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Förord 
 

Vi vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla som har stöttat och gett oss vägledning 

och inspiration under vårt arbete med denna uppsats. Först och främst vill vi tacka vår 

handledare, Kristina Gustafsson som har gett oss vägledning, idérik inspiration och 

konstruktiv kritik under arbetets gång. Vi vill även tacka respondenterna som gett oss idérik 

information och som ställt upp på intervju och tagit sig tid för vår studie. 

 

Ett stort Tack! 

 

Rreze Plakiqi & Liridona Plakiqi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The leader’s role in private and municipal care of the disabled 
A qualitative comparative study between managers in the private and municipal assistance 

activities  
 

Liridona Plakiqi & Rreze Plakiqi  

Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2012  

 

Abstract 

 
Since the Act Regarding Support and Service to Certain Functionally Handicapped Persons 

(LSS) were introduced in 1994, social care and service have increased in Sweden (SFS 

1993:387). The implementation of the act has caused many changes and also progress within 

the social care system. One main change is the division between public (provided by the 

municipalities) and private care providers. This division has led to many questions about how 

leadership is organized within different public and private organizations. 

 

The purpose of this study is to investigate differences between leader’s experiences of their 

role and working conditions within private and public assistance care for disabled. The study 

is based on a qualitative method and material e. g. literature and six interviews with leaders in 

middle position and who work within public and private assistance care for disabled. Based 

on this we have concluded that the leadership of these organizations is not different as such, 

but since the organizations themselves formulates rules and attitudes they also shape different 

styles for leadership. Some differences that emerged in the result was that private 

organizations have a beneficial interest in its activities to develop the company, while the 

municipal aims to meet the need and contentment for a certain cost. The leaders of the private 

organizations have more responsibilities and authority which is perceived by the leaders that 

while developing leaders from municipal organizations feel the opposite. Other differences 

that occurred in the result are that the leaders of the private organizations have more pressure 

to succeed and therefore less secure in their employment. The leaders from municipal 

organizations comply with rules, guidelines and practices that contribute to a more secure 

employment for them. 

 

Keywords: Leadership, social work, care of the disabled, LSS, personal assistance  
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1 Inledning  
 

Handikappsomsorgen är inne i en period av ekonomisering med syfte att bedriva omsorg 

effektivt med bibehållen kvalité och produktivitet. Detta har lett till att ledningsfrågor och 

ledarskap har fått ett starkare fokus i omsorgsverksamheterna. Ledarna på mellannivå i sådana 

organisationer har krav på sig att vara uppmärksam i omvärldsbevakningen och anpassa sig 

till nya villkor (Carlström, 2009). Ledare på denna nivå inom den offentliga och privata 

sektorn beskrivs som utförare och verkställare av beslut som högre chefer och politiker fattar. 

Ledarna inom privata och kommunala omsorgsorganisationer, som är både politiskt styrda 

samt vinstdrivna, med traditionellt hierarkiskt uppbyggd organisation, utsätts för krav på 

ekonomisk vinning, personalhandledning, vägledning och besparingar varje dag (Larsson, 

2008). Dessa förändringar är bland annat en konsekvens av 1990 talets reformer där bland 

annat uppkomsten av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1994, har 

lett till att privatisering av handikappomsorg, äldreomsorg och skolverksamheter ökat markant 

i Sverige (Lindqvist, 2007; Brusén & Printz, 2006). Förändringen har gått från att kommuner 

och landsting har haft all sådan verksamhet till att alla dessa verksamheter idag fördelas lika 

mellan kommunal och privat regi. Den aktuella utvecklingen har beskrivits på många sätt. Få 

studier har dock satt ledarens roll och erfarenheter i fokus. Vidare menar Lindqvist, Brusén 

och Printz att de kommunala verksamheterna styrs av politiska beslut som i sin tur är 

grundade i medborgarnas rättigheter, medan de privata verksamheterna har i stort ett syfte att 

skapa ekonomisk vinst. Dessa skillnader påverkar den organisatoriska uppbyggnaden av 

verksamheten samt ledarens roll i den. Samhällets mediadebatter har varit inriktade på att 

undersöka missförhållanden i privata verksamheter. Ledarna inom dessa organisationer har 

varit hårt tryckta, kritiskt granskade av statliga organ, journalister och medarbetare. Denna 

kritik har varit färgad av företagens ekonomiska vinster på bekostnad av vård och omsorg 

som betalas av skattebetalarna. I dessa sammanhang får oftast ledare på mellannivå vara 

måltavla för kritiken vilket kan tänkas ge personliga konsekvenser. Vid sådana situationer i 

kommunalstyrda verksamheter har mellancheferna förmodligen större trygghet i sin 

organisation. Berggren, Gillström, och Östling (2003) menar att kraven på ledare på 

mellannivå är många och att dessa krav kommer från många olika håll, samtidigt som det är 

nästintill omöjligt att uppfylla allas förväntningar. 

 

Vårt intresse för ledarskapsfrågor väcktes tidigt och eftersom vi läser Socialt arbete – ledning 

och organisering, är ledarskap i allra högsta grad en intressant och viktig företeelse att studera 

närmare. Fokus riktas mot handikappomsorgen som är en central arena för socialt arbete.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att göra en jämförelse mellan ledare på mellannivå inom privat och 

kommunal handikappsomsorg. Avsikten är att undersöka skillnader mellan ledares roll och 

arbetsförhållanden inom kommunal och privat assistansverksamhet med utgångspunkt i 

ledarnas egna erfarenheter.  
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Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 

 Framstår det några märkbara skillnader och likheter i ledarnas beskrivningar av att 

vara ledare på mellannivå inom kommunal respektive privat verksamhet?  

 

 Hur beskriver ledarna inom kommunal respektive privat verksamhet sina roller och 

förhållningssätt?  

 

 Hur beskriver ledarna innebörden av att leda en privat respektive kommunal 

verksamhet?  

