All den muntliga information som bland annat framkommer vid 

olika chefsmöten, planeringsmöten eller andra sammanhang som berör verksamheten, blir 

komplext vilket tenderar i att viss information missas.  

6.3 Mellanchefernas arbetsförhållanden 

Det som studien inringar i kategorin arbetsförhållanden kan främst hänföras till den 

psykosociala arbetsmiljön. Där fokus kan ses utifrån psykiska hälsa och välmående. När det 

gäller faktorer som kan påverka ledarens arbetsförhållanden så framträder de möjligheter 

mellancheferna har i sitt arbete som positiva. Samtliga respondenter talar väl om den 

flexibilitet som råder kring ledarskapet utformning och de varierande arbetsuppgifterna. En 

upplever det dock som att det hela tiden handlar om prioriteringar men samtidigt säger 

respondenten att det är naturligt och ser det inte som en belastning.  

Chefer som arbetar i en politisk styrd organisation bedömer själva faktorer som; kunna skapa 

förtroende, förmåga att delegera och ärlighet som avgörande för ledarskapet (Granberg, 

2011). Om de tre faktorerna stämmer överens med varje enskild respondents uppfattning, kan 

studien inte påvisa. När det gäller varje faktor för sig och sett mer ur ett organisatoriskt 

ledarskapsperspektiv, kan en ärlighet urskiljas. Under intervjuerna framkom att det finns 

brister i ledningens sätt att agera men att detta många gånger fallerade på grund av tidsbrist. 

En respondent att det finns en medvetenhet om hos ledningen och en kännedom om i 

organisationen.  

”Det snurrar snabbt i ledningsgruppen och arbetsbelastningen är hög och då kanske man 

inte riktigt vill besvära för att för man vet att de har så mycket att göra. Och det är ju en 

svaghet men det är ingenting som är hemligt, utan det är något som man pratar om”. 

När det gäller faktorer som att delegera påvisar inte studien hur bra mellancheferna är på att 

själva delegera men den visar på en önskan från dessa att delegera vissa arbetsuppgifter. Om 

ledarskapet renodlades mera och arbetsuppgifterna avgränsades där exempelvis vissa 

administrativa arbetsuppgifter delegerades, skulle det frigöra tid för mellancheferna.  

”Jag tror att jag hade varit en bättre chef eller bättre ledare om jag getts bättre utrymme.” 

När det gäller tidsutrymmet kan detta inte kopplas till antalet underställda respektive 

mellanchef har i hemvårdsförvaltningen. Antalet underställda upplevs som en divergerad 

fråga i förhållande till hur bra ett ledarskap är. Respondenterna kan inte heller se att färre 

underställda skulle leda till ett mer närvarande ledarskap eller vise versa. Det finns inte heller 

någon forskning som kan styrka denna koppling. Den fråga som mest uppkommit när 

begreppet ”nära ledarskap” specifikt avhandlas av Backström, Granberg, Wilhelmson (2008) 

i Vinnovas forskningsrapport, är hur många direkt underställda en chef bör eller kan ha samt 

att detta kan kopplas till ”nära ledarskap”. I ett annat kapitel i rapporten framförs även ett 

kritiskt synsätt där de normativt föreskrivande ledarskapsstilarna granskas. Med hänvisning 

till Alvesson & Sveningsson (2003a) påvisar Backström, Granberg, Wilhelmson (2008) 

skillnaden mellan ledarskapsdiskursen och praktiskt handlande. Författarna menar att 
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praktiska hinder som exempelvis administrativa krav, kan göra att cheferna blir fångade 

mellan ledarskapsdiskursen och sina idéer. En annan aspekt är mellanchefens placering och 

om den kan spela roll i hur ledarskapet utförs. En av respondenterna uppger att med en 

närmare placering skulle mötena med personalen bli mer naturliga, utan att medarbetarna 

upplevde honom som en spion. En närmare geografisk placering, där han kan se personalen i 

det dagliga arbetet, skulle också innebära att han skulle kunna lönesätta säkrare. 

Analysen av hur arbetsförhållandena för mellancheferna i Hemvårdsförvaltningen ser ut, är att 

de är god. Tolkning görs utifrån det underlag som framkommit under intervjuerna.  Det som 

analysen främst tar fasta på är att det av respondenterna påtalats vilket stimulerande arbete de 

själva uppfattar sig ha. Flertalet poängterar också att det är ett fritt arbete och att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Andra positiva faktorer som lyfts fram är att de som individer gillar 

att ta ansvar och att varje dag inte är den andra lik, vilket ytterligare bekräftar att 

respondenterna själva anser att de tycker om sitt arbete.  

Detta innebär inte att det inte finns andra aspekter som bör beaktas utifrån hur 

mellanchefernas arbetsförhållanden är. Under intervjuerna har det framkommit synpunkter 

kring de krav och förväntningar som ställs på dem i deras yrkesprofession. Det framkommer 

också att respondenterna inte känner sig helt trygga med stödet från ledningen.  

”Men tryggheten där finns väl inte till 100 procent att man har ledningen bakom sig, utan att 

där känner jag att om nånting är illa, kan man nog säljas ut lite. Det låter krasst men det är 

min känsla. Det tycker jag man sett sen tidigare”. 

Enligt Lindgren (2007) är de högt ställda kraven på mellancheferna, en viktig aspekt att 

beakta. När exempelvis ”drevet går” är det sällan någon som förklarar makthavarens värld. 

Det blir ofta bara en sida som kommer fram och mellanchefen får sällan ge sin bild i medierna 

(ibid). När det sedan gäller vilka förväntningar som ledningen ställer på mellanchefernas 

ledarskap framgår det av intervjuerna att det inte här heller finns en tydlighet. 

”Förväntningarna och målen är säkert höga men jag tror en del av förväntningarna är nog 

att man ska jobba självständigt och klart man ska få vägledning om det är något men det är 

nog bra om man kan jobba självständigt. Så slipper man ta tid nån stans”. 

Förutom att funktioner som ledningsstöd rent fysiskt ges, kan olika organisationsverktyg vara 

ett ledningsstöd. Verktyg som kan hjälpa mellancheferna i deras praktiska vardag kan vara väl 

så viktiga som det personliga stödet från exempelvis chefen ovanifrån. Givetvis under 

förutsättning att mellancheferna vet hur de ska använda sig av dem samt att de är tidsenliga 

och anpassade för verksamheten. När mellancheferna ska utföra sitt ledarskap i 

arbetsgrupperna kan KASAM vara en modell som kan ligga till grund för långsiktig 

planering. KASAM och ett salutogent tänkande kan tillsammans ge en bas och vägledning 

samt vara en värdegrund för det vardagliga ledarskapsarbetet. Ett salutogent ledarskap kan 

dessutom enligt Hult (2008) ses som en investering för organisationen. Hansson (2010) menar 

att ett sådant är utvecklande och nödvändigt för en ledare som ska leda andra människor. 