  

 Vilka krav och ansvar beskriver ledarna att de har?  

 

1.2 Avgränsningar 

 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att enbart undersöka arbetsförhållanden och 

ledarnas roll inom privat och kommunal assistansverksamhet. Detta har vi valt med hänsyn 

till vårt intresse för reformen och den mediala uppmärksamhet som verksamheterna har haft 

under det senaste året. Det är också en verksamhet som troligen kan bli vår framtida 

arbetsplats. Undersökningen har skett via intervjuer med sex olika ledare från olika 

assistansverksamheter i Halland. Anledning till att vi valt Halland är att området ligger i vår 

närhet, vilket har gjort det möjligt att utföra intervjuerna på plats. I denna studie har vi valt att 

inte gå igenom budget utan att istället undersöka ledarnas egna erfarenheter av att ha ansvar 

för ekonomin. I vår studie har vi fokuserat på skillnaderna mellan ledarnas arbetsförhållanden, 

metoder, krav och ansvar. Vi har även koncentrerat oss på att beskriva rollen som ledare i 

privat och kommunal organisation. Ambitionen är att studiens resultat ska ge vägledning för 

blivande ledare vid val av organisation.  

 

1.3 Studiens fortsatta disposition  

 

Kunskapsgenomgången i kapitel 2 ger en översikt över litteratur, teori och tidigare forskning 

som vi har valt att använda oss av i vår studie och presenteras under följande rubriker: 

Handikappreformen, Ledarskap, Organisation & Ledarens roll inom handikappomsorgen  

 

I kapitel 3 presenteras studiens vetenskapliga tillvägagångssätt och metod. Därefter 

presenteras vårt tillvägagångssätt vid utformningen av studien. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av våra val av vetenskapliga metoder. Därpå beskriver vi vår insamlingsmetod 

och fortsätter med en redogörelse av studiens procedur. Därefter följer en beskrivning av 

tillvägagångssättet vid urval samt databearbetning. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning 

av etiska övervägande och analysförfarandet. 
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I kapitel 4 presenteras en sammanfattning av intervjuerna. För att skapa en tydlig struktur i  

detta kapitel har vi valt att presentera och analysera den viktigaste informationen från 

intervjuerna. Med hjälp av citat från intervjuerna belyser vi viktiga aspekter. Vi inleder 

kapitlet med en kort presentation av undersökningsgruppen. Därefter presenteras resultatet 

och analysen i följande rubriker: presentation av organisationerna, avtal, ramar, lagar och 

styrdokument, ledarskap, yttre och inre påverkandefaktorer samt möjligheter och 

begränsningar.  

  

I kapitel 5 presenteras resultatdiskussionen, där empirin kopplas samman med vår 

litteraturgenomgång. Därefter följer en redogörelse av våra slutsatser. Kapitlet avslutas med 

kort redogörelse för våra framtida forskningsfrågor.  
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2 Kunskapsgenomgång 
 

I detta kapitel har vi valt att integrera kunskapsgenomgång, teorier och tidigare forskning för 

att underlätta förståelsen av detta kapitel. Motivet till valet av denna uppläggning är för att 

minska risken för upprepning och irrelevant kunskapsinformation. De teorier som beskrivs i 

detta kapitel är: demokratisering, decentralisering och privatisering  

 

Vår uppfattning är att ledare på mellannivå inom kommunal och privat organisation oftast 

används som personalsamordnare utan makt eller befogenheter att ta beslut i sina 

verksamhetsområden. Oftast sker beslutsfattandet på högre hierarkiska nivåer utan att dessa 

ledare har möjlighet att påverka. Samtidig är de skyldiga att genomföra beslut och 

förändringar oavsett om de uppfattar dem som fördelaktiga eller inte för organisationen. 

Utifrån dessa aspekter har vi valt att genomföra vår studie av verksamheter som styrs av 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) och som har lika stor 

ekonomisk ersättning för varje assistanstimme. Personlig assistans har sin grund i 

handikappsreformen och därför börjar vi med att beskriva den närmare för att sedan gå in på 

frågor om ledarskap och organisation.  

 

2.1 Handikappsreformen 

 

Peterson, Ekensten och Rydén (2006) och Tideman (2000) beskriver att i slutet av 1800-talet 

skapades de första offentliga institutionella insatserna i Sverige. Personer med omfattande 

funktionshinder omhändertogs och placerades i olika institutioner som man ansåg var 

lämpliga för dem. De skildes från de övriga i samhället och hade mycket svårt att ta sig 

tillbaka eftersom stödet de behövde endast fanns inom institutionerna. I början av 1940-talet 

växte en mer utbredd omsorgstradition fram i samhället och tanken med denna tradition var 

att alla medborgare skulle ha samma rättigheter. I samband med denna tradition skapades 

även förändrade förutsättningar för de funktionshindrade. I takt med att demokratiska 

värderingar med betoning på människors lika rättigheter växte sig starkare under 1990-talet 

tog välfärdssamhället form. Det innebar att människors lika värde blev den viktigaste 

byggstenen. Denna ståndpunkt utgjorde grunden för en så kallad socialpolitisk idé, som 

betonar personers rätt att som medborgare delta på lika villkor i samhället (Peterson, 

Ekensteen & Rydén, 2006; Tideman, 2000).  

 

Petersson (2007) skriver att Sverige under lång tid har betraktats som en företrädare för 

mänskliga rättigheter, jämlikhet och stabil demokrati. Sedan 1920-talet har den svenska 

politiken karakteriserats av den svenska parlamentariska demokratin och dess proportionella 

representation vilket har lett till allmänna rösträtter, en stark offentlig sektor samt att Sverige 

idag framgångsrikt driver frågor om könsroller, både nationellt och internationellt. På 

nationell nivå representeras folket av riksdagen som har den lagstiftande makten. Genom 

demokrati har Sverige en parlamentarisk styrelsesätt det vill säga att all offentlig makt utgår 

ifrån medborgarna. Medborgarna har stor inverkan om att bestämma om vilka som ska styra 
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landet samtidigt som de har rätt att använda politisk makt och rätt att påverka gemensamma 

ärenden.  

 

Staten är representativ och parlamentarisk i Sverige och varje kommun är självstyrd där all 

offentligt makt utgår från folket. Eftersom kommunerna har självstyre innebär det också att de 

har egen beskattningsrätt, eget budgetansvar men kan även styras av beslutande speciallagar 

inom vård som till exempel Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), skollagen, Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS) och 

Socialtjänstlagen (SoL). De viktigaste uppgifterna som kommunen ansvarar för är: förskola, 

skola, socialtjänst och äldreomsorg. Detta är en decentraliseringsprocess som är ett resultat av 

1990-talets reformer (Petersson 2007).  

 

Pierre (2010, i Ahlbäck & Rothstein 2010) menar att begreppet decentralisering ger en bild av 

möjligheter för den enskilde att kunna påverka politiska beslut, självbestämmande, 

användandet av servicetjänster i en lokal sammanhang som en kommun innebär. Processen 

präglas av beslut som fattas på lokalnivå som bara kan påverka den kommun det berör eller 

den lokala samfundigheten. Definitionen kan också ses som en förflyttning av politisk 

och/eller administrativ makt samt förflyttning av kompetens från central institution på lägre 

nivåer. Begreppet ses som en process där politiska värderingar har en framträdande roll. 

Decentraliseringen ökar de lokala institutionerna som kommun, landsting och 

organisationernas inflyttande över dem verksamheter ledarna arbetar i. Staten tillåter 

kommunerna att själv bestämma vad de ska göra eller inte göra och lagstiftningen som 

regeringen antar kan ge de mål som kommunernas verksamheter ska uppnå. Detta kan 

betecknas som en politisk decentralisering medan den funktionella decentraliseringen inte har 

direkt förhållande mellan stat och kommun (Ibid.).  

 

Decentraliseringen möjliggör flexibilitet, kreativitet och innovation i en organisation. Detta är 

en förutsättning för att öka konkurrensmöjligheterna gentemot konkurrenter i olika 

verksamheter. Med en decentraliserad organisation ökar förutsättningarna att utnyttja lokal 

kunskap om den lokala marknadsutvecklingen och därmed också att anpassa sig till den. Då 

möjligheten att kunna delta, påverka beslut och beröra sin egen situation kan medarbetarna i 

en decentraliserad organisation känna ansvarskänsla och större motivation till olika 

arbetsuppgifter som leder till ett bra resultat. Detta ökar också demokratiseringen i 

organisationerna (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Kates & Galbraith, 2007).  

 

År 1989 utfördes en stor handikapputredning där det konstaterades omfattande brister i stödet 

till personer med funktionsnedsättning. Det ansågs att innehållet i insatserna var otillräckliga, 

med brister när det gäller den enskildes självbestämmanderätt över sin egen livssituation. 

Handikapputredningens förslag präglades av respekt för människovärdet oavsett 

funktionsförmåga (SOU 1991:46). Enligt rapporten ”Personlig assistans som yrke” 

(Socialstyrelsen, 2007) hade handikappsreformen som målsättning att personer med 

funktionsnedsättningar skulle få rätt till självbestämmande och inflytande för att möjliggöra 

deras delaktighet i samhället.  
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes år 1994. LSS är en 

rättighetslagstiftning som innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så 

självständigt liv så möjligt. Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och 

service åt personer med funktionshinder. Lagen innehåller också föreskrifter om ersättning till 

vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans. Assistansersättning är till för 

dem som har svåra och varaktiga funktionshinder och som behöver personlig hjälp för att 

klara vardagen. Ersättningen ska användas till att betala lön för personlig assistans (Lindqvist, 

2007; Brusén & Printz, 2006). 

 

Ekensten (2006, i Brusén & Printz, 2006) menar att LSS möjliggjorde att medborgare med 

omfattande funktionsnedsättningar fick rätten att leva på likvärdiga villkor som alla andra i 

övriga samhället. Eftersom lagen är en rättighetslag har medborgarna rätt till att själva välja 

att vara arbetsgivare till sina personliga assistenter, eller ge uppdraget till en kommun, ett 

privat företag eller ett kooperativ. Detta ses som ett första marknadsanpassning inom det 

svenska välfärdssystemet i början av 1990-talet (ibid.). 

 

Enligt den svenska officiella statistiska upplysningen inom Försäkringskassan har antalet 

personer som beviljats personlig assistans ökat ständigt sedan införandet av LSS- och LASS- 

lagen. Från att vara 700 personer som hade beslut 1994 till de idag 19647 beslut som omfattas 

av LSS och LASS (www.forsakringskassan.se). 

 

Landelius (2006) beskriver att förändringar i det rättsliga regelsystemet har möjliggjort 

konkurrens och marknadsorientering, vilket markant har ökat möjligheterna för privata 

aktörer att etablera sig i olika tjänster inom välfärdssektorn. Det började i den statliga 

offentliga sektorn där man först och främst arbetade med utförsäljning av statlig egendom 

eller bolagisering av den. Inom kommunerna har privatiseringen oftast skett genom 

entreprenader som renhållning, sophämtning, parkförvaltning, kollektivtrafik med mera. Det 

som har förändrats under 90-talet är en stor ökning av privata bolag som utför vård, skola och 

omsorg. Gustafsson (1999, i Montin, S. 2007) redogör för att de svenska kommunerna under 

en lång tid har varit ett föremål för förvaltningspolitiska förändringar. Under denna period 

utvecklades en lokal förvaltningspolitisk som handlade om hur kommunala förvaltningen bäst 

ska organiseras för att uppnå vissa värden. Främst har det handlat om att försöka förbättra 

effektiviteten, och föreställningar om hur det privata näringslivet fungerar. Vidare betonar 

Gustafsson att en ny kommunallag antogs av riksdagen år 1991 eftersom intresset för att 

förändra den kommunala organisationen till den nya kommunallagen blev en viktig bakgrund 

i samhället. Regeländringarna fick stor betydelse för den kommunala förvaltningspolitiken. 