Vidare menar han att det kan ligga till grund för frågeställningar som ledaren bör ställa sig.  

Hur kan man tänka och agera i olika situationer? Gör vi rätt saker? Lyckas vi med det vi ska? 

Hur mår medarbetarna samt jag själv? Hur fördelas värdet av det vi gör? En chef eller ledare 

som ställer dessa frågor och samtalar i vardagen med sina medarbetare skapar en 

sammanhållning. Den dialog som sker gör också att konflikter i princip aldrig uppstår (ibid).  

När det gäller organisationsverktygen upplever respondenterna att de finns, även om 

uppfattningen är något divergerande.  Däremot visar resultatet av intervjuerna att det 
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”fysiska” ledningsstödet kunde vara tydligare. Det som efterfrågas förutom en tydlighet av 

hur ledarskapet förväntas vara är också att ledningen ska leva som den lär. Respondenterna 

vittnar om vikten av att ledningens agerande påverkar direkt eller indirekt nedåt i alla leden. 

Detta kan då sättas in i sammanhanget. När det gäller att arbeta utifrån KASAM eller genom 

att förespråka ett ledarskap som bygger på empowerment, är det lika viktigt att 

mellanchefernas chefer samt ledningen som finns högre upp i organisationen föregår med gott 

exempel. 

”För mig handlar det mycket om att föregå med gott exempel eller leva som man lär. För att 

man har ögonen på sig när man har de här positionerna och gör man inte väldigt mycket som 

det funkar eller som det verkar funka i ledningsgruppen och så som chef på nästa nivå jobbar 

och har det, är ju direkt kopplat till hur nästa led har det”.  

Precis som att KASAM kan ses som ett verktyg kan även begreppet empowerment sättas in i 

detta element. Resultatet pekar på att empowerment inte är något som finns inbyggt i 

organisationen eller tillämpas som strategi. När det används sker det snarare sporadiskt och 

utifrån ett ovanifrånperspektiv, vilket kan indikera att tänkt effekt uteblir. Empowerment kan 

ses som ett verktyg att användas för och av ledaren. Ledarskapets beteende har en kraftfull 

effekt på hur medarbetarna upplever arbetsklimatet. Likaså påverkar det hur motivationen och 

engagemanget ser ut (Geissler-Gruber, Geissler, Bökenheide, 2004). När begreppet 

empowerment tas upp utifrån ett ledarskapsperspektiv, finns ordet ”bekrafta” myntat. 

Innebörden syftar då till att ledaren både ger och tar kraft. Hanteras denne situationen utifrån 

detta perspektiv, kan det sedermera generera en hälsofrämjande åtgärd (Pellmer & Wramner, 

2007). En ledare som använder sig av empowerment och bygger sitt ledarskap på 

uppskattning och utbyte av erfarenheter, behöver även bra organisationsverktyg om det ska 

blir ett bra resultat. Det kan handla om identitetsverktyg som gör att medarbetare känner 

tillhörighet till organisationen och inte upplever en anonymitet. Delaktigheten ses som en 

grundbult där ledaren reflekterar och samtalar tillsammans med medarbetarna. Fokusering 

ligger här på de positiva aspekterna av arbetet och vilka möjligheter som finns. Verktyg som 

stärker medarbetarna och som bygger på förtroende för ledningen kan vara andra viktiga 

framgångsfaktorer (ibid). Av resultatet framgår också att mellancheferna kan ställas inför 

problem som går utanför vad som uttalat krävs av dessa. En respondent uppger att han har 

samtal med de medarbetare som av olika anledningar kanske inte borde vara på arbetsplatsen. 

Det kan enligt honom vara så att det finns medarbetare som istället skulle söka sig en annan 

sysselsättning. Hur samtalen fungerar i praktiken eller om de varit framgångsrika framgår inte 

av resultatet. Däremot sker dessa, vilket gör att organisationen bör lokalisera om det sker i en 

större utbreddhet. Ytterligare bör en inventering göras för att se om det finns bra verktyg för 

mellancheferna att kunna genomföra sådana samtal, där fokus ligger på ett intresse som 

inbegriper alla parters bästa.  Att empowerment sedan genomsyrar hela verksamheten är 

således viktigt och att organisationens förväntningar inte bygger på att detta endast sker 

genom mellanchefernas arbete i förhållande till medarbetarna. Detta kan kopplas till vikten av 

att mellancheferna behöver vara delaktiga i exempelvis verksamhetsplaneringsprocessen på 

annat sätt.  

6.4 Organisationsutveckling. 

Respondenterna vittnar om att det i organisationen finns outnyttjade resurser som kan kopplas 

till olika aspekter av ledarfunktioner. En mer aktiv och delaktig process i verksamhetens 

utveckling skulle exempelvis vara; att utveckla arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, eller 

mångfald, att utveckla kvalitén på produkter eller tjänster, eller interna processer, att utveckla 
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helt ny kompetens eller att förbereda inför förändringar av lagar, standards och regler 

Franzén (2004). Om Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun inventerade vilka 

mellanchefer som besatt olika kompetenser, skulle dessa sedermera kunna kopplas till 

verksamheten. Får organisationen till stånd en process där samspelet mellan mellancheferna 

och ledningen vidgas, kommer mellanchefen att bli en nyckelperson för organisationens 

utveckling och effektivitet (Franzén, 2004). 

Även när det gäller kommunikationen i organisationen så tyder det på att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Respondenterna vittnar att det finns en avsaknad i form av tydlighet i 

organisationen gällande olika aspekter kring ledarskapets olika gestaltningar. Detta kan sättas 

in i det faktum att det handlar om kommunikationsproblem. Jacobsen & Thorsvik (2008) 

menar att kommunikationen är väsentlig för informationsunderlaget när organisationen 

utvecklar sina visioner och fastställer sina mål. Är tillgången till informationen bristfällig eller 

otydlig kan detta leda till att medlemmarna väljer mindre bra eller felaktiga lösningar i de 

positioner de befinner sig. Ett effektivt ledarskap förutsätter således att ledaren lyckas att 

kommunicera önskad information på ett sätt som accepteras och förstås av medarbetare, samt 

att ledningens önskade information når de personer den är avsedd för (ibid).  

Återkommande i intervjuerna framkommer också att det behövs arbetas mycket mera med 

uppföljningar. Här i ligger en stor potential till utveckling om organisationen klara att 

bemästra denna utmaning. Det respondenterna saknar är bland annat återkopplingar och vad 

olika insatser resulterade i. 