 

Lundqvist (i Ahlbäck & Rothstein, 2010) definierar begreppet privatisering som en överföring 

från offentligt till privat sektor. Begreppet privatisering är en relativt ny företeelse och 

förekom för första gången i de amerikanska ordböckerna 1983. Ordet privatisering har en 

distinkt politisk och ideologisk bakgrund och har blivit lika värdeladdat som begreppet 

socialisering. Lindqvist menar vidare att privatisering handlar om att överföra tjänster eller 

varor från den offentliga sektorn till de privata sektorerna. Privatisering behöver enbart inte 

handla om att överföra tjänster utan kan också innebära exempelvis utförsäljning utav statlig 

http://www.forsakringskassan.se/
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egendom och avreglering. Med detta menar Lindqvist att en verksamhet som tidigare varit 

under offentligt ansvar eller i offentligt ägo, överförs till privat sektor.  

 

Landelius (2006) argumenterar för att privatisering först kom från nyliberala och statsvetare 

som tidigare har påpekat olika systemfel inom den offentliga sektorn. De ansåg att offentliga 

monopol ledde till ineffektivitet och slöseri. Lundqvist (i Ahlbäck & Rothstein, 2010) nämner 

att effektiviteten hos en kommun beror på hur förvaltningspolitiken är utformad samt vilken 

politisk parti som styr kommunen. Det är allmän känt att högersidan i den politiska skalan är 

mer positiv och frikostig i sina avyttringar när det gäller privatisering av kommunala 

välfärdssektorn (ibid.). 

 

I dagens kommuner och landsting förekommer olika valfrihetssystem, och för att öka för 

förtydliga rättsläget har lagen om valfrihetssystem LOV införts när det gäller stöd, vård och 

omsorg till brukare och patienter. Detta gäller alla lagar som stödjer omsorg och 

stödverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, och är en alternativ lag till 

den offentliga upphandlingslagen (LOU). Den innebär att både privata företag och 

organisationer kan ansöka om att bli leverantörer (Bennich & Zanderin, 2011).  

 

2.2 Ledarskap  

 

Abrahamsson och Andersen (2007, s. 78) definierar ledarskap på följande sätt: ”det beteende 

som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och 

som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen eller organisationen ska 

lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål”. Ledarskap som ett socialpsykologiskt begrepp 

är den grad av inflyttande en individ utövar på andra. 

 

Ledarskap handlar om att få saker och ting utförda genom andra utan att behöva tillgripa 

tvång, om tvång tillgrips handlar det inte om ledarskap. Ledarskap är ”den process genom 

vilken en person i en organisation eller en grupp påverkar andra i organisationen/gruppen att 

nå för organisationen/gruppen uppställda mål” (Bruzelius & Skärvad, 2000. s. 330). Svedberg 

(2007) beskriver ledarskap som en påverkansprocess i syfte att få andra människor frivilligt 

engagerade att tillsammans uppnå de mål som organisationen har. Ledarskap är en relation 

mellan ledare och ledda och med ett gott ledarskap växer medarbetarnas tillit, respekt, och 

förtroende för ledaren. Med detta kan ledarens legitimitet, ledarställning och auktoritet 

stärkas.  

 

Att vara ledare inom en målstyrd organisation innebär att arbeta mot de mål som en 

huvudman satt upp samtidigt som man måste ta hänsyn till andra intressenter som exempelvis 

kunder, brukare och personal. Både ägarna till privata organisationer och kommun har många 

gånger motsatta intressen, vilket bidrar till att gränssättning tillsammans med lyhördhet, 

målhävdelse och förmåga att prioritera kanske är de viktigaste och mest krävande 

ledaruppgifterna. Ledarskap är en relation snarare än en position, och det är i möte med andra 

människor som ledaren formar sitt ledarskap (Svedberg, 2007).  
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Ledarskap kan enligt Abrahamsson och Andersen (2007) delas i två beståndsdelar, grupp och 

uppgift. Ledaren måste kunna hantera både uppgiften och gruppen för att kunna lyckas med 

sitt ledarskap. Ledarens roll i organisationen är att planera, sätta upp mål och vilka aktiviteter 

som kommer att bidra till måluppfyllelse inom verksamheten. Ett ledarskap för effektivitet 

och hälsa bör omfatta diagnostisering av arbetslaget, detta innebär att ledaren måste vara 

medveten om gruppens utveckling och behov och kunna se strukturer och maktförhållanden 

som formar gruppen. En bra ledare ska vara tydlig, ha respekt för den enskilde och vara 

lyhörd. Även Alvesson (2001) skriver om ledarskap och menar att ledarskap kan ses som en 

person och dess egenskaper att leda, en process där underordnade leds av en ledare eller en 

produkt som är resultatet av personens processande. Ledarskap kan ses som strategiskt eller 

operativt. Strategiskt ledarskap innebär att ledaren kan hantera en fördefinierad verksamhet 

och känna av behovet av olika förändringar inom verksamheten samt verkställa dessa. 

Operativt ledarskap innebär att ledaren är mer konkret i sitt arbetssätt och vill sköta ekonomin 

på ett bra sätt samt få de underordnade att känna sig delaktiga i arbetet.  Svedberg (2007) 

skriver att ledning och ledarskap har man sett som en strategisk verksamhet för att kunna ta 

hand om organisationens intressen så som ekonomi, arbetsmiljö, tillväxt samt att motivera 

medarbetarna (ibid.).  

 

Ledarskap inom privat sektor brukar utsättas för kritik och ifrågasättas mer öppet än det 

ledarskap som bedrivs i offentlig verksamhet. Det var först i slutet av 90-talet som ledare 

inom omsorgen blev intressanta för forskningen. Ledarskapet inom omsorgen är ett relativt 

outforskat område inom ledarskapsforskningen (Albinsson, 2002).  

 

Wolmesjö (2005) menar att ledarskapet i handikappomsorgen är i ständig förändring, och att i 

och med det så tillkommer nya arbetsuppgifter med ansvar och krav för verksamheten. 

Förändringarna har utvecklats från vård och omsorgsuppgifter till budget och personalansvar 

genom delegering nedåt/utåt i organisationen. Samtidigt som arbetsbeskrivningarna har 

ändrats så har benämningen på ledarna ändrats från assistent till arbetsledare och senare till 

chef. Larsson (2008) redogör för att det finns olika benämningar på chefer inom vård och 

omsorg. Dessa benämningar kan exempelvis vara enhetschef, mellanchef, första linjens chef, 

arbetsledare, chefer i mellanposition, hemhjälpsledare, omsorgstjänstemän, äldreomsorgschef, 

föreståndare, avdelningsföreståndare och etcetera. Det finns alltså ingen riktig beteckning på 

chefer inom ledarskapsforskningen. Utgångspunkten för hur cheferna benämns beror 

egentligen på deras placering i hierarkin, vilket påverkar karaktären på deras arbete. 

 

2.3 Organisation  

 

Abrahamsson och Andersen (2007) menar att organisationer har olika inriktningar som 

betonar egenskaper, dimensioner och förhållanden. Organisationer uppstår och utvecklas som 

instrument för att uppnå mål, strategier och förutsättningar. De uppstår där människor kan se 

eget intresse och fördelar som uppnås genom en kollektiv och inte som en individuell 

handling. Organisationernas gemensamma drag är att de inrättas för att uppnå mål, organisera 
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och sammansätta olika enheter för att få struktur och koordinera arbetet i organisationen 

(ibid.).  

 

Det finns enligt Thylefors (2007) och Abrahamsson och Andersen (2007) tre olika 

organisationsformer som är grundläggande för hur organisationen är uppbyggd. Dessa 

organisationsformer är hierarkisk, byråkratisk och demokratisk. I en hierarkisk organisation 

rangordnas klart avgränsade maktnivåer med separata strukturer och med begränsade ansvars- 

och befogenhetsområden. Denna typ av organisationsform beskrivs oftast som en pyramid där 

man klart och tydligt kan se avgränsningar och nivåer av underordningar. Byråkratisk 

organisationsform är en organisationsfunktion där strukturer och uppsättningar av regler som 

skapats för att styra en vanligen större organisation. I en byråkratisk organisation utgår 

arbetarna endast ifrån organisationens regler, strukturer och dess uppsättningar dvs. att 

arbetarna arbetar på ”löpande band”. Demokratisk organisationsform är ett funktionsbegrepp 

där alla i en organisation får medverka. Medarbetarna i en demokratisk organisation har stort 

inflytande på sin arbetsplats där de får möjlighet att påverka organisationens uppläggning och 

innehåll. Vidare menar författarna att organisation ska kunna klara sig måste den anpassa sig 

efter nya villkor i omgivningen. Det komplexa med omgivningen i en organisation är att den 

ligger utanför organisationens kontroll men kan stark påverka verksamhetens mål.  

 

2.4 Ledarens roll inom handikappomsorgen 

 

Berggren, Gillström och Östling (2003) belyser, att leda inom handikappomsorgen innebär att 

försöka leva till framåtsträvande uppställda mål i lagstiftning och styrdokument. Cheferna 

inom äldreomsorgen ställs inför många olika krav och förväntningar från politiker, 

hjälptagare, brukare, underordnade, allmänhet, överordnade samt kollegor (ibid.).  

 

Ledarskapet i offentlig sektor har alltid haft privata näringslivet som referenspunkt även om 

det skiljer sig i typ av verksamhet. Ledarna har andra befogenheter i offentlig sektor än i den 

privata sektorn beroende på beslutprocesserna och politikernas roll i verksamheten. Det sker 

oftast myndighetsutövning som leder till styrning, kontroll i en hierarkisk organisation utan 

stort utrymme att utforma verksamheten efter egna idéer. Detta styrs genom politiska beslut 

och interna revisions och kvalitets kontroller. Medan i den privata sektorn utgår man ifrån 

produktivitet med mindre styrningar och snabbare beslut som gör det möjligt att ledaren tar 

egna beslut som utformar verksamheten dagligen (Larsson, 2008).  

 

I artikeln ”Public versus Private Managers: How Public and Private Managers Differ in 

Leadership Behavior” skriver Andersen (2010) att uppfattning om offentliga sektorns 

ledarskap präglas av politiska beslut där handlinsutrymmet är begränsat. Man följer regler, 

riktlinjer och rutiner vilket minskar utrymmet för starka ledare i en politisk styrd verksamhet. 

Andersen skriver vidare att det finns signifikanta skillnader mellan en ledares beteende inom 

den offentliga och privata sektorn. Studien indikerar att ledarskapstilen inom den offentliga 

sektorn är föränderlig som drivs och motiveras av ledare som vill åstadkomma goda 

prestationer och resultat. Man klarar av svårare uppgifter och skapar vänskapsrelationer 
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mellan olika delar i en organisation. I studien framkommer det att ledaren inom den privata 

sektorn är mer relationsorienterad som drivs med större drag av motivation, makt och kontroll 

av andra människor i deras arbete (ibid.). 

 

I rapporten beskriver Arbetsmiljöverket ”Riskfyllda psykosociala arbetsförhållanden för 

omsorgschefer” (2006:12) att vara ledare i en omsorgsorganisation är påfrestande och 

belastande av arbetsmängd samt oförenliga krav i arbetet. Ansvarsområden och 

arbetsuppgifter har blivit större med mindre administrativ stöd vilket ökar risken för ohälsa 

bland ledarna. Rollen som ledare karakteriseras av hög belastning, höga krav och otillräckliga 

resurser i deras arbetssituation. Detta skapar frustration bland ledaren och deras personal. 