”Jag tycker inte att vi är speciellt bra på i vår förvaltning att följa upp vad det lett till, vad 

genererar det? Är det bra att man går de här diplomerade utbildningarna?” 

En annan aspekt som lyfts fram är hur introduktionen ser ut. Tydligt är också det faktum att 

någon form av mentorskap efterfrågas. Hur introduktion sett ut för de olika respondenterna 

skiftar. Det har för en del inte varit den mest optimala introduktionen men uppfattningen är att 

den genom åren utvecklats till det bättre. En av respondenterna svarade på frågan hur 

introduktionen varit; -”obefintlig”. Detta kan då sättas in i det perspektivet att de 

respondenter som i studien intervjuat själva sedan har introducerat nya mellanchefer i 

organisationen. Vad resultatet är kan inte studien visa på men det kan tyda på att det genom 

åren förekommit glapp i introduktionerna vilket i sin tur påverkat ledarskapets utformning.  

När det gäller mentorskap kan det ses som ett komplement i individens lärande i arbetslivet. 

När det gäller nyanställda bör mentorn vara en erfaren och respekterad person (Granberg, 

2011). Råden mentorn ger kan handla om hur adepten kan utveckla sin yrkesskicklighet, 

kompetens, erfarenhet och kunnande, för att bli framgångsrik i sitt yrke. Vidare menar 

Granberg (2011) att de chefer som är mentorernas adepter får hjälp att utveckla sin 

yrkeskarriär. Ytterligare en positiv effekt av mentorskap är att nyanställda som har fått en 

mentor dels har kunnat utföra sitt arbete bättre men även lyckats med att snabbare avancera 

inom organisationen (ibid). Någon form av mentorskap skulle kunna leda till en utveckling 

för organisationen. Det som bör beaktas är då att noga överväga syftet till varför ett 

mentorskap ska införas. Enligt Granberg (2011) är det viktigt för en organisation att väva in 

fördelar och nackdelar innan denne startar upp eller väljer att införa någon form av mentors 

program. Klart är att de finns en önskan bland de mellanchefer som studien åsyftar, att en 

förbättring gällande introduktion och ett införande av mentorskap görs. 

”Jag tror att vi behöver bli bättre på i förvaltningen att introducera nya chefer och ha 

mentorskap” 
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6. 5 Slutsatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ledarskapsstrategier; styrkor och svagheter: 

 

o Det saknas en strategi kring hur ledarskapet ska se ut; en 

tydlig definition av ”nära ledarskap” skulle bringa tydlighet 

kring organisationens krav och förväntningar på ledarskapet.  

o Arbetet läggs upp utifrån olika strategier som baseras utifrån 

varje mellanchefs egen kunskap och förmåga. 

o Ledarskapstilarna skiftar från att både vara individ och 

gruppbaserat och sker utifrån verksamhetens behov.  

o De olika ledarskapsförmågorna och kompetenserna som 

mellancheferna innehar, tas inte tillvara på ett för 

organisationen tillfredsställande sätt.  

 

 Verksamhetsstyrning: 

 

o Visionsstyrningsmodellen; bra styrverktyg. 

o En tydlighet i kommunikationen behöver skapas. ”huret” 

behöver förtydligas för att inte skapa missförstånd i 

organisationen. 

o Finns flera användbara organisationsverktyg; värdegrunden, 

PA-pärmen med flera. 

o Staben och rådgivning från förvaltningen.  

 

 Mellanchefernas arbetsförhållanden: 

 

o Det finns flertalet olika ledarskapstilar vilket gagnar 

organisationen och upplevs som positivt av mellancheferna. 

o Består av arbetsuppgifter och händelser som är omväxlande 

och sker utifrån olika svårighetsgrader. 

o Det finns i uppdraget stora påverkansmöjligheter. 

 

 Organisationsutveckling: 

 

o Arbetet med visionsstyrningsmodellen upplevs som bra, 

samtidigt finns det stora potentiella utvecklingsmöjligheter. 

En större effektivitet skulle kunna uppnås i organisationen 

genom en bättre användning av de befintliga 

ledarskapsresurserna.  

o Utveckla en form av mentorsprogram. 

o Ett införande av en struktur som både säkerhetsställer att 

uppföljningar sker samt vilket syfte dessa har.  

o Tydliggöra kommunikationsvägar. 

o Ledningen för organisationen bör klargöra vad som ingår och 

förväntas av mellanchefernas ledarskap i 

hemvårdsförvaltningen.   
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7. Diskussion och slutsats  

I denna del förs en diskussion om studiens resultat och slutsatser, samt hur dessa lett fram till 

en för Hemvårdsförvaltningen, tänkbar framtida ledarskapsstrategi modell. Den process som 

ligger till grund för modellen ”nära ledarskap” utgår ifrån analysens slutsatser, svaren på de 

fyra frågeställningar som studiens syfte haft och de teorier som studien valt att belysa. 

Diskussionen inbegriper även aspekter på vad som kunnat påverka resultatet och analysen. 

Avslutningsvis presenteras ett förslag på framtida forskning.    

7.1 En framtida ledarskapsstrategi  

Syftet med studien har varit att studera olika aspekter på ett ledarskap för mellanchefer på 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun kan innebära. Under processens gång har vi 

kommit att fundera över hur ett önskvärt ledarskap i Hemvårdsförvaltningen skulle kunna se 

ut. Vi har kommit fram till en modell som inbegriper olika aspekter kring ledarskapet ”nära 

ledarskap” och som ska ses som en framtida ledarskapsstrategi i Hemvårdsförvaltningen (se 

figur 3). Modellen har framtagits utifrån studiens slutsatser, där fyra kategorier 

utkristalliserats, tillsammans med svaren på de fyra frågeställningar som varit studiens syfte 

och de teorier som studien valt att belysa. Valet av definitionen ”nära ledarskap” bottnar inte 

i att ledarskapet ska var ständigt fysiskt närvarande, utan syftar till att nära kan ha flera 

betydelser. Att som ledare vara nära, kan även innefatta mental närvaro eller djupare aspekter 

där förmågor som att kunna känna av organisationens behov, kan ha stor betydelse. Ett ”nära 

ledarskap” behöver nödvändigtvis inte vara ett statiskt ledarskap, utan bygger snarare på att 

det finns en flexibilitet inbyggt.  

                                

Figur 3. ”Nära ledarskap” – Modell över en framtida ledarskapsstrategi (Löfdahl & Urell, 2011) 
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De olika framtagna begreppen som modellen lyfter fram och implementerar, bör ses som 

former av ledarskapsverktyg. Det som är viktigt är att dessa inte behöver användas av 

organisationen samtidigt, utan bygger på den flexibilitet som modellen vill visa på. Ibland kan 

flera av begreppen vara aktuella att användas samtidigt, medan det under en annan period kan 

krävas större fokus på endast ett av begreppen. Organisationen måste vara vaksam och beakta 

vilka behov som råder, samt utarbeta strategier för hur dessa ska genomföras. 

Att medvetengöra organisationens behov och anpassa ledarskapet utefter verksamheten är en 

av nycklarna. Detta kan exempelvis innebära att KASAM som modell tydliggörs och 

implementeras av mellancheferna i deras ledarskap (Hansson, 2010). KASAM som verktyg 

kan i en politisk styrd organisation som Hemvårdsförvaltningen, ses som en bra 

förändringsmodell (se figur 3). Detta utifrån perspektivet att de politiska beslut som fattas i 

Hemvårdsnämnden, behöver få en förståelse och acceptens även längst ut i organisationen. 

Detta måste beaktas exempelvis vid förändringar i organisationen. Viktigt är att den 

information som delges ut i organisationen, är begriplig. En annan aspekt är att det finns en 

delaktighet av de berörda anställda som bygger på en tillförlitlighet, som ger meningsfullhet. 

Dessutom bör det förändringsarbetet som sker göras hanterbart, där en balans i arbetet 

utformas istället för att det byggs upp en frustration. För att illustrera modellens tanke om 

flexibilitet, blir ett exempel här att samtidigt som organisationen arbetar utifrån KASAM som 

förändringsmodell, införs vid arbetet med delaktighet ett ledarskap som bygger på med 

empowerment och där även ett salutogent ledarskap kan kopplas samman. Det ena behöver 

således inte utesluta det andra, det behöver inte heller vara temporärt under hela 

förändringsprocessen.  

Ett annat begrepp som knutits till modellen är transformativt ledarskap. Bass (1990) anser att 

det ”transformativa ledarskapet” symboliserar fyra dimensioner. Den ena av dessa bygger på 

inspirerande motivation, där ledaren motiverar medarbetarna genom att kommunicera 

missioner och visioner. Detta görs genom att ledaren använder sig av symboler som leder till 

att medarbetarna känner tillhörighet och vilja till att prestera. En annan av dimensionerna är 

den intellektuella stimulansen, som innebär att ledaren stöttar medarbetarna i att se problem 

från andra synvinklar. Detta i sin tur genererar en ökad förståelse (Granberg, 2011). Det 

tranformativa ledarskapet kan här ses som en förstärkning eller som ett komplement till 

visionsstyrningsmodellen. Beaktas bör att ett transformativt ledarskap har en påverkan för 

personen som utövar detta och kan upplevas krävande, då det innefattar ett stort personligt 

engagemang. Azman et al., (2011) presenterar i sin forskning att ledare som utövar det 

transformella ledarskapet kan ha en betydande inverkan på det organisatoriska åtagandet. 

Vidare kommer sedan empowerment att indirekt påverka vilken effekten av detta blir. 

Resultatet visar på att det finns flera olika ledarstilar i Hemvårdsförvaltningen, men att det inte 

finns något generellt som pekar på att ett transformativt ledarskap, är det som utövas. Vi har 

tolkat detta som en brist vilket lett till att begreppet har realiserats i modellen. Även Chung-

Kai och Chia-Hung (2009) har studerat det transformella ledarskapet och hur det kan influera 

på arbetsrelationer och arbetsprestationen. Deras studie påvisar att en större effektivitet i 

organisationen kan uppnås genom att ledare skapar en stödjande, värmande och vänlig 

atmosfär på arbetsplatsen. Det menar vidare att det är viktigt att ledarna inspirerar sina 

medarbetare, både individuellt och i grupp. Likaså att informationen är tydlig på vad som 

behöver göras, vad som är möjligt och vad som förväntas i framtiden.    

När det gäller tydligheten i organisationen så är avsaknaden av kommunikation en 

framträdande aspekt som behöver åtgärdas. Kommunikationen är ett av organisationens 

viktigaste verktyg, vilket påtalar värdet av att synliggöra organisatoriska faktorer som kan ha 

en positiv inverkan på denna, såväl som att lyfta fram faktorer som kan leda till att det uppstår 
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kommunikationsproblem. Om kommunikationen i organisationen inte fungerar blir ledarens 

uppgift svår att verkställa, vilket kan komma att avspegla sig i ett sämre samarbete och en 

avtagande motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kommunikationsprocessen i 

organisationer beskrivs vanligen av att en mängd information ”ett budskap”, överförs från en 

sändare till en mottagare. I en organisation innebär ofta kommunikationsprocessen att 

budskapet involveras genom ett flertal personer som växlar mellan att vara sändare och 

mottagare (se figur 2). Om en tydligare kommunikation framhålls i det ”nära ledarskapet” 

kan det även ses som ett hjälpmedel och ett instrument i det fallet att organisationen väljer att 

implementera ledarskapet som ett led att vidareutveckla visionsstyrningsmodellen. Andra 

aspekter som framkommit under processen är att det är viktigt för organisationen att ta till vara 

den kompetens som redan finns hos mellancheferna och att någon form av 

kompetensförsörjning bör utformas. Denna bör ses både utifrån framtida rekrytering men även 

utifrån hur den kan ta tillvara den befintliga kompetensen. När det gäller det stöd och den 

ledarskapsutveckling som efterfrågas, införs ett mentorskapsprogram. För att säkerställa vad 

ett ”nära ledarskap” innebär och tydliggöra ledarskapets roll samt organisationens 

förväntningar, utarbetas en matris kring detta. Matrisen bör precis som modellen revideras och 

anpassas utefter verksamhetens behov. Innehållet bör utformas på så vis att det framgår att det 

är en mall som ska verka som ett stöd för mellancheferna och inte vara ett påpekande om hur 

ledarskapet i organisationen ska se ut. Vi vill även nedan belysa den diskussion vi fört med 

utgångspunkt från de fyra frågeställningarna, som är en av de komponenterna till modellen 

”nära ledarskap”.  

7.1.1 Hur kan ett främjande ledarskap för mellanchefer i en 

omsorgsorganisation se ut? 

I studiens frågeställning som berör hur ett främjande ledarskap för mellanchefer i en 

omsorgsorganisation kan se ut, visar på att ledarskapet är mångfacetterat. I 

Hemvårdsförvaltningen finns det flertalet olika ledarstilar, vilket i det stora hela gagnar 

organisationen. Det är inte troligt att en och samma ledarstil skulle vara möjligt, dels utifrån 

aspekten att individer är olika men också utifrån aspekten att det finns en risk att 

organisationen tendera att stagnera och inte utvecklas när ledarskapsstilarna skiftar.  