 

Tullberg (2006) argumenterar tvärtom utifrån sitt forskningsprojekt på ledarskap inom 

äldreomsorgen där hon beskriver skillnaden mellan privata och kommunalt ledarskap. I sitt 

forskningsprojekt skriver Tullberg att det inte finns några stora skillnader på ledarskapet i 

jämförelse mellan den kommunala och den privata organisationen. Detta gäller också de 

organisatoriska förutsättningar som verksamheterna hade. Hon kom fram till att både de 

privata och kommunala ledarna hade fria händer i sina roller som ledare. Krav och mål skiljer 

sig inte så mycket och detta på grund av att man följde samma regler och lagar. Troligtvis 

också på grund av att rätten till bistånd bedöms av samma kommunala tjänstemän. I en annan 

studie från Hjalmarsson, Norman och Trydegård (2004) kom de fram till samma slutsatser 

som Tullberg i sin studie. Man fann inga större skillnader mellan ledarna inom de olika 

organisationsformerna. Studierna belyser att det finns skillnader i vissa aspekter, till exempel 

att de privata ledarna har större personalgrupper samt arbetsuppgifter och arbetsvillkor. 

Ledarna inom de kommunala verksamheterna har högre heltidsanställda och högre personal 

täthet. Medan de privata verksamheterna har mer timanställda och mindre antal anställda med 

adekvat utbildning. De privata ledarna har regelbundet kontakt med sina överordnade till 

skillnad från de kommunala ledarna.  
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3 Metod 
 

3.1 Intervjuer och att undersöka erfarenheter 

 

I vår studie har vi använt intervjuer som metod för att få en djupare förståelse om vilka 

skillnader det finns bland ledarnas arbetsförhållanden i privat respektive kommunal 

handikappsomsorg. Genom intervjuer har vi haft möjlighet att undersöka ledarnas 

arbetsförhållanden utifrån deras egna erfarenheter samt fått en större förståelse för hur ledarna 

själv upplever sitt ledarskap. Fördelen med att använda sig av intervjuer är att man kommer 

respondenterna nära för att ta del av deras upplevelser på bästa möjliga sätt. Intervjuerna har 

gett oss innehållsrika och givande svar på våra frågor (Denscombe, 2009; Boolsen, 2007).  

 

Intervjuerna var semistrukturerade och bestod av ett fåtal öppna frågor som utgick från syfte 

och frågeställningar. Under intervjuerna gavs även utrymme för följdfrågor och bekräftande 

frågor då ledarnas svar behövdes förtydligas, till exempel ”hur menar du”? (Denscombe, 

2009). 

 

3.2 Urval 

 

Inledningsvis tog vi telefonkontakt med en person som arbetar inom den kommunala 

verksamheten som var positiv till att delta i vår undersökning. Denna deltagare kunde i sin tur 

vidarebefordra oss till två andra deltagare. Några dagar senare fick vi besked av honom att 

ingen annan kunde ställa upp förutom han själv. De två andra deltagarna som arbetar inom en 

annan kommunal verksamhet fick vi kontakt via en ledare som vi intervjuade inom privat 

organisation och som tidigare var kollega till dem. Inom en av den privata verksamheten 

kände vi sen tidigare en ledare som vi tog kontakt med i början av vår studie. De andra två 

intervjudeltagarna från en annan privat verksamhet fick vi kontakt med via en personlig 

assistent som arbetar inom denna verksamhet. Totalt har vi intervjuat sex deltagare varav tre 

från kommunal organisation och tre från den privat organisation inom tre veckors tid. De tre 

privata ledarna som vi har intervjuat är från två olika verksamheter och är verksamma inom 

assistansverksamhet. De tre kommunala ledarna är också från två olika verksamheter. Urvalet 

av dessa intervjudeltagare är enligt Denscombe (2009) ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval.  

 

Vi anser att det har varit svårt att få tillräckligt med respondenter inom tidsramen av denna 

studie. Från början var det tänkt att vi skulle intervjua sammanlagt åtta ledare men det visade 

sig efter många telefonsamtal med ledare från de kommunala verksamheterna inte hade tid att 

delta i vår undersökning. Eftersom under denna tidsperiod hade dem kommunala ledarna hög 

arbetsbelastning.  
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3.3 Procedur av datainsamlingen 

  

Vi inledde vår datainsamling med att söka information via Internet, vetenskapliga artiklar, 

relevanta studier och litteratur som berörde vårt område via Högskolans bibliotek och 

statsbiblioteket i Halmstad. Den övriga informationssamlingen skedde i form av sex 

intervjuer.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i miljöer som de intervjupersonerna själva valde vilket var 

deras kontor. Vi har i förväg skickat ett informationsbrev per mejl (se bilaga 1) till respektive 

deltagare där vårt syfte med studien förekom tillsammans med information om de etiska 

kraven. Vi skickade även vår intervjuguide (se bilaga 2) så att respondenterna fick 

möjligheten att läsa igenom våra intervjufrågor. På så sätt kunde respondenterna bilda sig en 

uppfattning om vad intervjun kommer att handla om. Den information och intervjuguide som 

skickades i förväg påverkade intervjuprocessen. I de kommunala verksamheterna var ledarna 

väl förberedda på frågorna vilket inte gav något utrymme för diskussion utan de gav oss 

endast kortfattade svar. Ledarna inom de privata verksamheterna var också förberedda på 

frågorna men hade ett annat sätt att förklara som mer liknade ett diskussionsforum under 

intervjun. Känslan av vänlighet och tillräckligt med tid gjorde att intervjun blev mer 

detaljerad. Varje intervju genomfördes enskilt vid olika tillfällen och under deltagarnas 

arbetstid och varade mellan 30-80 minuter beroende på den tid varje ledare kunde ägna åt oss. 