 

När det gäller de olika ledarstilarna så framgå det att dessa inte specifikt är inriktade på att 

vara grupp eller individbaserade. Respondenterna uppger att hur de utformar sitt ledarskap 

bygger mycket på verksamhetens behov. I en verksamhet som Hemvårdsförvaltningen, är 

organisationens uppbyggnad konstruerad utifrån många arbetsgrupper, när det gäller 

baspersonalens tillhörighet. Det är främst dessa grupper som mellancheferna leder och har 

personalansvaret för. En mellanchef kan ha ansvaret för flertalet olika grupper som inte är 

statiska. Förutom att personal kan bli sjuk, vara tjänstledig, föräldraledig eller avsluta sina 

anställningar, är även organisationen uppbyggd på att timanställd personal vikarierar. Dessa 

faktorer gör att den flexibilitet som respondenterna uppger att de har gällande 

ledarskapsanpassningen är behövlig. Det blir naturligt att det ibland kan krävas mer 

individanpassat ledarskap, medan det ibland kan behövas fokusera mera på hela grupper. 

 

För att säkerställa och framförallt för att i framtiden kunna främja ett ledarskap, behöver 

organisationen fundera över att införa någon form av mentorprogram. Hur detta skulle kunna 

se ut bör noga beaktas innan det införs. Ett införande av mentorskap kan ha olika syften. Det 

som studien fått fram, är att det både finns ett behov av mentorprogram för nyanställda och ett 

behov av mentorskap för de mellanchefer som varit anställda en längre tid och behöver 

utveckla i sitt ledarskap. 
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Det finns ett brett spektrum i respondenternas uppfattning om hur ledarskapsförmågorna tas 

till vara i organisationen. Respondenternas uppfattning är att det finns en medvetenhet hos 

ledningen om vilka kompetenser som varje mellanchef har, men att dessa inte alltid tas tillvara 

på. Det finns ingen utarbetad strategi kring hur organisationen skulle kunna utnyttja detta 

bättre. En strategi kring hur kompetensen bättre skulle kunna tas tillvara, skulle även kunna 

inbegripa en feedback till mellancheferna som leder till att de känner sig sedda och behövda. I 

strategin bör samtidigt en kontinuerlig kompetensutveckling inbakas som är individanpassad, 

för att på så vis säkerställa organisationens framtida behov. Tolkning av vår studie är att det 

finns någon form av strategi från ledningen men att denna behövs ses över, mer utifrån ett 

holistiskt synsätt. Det finns i organisationen en outnyttjad kraft bestående av 

ledarskapskompetens som behöver tas tillvara på bättre. Om organisationen gjorde en reell 

inventering och kartläggning av den befintliga ledarskapskompetensen, skulle det troligen 

generera en effektivitet i organisationen samtidigt som ett mer främjande ledarskap levereras. 

Vår uppfattning är att finns en viktig aspekt som organisationen måste ta på alvar. Detta 

grundar vi dels på studiens resultat men framförallt ifrån våra egna erfarenheter. Att det finns 

mycket kompetens bland mellancheferna som inte tas tillvara på, blev belyst för oss när vi 

vikarierade som områdeschefer sommaren 2010, då vi arbetade med och vikarierade för flera 

olika chefer. 

7.1.2 Hur fungerar ledarskapet i praktiska vardagen? 

I studien har det framkommit att ledarskapet i mellanchefsrollen i Hemvårdsförvaltningen ter 

sig och upplevs olika av respondenterna. Det dagliga ledarskapsarbetet upplevs som 

stimulerande och utvecklande. Respondenterna upplever även att de har stor handlingsfrihet i 

det dagliga ledarskapet. Samtidigt som denna handlingsfrihet förekommer, signaleras en 

avsaknad av tydligare strategier gällande ledarskapet ifrån ledningsgruppen. En ytterligare 

aspekt för organisationen att ta hänsyn till, är att mellanchefen stundtals befinner sig i olika 

intressekonflikter. Nedifrån finns en önskan från medarbetarna om att bli bekräftade samtidigt 

som det ovanifrån i organisationen finns påtryckningar om resultat och effektivitet (Lindgren, 

2007). Detta kan tyckas vara divergerande upplevelser men behöver nödvändigtvis inte vara 

det. Handlingsfrihet ser mellancheferna som en möjlighet till att kunna utforma sitt ledarskap, 

utefter egna önskemål och strategier samt att det är en viktig del som gör att arbetet upplevs 

både som roligt och utvecklande. I det ledarskap som respondenterna beskriver finns inga 

direkta begränsningar, utan det utövas efter respektive ledares vilja och engagemang. Att 

samtidigt efterlysa mer tydlighet från ledningen gällande ledarskapsstrategier, betyder troligen 

inte att det finns en önskan om att ledningen ska styra med ett ovanifrånperspektiv eller att det 

ska finnas en ledarskapsstil som ska omfatta hela organisationen. Snarare kan det ses som att 

det finns en vilja att ledningen uttalar, att just detta är strategin. Det som möjligen behöver 

tydliggöras är vilket ansvar mellancheferna förväntas ta och vilket stöd samt uppbackning 

från ledningen som mellancheferna kan vänta sig om deras ledarskap blir ifrågasatt. I studien 

framgår att det finns olika variationerna av hur stort engagemanget är hos olika mellanchefer. 

Enligt respondenterna finns också en uppfattning om att olika grader av förmågor och 

kunskaper skulle existera bland mellancheferna. Om det är så kan studien inte påvisa men det 

indikerar att det finns en generell uppfattning ute i verksamheten bland mellancheferna att det 

är så här.  Skillnaden i kunskapen skulle då kunna vara en av faktorerna som gör att 

engagemanget hos cheferna är olika, vilket i sin tur kan leda till att arbetsgrupperna inom 

Hemvårdsförvaltningen presterar olika resultat. 

Mellancheferna är överens om att det finns tydliga riktlinjer från ledningsgruppen gällande 

deras ekonomiska prestation. Däremot förekommer ingen tydlighet kring deras ledarskap. Ett 
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införande av tydligare ledarskaps riktlinjer, är en faktor som skulle kunna vara till hjälp för 

mellancheferna i deras dagliga arbete och kan innebära att de fördelade sin tid och sina 

arbetsuppgifter annorlunda. Riktlinjerna ska inte ses som en form av arbetsbeskrivning. En 

arbetsbeskrivning skulle troligen inte fungera, då de arbetar med ledarskap i grupper som har 

olika förutsättningar och behov. Förutom alla möjligheter som förekommer i arbetet som 

mellanchef i Hemvårdsförvaltningen, händer det också att denne hamnar i mindre önskvärda 

situationer och händelser. Respondenterna lyfter till dessa händelser fram en otrygghetskänsla 

i rollen som ledare. Det är här värt att åter poängtera att det framkommer en osäkerhet av om 

ledningsgruppens uppbackning och stöttning finns. Den osäkerhet som råder behöver 

nödvändigtvis inte bero på att ledningen inte ger stöd eller uppbackning. Snarare kan den ha 

att göra med den allt större mediala uppmärksamhet som äldreomsorgen börjat få. Till detta 

ska tilläggas att den offentliga sektorns vård- och omsorgsverksamhet har kommit att 

penetrera allt mer in i den samhällsdiskurs som råder. Däremot bör organisationen och dess 

ledning ta dessa signaler på allvar och bygga upp en trygghet. När det gäller det praktiska 

vardagliga arbetet och problem som kan uppkomma, finns det ingen otrygghet. Här känner 

respondenterna en tillit till att det finns en stöttning hos ledningen om de behöver hjälp med 

exempelvis rådgivning. Detsamma gäller HR- avdelningens personal som de menar alltid 

ställer upp och finns tillgängliga.  

7.1.3 Vilka ledarskapsverktyg finns tillgängliga i organisationen? 

Ett flertal organisationsverktyg finns tillgängliga i organisationen varav vissa kan hänföras 

som ledarskapsverktyg. De verktyg som främst lyfts fram av respondenterna är värdegrunden, 

PA-pärmen och visionsstyrningsmodellen. Till ledarskapsverktyg ska också inräknas det stöd 

som mellancheferna känner att de har genom staben och förvaltningens HR-avdelning. 

Respondenterna ser även att olika chefsmöten och andra sammanhang där kollegor möts, som 

en form av ledarskapsverktyg. När det gäller forum som utvecklingsdagar eller chefsmöten 

framgår inte hur effektiva dessa i realiteten är. Att träffas kontinuerligt kan säkert uppfylla 

vissa behov precis som att en stimulans sker genom konferenser eller utbildningsdagar. Syftet 

till dessa uppfattas som tydligt, men det studien ifrågasätter är hur återkopplingen och 

uppföljningen sker. Om organisationen vill ha ett väl fungerande ledarskapsverktyg behövs det 

redan vid planeringen beslutas om hur uppföljningen ska genomföras och se ut. Tillika kan det 

vara viktigt att när revideringen görs på de befintliga verktygen, fundera om dessa är 

ändamålsenliga eller ska tas bort.  

 

När det gäller visionsstyrningsmodellen har denna lyfts fram som ett nytt positivt verktyg. Det 

har för mellancheferna blivit ett tydligare verktyg, där de kan se vilka mål som verksamheten 

ska uppnå. Det finns dock ingenting som tyder på att den talar om hur ledarna ska genomföra 

olika strategier eller utföra sitt ledarskap för att uppnå målen. Samtidigt ska framhållas att 

verktyget är relativt nytt och har endast funnits i några år, vilket troligen gör att den är under 

någon form av uppbyggnadsfas. Det som i studien blir tydligt är vilken potential detta verktyg 

har och att här finns framtidsmöjligheter för organisationen, att skapa ett ledarskapsverktyg, 

om den finner ut hur den kan använda modellen på ett föredömligt sätt. 

7.1.4 Finns utvecklingsbehov; i så fall vilka? 

I studien har det framkommit att det finns utvecklingsbehov som kan kopplas direkt till 

ledarskapet för mellancheferna i Hemvårdsförvaltningen. Under diskussionspunkten som 

behandlar det främjande ledarskapet beaktades studiernas synpunkter angående det behov som 

finns av ett mentorsprogram. En annan aspekt som kan beaktas är hur introduktionen fungerar 

för nya mellanchefer. Respondenternas uppfattning är att det varit dåligt men fungerar bättre 
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idag. Samtidigt ges ingen klar bild på hur den fungerar, vilket då ska ställas i proportion till att 

det kan vara mellancheferna själva som till viss del ska ansvara för introduktion. Här är det 

troligen så att det kan skilja sig på introduktion gällande fast anställning och när det gäller 

vikariatsanställning. Hur introduktionen sker av de mellanchefer som vikarierar en längre tid 

och sedan blir fast anställda efter att de uppnått laglig rätt till fast anställning, framgår inte.  

 

Behovet av att vidareutveckla visionsstyrningsmodellen och koppla denna till mellanchefernas 

outnyttjade kompetensresurser, är något som blir tydligt i studien. Sker detta, finns här en 

potential till verksamhetsutveckling som kan sammanlänkas med ledarskapsutveckling. 

Respondenterna vittnar om en tydlighet kring vad i verksamheten som behöver utvecklas men 

inte hur. Vid en vidareutveckling som inbegriper mellanchefernas delaktighet på ett annat sätt 

än det som sker i dag skulle detta kunna möjliggöras. Respondenterna tycker i mångt och 

mycket att de är delaktiga, detta sett främst utifrån perspektivet att de träffas på olika former 

av planeringsmöten, där deras synpunkter fångas in när det exempelvis gäller arbetet med 

verksamhetsplaneringen. Reflektionen här är att det aldrig framkommer hur detta fångas upp, 

samt vad tar all den kunskap vägen som inte sker i dessa strukturerade mötesformer? Studiens 

uppfattning är att det befintliga arbetet som görs är bra, men att det för organisationen kan 

finnas anledning att komplettera detta med ytterliga nya obeprövade arbetssätt.     

 

Andra utvecklingsbehov som studien kan påvisa att organisationen har, är att organisationen 

behöver införa någon form av struktur som både säkerställer att uppföljningar sker, och vilka 

syften dessa har. Organisationen behöver samtidigt fundera över den otydlighet i 

kommunikationen som råder. Vår tolkning är att det från ledningens sida uppfattas som att en 

tydlig kommunikation sker, medan det från mellancheferna uppfattas som otydligt. Hur 

kommunikationen i en organisation fungerar kan ofta vara en nyckelfaktor till framgång. Kan 

Hemvårdsnämnden tydliggöra detta, kan troligen organisationen vinna mycket på detta. 

7.2 Kritisk reflektion  

I och med att studien besvarat de ställda frågeställningarna, anser vi att studien uppfyller 

syftet med att studera olika aspekter av mellanchefskapet på Hemvårdsförvaltningen i 

Halmstad kommun. Vi anser att resultatet för studien är tillförlitligt och väl överensstämmer 

med de i förvaltningen förekommande uppfattningarna av mellanchefskapet. Detta då 

datainsamlingen påbörjades genom insamling av information ifrån respondenter som 

representerade samtliga befattningar inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun och 

vars resultat utgjorde grunden inför de fyra kvalitativa intervjuerna med mellancheferna. Om 

studien istället varit kvantitativ skulle resultatet kunnat ha inneburit information ifrån ett 

flertal respondenter och kunnat vara mer generaliserbart. Vi tror dock att valet av en kvalitativ 

studie har gagnat oss ett djupare resultat, än vad valet av en kvantitativ studie skulle ha 

genererat. Vi kan i valet av litteratur inte bortse från att vår förförståelse av kunskap och 

litteratur ifrån det arbetsvetenskapliga programmet, legat till grund för vissa i studiens valda 

författare. Tillika är vi medvetna om att ett annorlunda litteraturval kunnat generera ett för 

studien annorlunda resultat.  