Inom tre veckor utförde vi alla sex intervjuerna. Utöver dessa intervjuer har vi även fått ta del 

av policydokument och kvalitetsredovisningar från intervjudeltagare vilket ger fördjupad 

kunskap om de verksamheter de arbetade inom. 

 

Innan varje enskild intervju frågade vi respondenterna om vi fick spela in samtalen. Vi 

förklarade även för respondenterna att de kan avstå från att bli inspelade och att avsikten med 

inspelningarna var för att vi ville ha korrekt fakta så att det inte uppstår avvikelser och 

feltolkningar (Thomson, 2002). Samtliga respondenter godkände samtalsinspelningarna. 

Under samtliga intervjuer använde vi oss av en diktafon-applikation för Iphone för att spela in 

samtalen. Utformningen av intervjufrågorna genomfördes gemensamt. Båda två deltog i 

samtliga intervjuprocesser och hade olika ansvarsuppgifter under intervjuerna. En av oss 

antecknade medan den andre ansvarade för inspelningarna av samtalet.  

 

Vi inledde intervjuerna med att presentera oss, de etiska kraven och därefter en kort 

presentation om examensarbetet och studiens syfte. Proceduren med intervjuerna gick till på 

så sätt att en av oss framförde frågorna medan den andra lyssnade aktivt, framförde 

följdfrågor och ingrepp när det uppstod långa samtalspaus. Vi upplevde att respondenterna 

kände sig lugna och trygga för att kunna föra en korrekt och öppen dialog med oss. Fördelen 

att fler forskare deltar i en intervju är för att forskarna kan fokusera sig på olika moment under 

intervjun (Thomsson, 2002).  
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3.4 Databearbetning    

 

Databerarbetningen innebar transkription av intervjuerna. Vi lyssnade på varje enskild 

intervju och transkriberade endast relevant data med hänsyn till studiens syfte. Detta lyfte 

fram kärnan i frågorna vilket gav en enkel och bra struktur för vidarebearbetning och 

analysering av data.  Vidareberarbetningen av transkriptionen resulterade sedan till att varje 

svar av respondenterna kunde jämföras och analyseras.   

Vi har i samråd bestämt oss att båda två ska vara närvarande och delaktiga under hela 

projektets gång och har fördelat ansvarsuppgifterna utifrån våra kunskaper. Den teoretiska 

datainsamlingen utfördes gemensamt för varje tillfälle. Vi har tillsammans suttit och skrivit 

hela arbetet samt fördelat ansvaret om vem som ska skriva in information på datorn. 

Anledningen till att vi bestämde oss för att utföra all databearbetning gemensamt vid varje 

tillfälle var att vi ville få fram bådas synvinklar och synpunkter i arbetet samt för att vara mer 

effektiva i arbete.  

 

I vår studie har vi bestämt oss att benämna samtliga respondenter för ledare istället för olika 

chefsbenämningar. Vi anser att intervjuerna som vi utfört är känsliga och har i samråd med 

respondenterna bestämt att information om identitet, verksamhet, kommun, eller känsliga 

uppgifter som de uppgivit inte kommer att nämnas i vår studie.  

 

3.5 Etiska perspektiv 

 

Det är viktigt att forskaren är medveten om deltagarnas rättigheter och värdighet samt 

respektera dem. Som forskare måste man följa fyra allmänna huvudkrav när man genomför ett 

projekt. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att forskaren ska informera deltagarna om projektets syfte, 

informera om att det är frivilligt att delta i undersökningen, avidentifiera deltagarna och all 

material samt hantera all forskningsdata konfidentiellt (Descombe, 2009). 

 

På följande sätt anser vi att vi följt dessa forskningsetiska huvudkrav.  

 

 Informationskravet – Vi har i vår studie varit noga med att informera våra deltagare 

om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt vilka villkor som gäller för 

deltagandet.  

 

 Samtyckeskravet – Deltagarna har gett sitt samtycke till att medverka i studien. Vi har 

informerat deltagarna om att de kan avbryta sitt deltagande när de vill och att 

informationen som de uppgett kan avlägsnas ifall de ångrar sig för sitt yttrande.  

 

 Konfidentialitetskravet – Vi har informerat våra deltagare om att uppgifterna som de 

lämnat kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Vi har även informerat om att deras 

identitet inte kommer att avslöjas. På detta sätt kan vi som forskare garantera våra 

respondenter konfidentialitet.  

http://www.google.se/search?hl=sv&rlz=1T4SKPT_svSE428SE431&sa=X&ei=jHHiTdr4E5GUOpqzhdAG&ved=0CCAQBSgA&q=konfidentialitet&spell=1
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 Nyttjandekravet – Deltagarna har informerats om att all information och insamlat 

material enbart kommer att användas i denna studie. Vi har då tagit hänsyn till att all 

samlad material enbart ska användas för denna forskning. 

 

Utöver dessa forskningsetiska huvudkrav har vi även informerat våra deltagare om att de 

kommer att få ta del av vår studie samt var den kommer att publiceras.  

 

3.6 Analysförfarande  

 

Analysförfarandet inleddes med att först transkribera de inspelade intervjuerna till text (se 

figur 3.1). Därefter lästes transkriberingen igenom i sin helhet för att få en god överblick av 

det respondenterna lyfte fram. Vi markerade nyckelord som vi ansåg var relevanta för att 

besvara våra frågeställningar. Sedan grupperade vi dessa nyckelord och kategoriserade de 

under olika teman. Därefter gick vi igenom hela texten ur varje transkription och plockade ut 

allt som hörde till respektive tema. Varje tema innehåller frågor som exempelvis handlar om 

ledarskap, organisation, ansvar, krav och etcetera. Slutligen sammanfattades all material med 

egna ord och ett flertal citat togs med i resultatdelen för att förstärka och förtydliga resultatet. 