När det gäller studiens resultat och analys finns en medvetenhet om att vår förförståelse 

kunnat påverka. Detta sett ur både negativa och positiva aspekter, där vi bedömer att det 

positiva överväger. Den förförståelse vi haft och som grundar sig på vår bakgrund har gjort att 

vi kunnat ha ett mera holistiskt synsätt än vad som annars varit möjligt. När det gäller 

resultatet som utgår från intervjuerna upplever vi att respondenternas förtroende för oss som 

undersökare har varit stor. Detta tror vi främst kan bero på att vi båda har arbetat som 
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områdeschefer och därmed tidigare kollegor. Intervjuerna fick också ett bra flyt i och med att 

de begrepp och termer som användes av respondenterna, var kända för oss. Vår bakgrund 

känner vi speciellt har varit till hjälp när vi gjort vår analys. Här tror vi att den har lett till att vi 

kunnat ringa in vissa saker med ett större djup, än vad som annars varit möjligt. Samtidigt 

känner vi en stor ödmjukhet inför att det även kunnat påverkas från en negativ aspekt. Det är 

svårt för oss att tolka vad som kan ha blivit en mer subjektiv uppfattning än objekt.  

Övriga reflektioner: 

 

Under studiens gång har vi även reflekterat specifikt på uppkommit stoff som vi vill belysa. 

En av respondenterna är väldigt tydlig med, att om denne inte får en större utmaning från 

ledningen, så kommer motivationen att tryta. Respondenten menar att det troligen kommer att 

leda till att denne söker sig någon annanstans. Vi har reflekterat kring hur mellanchefernas 

närmaste chefer fångar upp sådan här signaler. Finns det en medvetenhet i ledningen? Vi kan 

inte säga om det finns en medvetenhet eller inte, men att det är viktigt att se till så att alla får 

en chans att växa och att organisationen har en större lyhördhet, när det gäller 

ledarskapsutveckling. Vi fann också från en av respondenterna en tänkvärd åsikt gällande chef 

och ledarskap: - ”Chef är bara en titel det är förvaltningen av ledarskapet som räknas”. 

 

När det gäller ledarskapet och organisationen i stort har vi reflekterat över hur 

löneutvecklingen kvalitetssäkras. Respondenterna har vittnat om att de har egna strategier när 

det gäller lönesättningar. Dessa verkar för oss vara väl utarbetade men vi saknar en från 

förvaltningen övergripande strategi. Det som vi kunnat se i studien är att det blir upp till varje 

mellanchef att själv göra sin strategi. Här tror vi att den kunskapen om hur man lönesätter 

medarbetare och hur en långsiktig lönestrategi bäst bör göras, kan skilja sig, vilket i sin tur kan 

leda till en skev löneutveckling. En annan oväntad reflektion vi gjort är den över 

visionsstyrningsmodellens outnyttjade potential. Här finns stort utrymme för organisationen 

att vidareutveckla arbetssätten så att en förankring sker längre ner i organisationen. Om ett 

mer konstruktivt arbete som inbegriper mellanchefernas delaktighet på ett djupare plan än i 

dag kommer till stånd, tror vi att effekterna av detta blir mycket positiva.  

7.3 Förslag till framtida forskning 

Med denna studie anser vi att vi har synliggjort ett flertal faktorer som inbegrips i 

mellanchefsbefattningen på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Därtill påvisas 

också behovet av förtydligande och utveckling av ledarskapet som vi anser kan gagna 

organisationen. Kanske kan det i organisationens dagliga arbete vara så att komplexiteten i 

mellanchefsbefattningen glömts bort och leder till att dessa chefer stundtals upplever 

otillräcklighet eller otrygghet. Vi anser att det finns flera intressanta och behövliga faktorer att 

studera inom området och ämnet i befattningen som mellanchef. Att det är behövligt menar vi 

grundar sig på de pågående samhällsskiftningarna där vinstintresse och effektivisering blivit 

allt mer påtagligt och som troligtvis även kommer påverka ledarskapet på mellanchefsnivån. 

Till detta kan tilläggas de privatiseringar som sker i omsorgsverksamheten på 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. I vilken utsträckning och hur kan denna komma 

att påverka ledarskapet? Det finns i dag flertal kända ledarskapsteorier på fungerande 

ledarskapsstilar, utifrån vilka mål organisationen eller företaget vill uppnå. Exempel på dessa 

kan vara kvantitet och vinstintresse eller kvalitet och delaktighet. Utifrån dessa aspekter anser 

vi att det skulle vara intressant att undersöka fenomenet mellanchef inom ett vidare 

perspektiv.  
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Att se ledarskapet i ett vidare perspektiv skulle i framtida forskning kunna innebära att studera 

fenomenet och aspekterna av mellanchefskapet i andra förvaltningar, organisationer och inom 

den privata sektorn. Forskningen skulle kunna studera hur och om det finns samvarians i och 

mellan de kända ledarskapsstilarna på mellanchefsnivå? Kan det finnas möjlighet till både 

effektivitet och delaktighet? Hur kan ledarskapet och omsorgen i detta fall kvalitetssäkras? 

Eller kan det innebära att en ny ledarskapsstil fordras och behöver implementeras? Att bedriva 

framtida forskning i ämnet på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun skulle således 

kunna göras genom att använda det i studien framkomna materialet och utveckla en ny 

ledarskapsstil utefter den modell som studien presenterar.   
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  Bilaga 1 

Verksamhetsstyrning                                           

Halmstad kommun införde år 2007 en ny styrmodell kallad visionsstyrning. Här i samsas 

kommunens ambitioner och målsättningar för olika verksamheter med de ekonomiska 

förutsättningarna (budgeten). När hemvårdsnämnden utarbetar sin verksamhetsplan utgår den 

från visionsstyrningsmodellen som omfattar bland annat mål, planer, omvärldsanalys, 

arbetsrutiner och kvalitetssäkring. När det gäller det årliga arbetet med styrmodellen arbetar 

tjänstemännen inom hemvårdsförvaltningen fram planeringsunderlag för kommande 

planeringsprocess. För att få fram planeringsunderlag används OPUS som innehåller en 

omvärldsanalys och basfakta. Förslag på vilka verksamhetsförändringar som bör göras arbetas 

fram av cheferna i hemvårdsförvaltningen och lämnas vidare till stadskontoret i januari.   

                                                                                                    

                                                                                                                                                               

Halmstad kommuns visionsstyrningsmodell (2007) 

 

http://www.halmstad.se/omkommunen/ekonomiochstyrning/visionhalmstad2020/visionsstyrni

ngsmodellen.1012.html  
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  Bilaga 2 

Intervjuguide fokusgrupp 1: ledningsgrupp  

Begreppsdefinition: 

- Hur är det ”nära ledarskap” känt i organisationen? 

- Vad innebär nära ledarskapet för er? 

- Vad upplever ni att begreppet ”nära ledarskap” innebär för mellanchefer och 

baspersonal? 

- Hur används begreppets tolkning i de olika befattningarna? Exempel? 

- Ses begreppet utifrån ett kollektivt-/individperspektiv? 

- Hur uppfattar ni att medarbetarnas uppfattningar och trosföreställningar är kring 

begreppets definition? 

- Det finns tre begrepp som vi vill stämma av er uppfattning och kunskap kring 

- KASAM 

- Empowerment 

- Transformerande ledarskap  

 

Ledningsgruppens roll gentemot mellanchefernas ledarskap i organisationen: 

- Vilka förväntningar finns och ställs ifrån ledningsgruppen på mellanchefernas 

ledarskap?  

- Vilken påverkan tror ni att organisationskulturen har på chefernas ledarskap? Kan ni 

ge exempel?     

- Hur implementeras riktlinjerna kring ledarskapet i HR- programmet? 

- Det kommer med den nya företagshälsovården ett uppdrag utifrån ett salutogent 

perspektiv. Kan ni berätta lite om era tankar och idéer kring detta? Vad ser ni för 

kopplingar mellan detta perspektiv och mellanchefernas ledarskap? Exempel på detta?  

 

Organisationsverktyg: 

- Hur ser sammansättningen ut i chefsgrupperna? Gällande 

ledarskap/kompetens/utbildning? 

- Vad ser ni för utvecklingsbehov? 

- Vilka strukturer finns det för chef/ledarskap? 

- Vilka strukturer finns för kommunikationen chef/medarbetare i det dagliga arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga 3 

Intervjuguide fokusgrupp 2: mellanchef och baspersonal 

Begreppsdefinition: 

- Hur är det ”nära ledarskap” känt i organisationen? 

- Vad innebär ett nära ledarskapet för er? 

- Vad tror ni att begreppet ”nära ledarskap” innebär för ledningsgruppen?  

- Hur används och tolkas begreppets inom de olika befattningarna chef/baspersonal? 

Exempel? 

- När ni hör begreppet tänker ni då på kollektivt-/individperspektiv? Kan det variera? 

Exempel? 

- Hur upplever ni att det kommuniceras? Kan ni ge exempel på hur en förändring som 

berör arbetet förklaras på ett sätt så att helhetsperspektivet blir tydligt och 

tillvägagångssättet begripligt och hanterbart? (KASAM)  

- Hur tänker ni kring vikten av delaktighet vid exempelvis förändringsprocesser? Hur 

viktigt är det att baspersonalen finns med i processen? Exempel? (Empowerment) 

- Hur viktigt är det att chefens ledarskap är konstant? Kan detta skifta beroende på 

händelser och grupper? Exempel? (Transformerande ledarskap) 

- Hur viktigt är det att chefens beslut är kollektiva? Kan det vara viktigt att detta är mer 

individanpassat? (Transformerande ledarskap)  

 

Ledningsgruppens roll gentemot mellanchefernas ledarskap i organisationen: 

- Vad har ni för uppfattning om hur organisationskulturen ser ut? 

- Vilken påverkan tror ni att organisationskulturen har på chefernas ledarskap? 

Exempel?   

- Om ni tänker på de olika arbetsplatser ni haft inom förvaltningen, vilka skillnader ser 

ni i dess olika kulturer? 

- Hur har ledarskapet skiftat i dessa olika sammansättningar? 

 

Organisationsverktyg: 

- Hur ser strukturen ut i kommunikationen mellan chef/medarbetare i det dagliga 

arbetet? 

- Hur är er upplevelse kring förekomsten av ett tydligt ledarskap i organisationen?  

- Vad är ett bra ledarskap? Vad kännetecknar detta? 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                         Bilaga 4 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat i chefsbefattning? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat i Hemvårdsförvaltningen? 

 Hur såg din introduktion ut? 

o Ledarskap? 

o Mentorskap? 

 

Organisation & arbete (förutsättningar för mellanchefskapet) 

 Hur vill du beskriva ditt huvudsakliga ledarskap? 

 Hur många medarbetare ansvarar du för? 

 Anser du ditt ledarskap vara individ/grupp – inriktat? 

 Vem ger riktlinjerna kring ditt ledarskap? 

 Hur är din upplevelse av ledningsgruppens tydlighet kring ledarskapets utformning? 

o Exempel? 

 Hur upplever du att ledningen tar tillvara på dina ledarskapsförmågor? 

o Exempel? 

 

Ledarskapet i praktiska vardagen 

 Hur ser du i din roll som chef på vikten av att vara fysiskt närvarande dina medarbetare? 

 Vilka svårigheter ser du i ditt ledarskap i din roll som chef? 

 Vilka möjligheter ser du i ditt ledarskap i din roll som chef? 

 Hur utför du ditt ledarskap gentemot medarbetarnas olika förutsättningar? 

o Exempelvis: närvarande, kort-/långtidssjuka, föräldralediga, studielediga. 

 Hur arbetar du strategiskt med ditt ledarskap i vardagen? 

 Hur anser du att tydligheten är från ledningsgruppen angående förväntningar och mål på ditt 

ledarskap? 

 Kan du beskriva hur ofta du behöver prioritera i ditt vardagliga ledningsarbete?  

 Finns det arbetsuppgifter som du anser kan delegeras till medarbetarna? 

o I såfall vad och vilka? 

 

Organisationsverktyg 

 Kan du ge exempel på tillgängliga verktyg som underlättar och hjälper dig i ditt 

ledarskap? 

 Hur uppfattar du delaktigheten i framtagandet av organisatoriska ledarskapsverktyg? 

 Kan du beskriva hur uppföljningen är av de organisatoriska ledarskapsverktygen? 

o Hanterbara? 

o Funktionella? 

o Kontinuerligt reviderade? 

 Vad anser du vara viktigast för att utveckla ditt ledarskap? 

 

 Är det något vi inte berört eller talat om som du skulle vilja tillägga? 