Under varje tema har vi analyserat vårt resultat utifrån vår empiri.  Boolsen (2007) förklarar 

att erfarenhetskunskapen är otillräckligt eftersom den ger en begränsad kunskap. Han menar 

vidare att om studier endast grundar sig på empirin resulterar det till begränsade kunskaper 

och därmed även en bestämd slutsats. För att undvika detta fördelas informationsutbytet 

mellan empirin och faktakällor som innehåller teorier och tidigare forskning. Fördelningen av 

informationsutbytet anses bidra till rikare kunskaper när en slutsats fastställs. Denna typ av 

analysmetod bygger på analytisk induktion som stävar efter universella förklaringar med en 

kombination mellan induktiv och deduktiva fenomenet. Ledarskap är ganska utforskat område 

medan studier för jämförandet av ledarskap i olika/lika verksamheter är begränsade. Eftersom 

det saknas tillfredställande anknytning till vår kunskapsgenomgång på grund av för lite 

forskning inom det forskningsområdet som vi analyserar om har endast vissa delar i analysen 

kopplats samman med passande teorier.  

 

Boolsen (2007) beskriver det induktiva begreppet som material där man arbetar utifrån 

datainsamling och vidare låter teorierna utveckla sig från empirin. Medans det deduktiva 

begreppet beskrivs som en motsats till det induktiva då man arbetar utifrån teorier som testas i 

form av olika hypoteser på empirisk data. Utifrån analytisk induktion har vi försökt analysera 

studiens resultat genom att vara så neutrala som möjligt.  
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Figur 3.1 Grafisk modell av analysförfarandet (Analytisk induktion).  

Illustrerat av Rreze Plakiqi 
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4 Resultat  
 

För att läsaren ska erhålla en röd tråd av resultatet i den här studien har varje delresultat 

analyserats utifrån vår empiri. Vi anser att denna disposition framhäver kärnan av vår studie 

och håller oss till frågeställningarna.  

 

4.1 Presentation av respondenterna  

 

Respondenterna består av sex ledare på mellannivå. Alla dessa ledare ansvarar för personlig 

assistansverksamhet. Ledarna har olika lång erfarenhet och har arbetat olika lång tid i dessa 

verksamheter. Här nedan redovisar vi resultatet utifrån den information som vi fått vid 

intervjuerna samt resultat av verksamheternas policydokument och resultatredovisningar.  

 

För att få en tydligare struktur i resultatet har vi valt att benämna samtliga respondenter som 

(ledare 1, privat sektor), (ledare 2, privat sektor) och (ledare 3-privat sektor) samt (ledare 1-

kommunalt sektor), (ledare 2-kommunalt sektor) och (ledare 3-kommunalt sektorn). Under 

vissa avsnitt i resultatet har vi även lagt in beteckning (P) som står för det privata och (K) som 

står för det kommunala för att understryka information som ledarna inom privat och 

kommunal organisation framhåller.  

 

4.2 Presentation av organisationerna 

 

Enligt ledarna från de båda privata verksamheterna är deras organisationsstruktur vertikalt 

differentierad med en platt form och har en stor geografisk spridning. Beslutfattandet i 

företaget är decentraliserat vilket innebär att beslut tas på lägre nivå och det finns ett utökat 

ansvar exempelvis på ledarnivå ute bland verksamheterna. Under intervjuerna med de tre 

ledarna från de privata verksamheterna framkom det att ekonomin styrs av regeringens 

fastställda timschablonbelopp som i år är 267 kronor i timmen. Varje ansvarig ledare styr 

ekonomin för varje arbetsgrupp och kund.  Organisationen använder sig av ett kostnadsindex 

där löner och övriga kostnader samt vinst ska ingå i 18% av schablonbeloppet vilket innebär 

det belopp som försäkringskassan betalar för varje utförd assistanstimme. Ledarna från de 

privata verksamheterna förklarade att deras ansvar ligger i att hålla sig inom denna ram för att 

ekonomin ska säkerhetsställas i uppdragen de har. Varje enskild ledare (P) har som krav att 

förvalta ca 6000 assistanstimmar. Detta innebär ca 15 uppdrag/kunder med ca 70 tillhörande 

personliga assistenter.  

 

Vidare berättade ledarna från de privata verksamheterna att de arbetar sig framåt efter tre 

grundläggande idéer: tanke, ord och handling. Deras vision för verksamheterna är att ge det 

bästa stödet i Norden/Sverige till personer med funktionsnedsättning. Affärsidén är att erbjuda 

personligt stöd av högst kvalitet till personer med funktionsnedsättning genom engagerade 

och kompetenta medarbetare. Samtliga ledare från de privata verksamheterna framhöll att de 

viktigaste målen som måste uppfyllas inom verksamheten är att få vinst från en engagerad 
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insats för att stödja människor, säkra en uthållig utveckling av företaget, skapa nöjda kunder 

och bidra till en sund ekonomi genom överenskommen kvalitet och funktionella processer.  

 

Enligt ledarna inom de kommunala verksamheterna omfattas deras organisationsstruktur av 

en operativ kärna (politikerna), socialnämnden, socialchefen, avdelningschef och ledare på 

mellannivå. De framhöll att kommunala omsorgsorganisationer är hierarkiskt uppbyggda med 

en vertikal organisationsform där man rangordnar klara avgränsningar med olika maktnivåer 

och delade strukturer med avgränsade ansvars- och befogenhetsområden. Ledarna från de 

kommunala verksamheterna förklarade vidare att strategin för samtliga verksamheter är att 

tillgodose brukarnas behov på bästa möjliga sätt samt få dem att känna sig nöjda.   

 

Varje ledare inom de kommunala verksamheterna har som krav att förvalta ca 4000 

assistanstimmar. Detta innebär ca 9 uppdrag/kunder med cirka 45 tillhörande personliga 

assistenter. Ekonomin fördelas centralt i varje avdelning ur en pott som ska täcka kostnader 

för personal, utbildningar och arbetsmiljöarbete. De kommunala verksamheterna har samma 

ekonomiskt fastställda timschablonbelopp som privata aktörer nämligen 267 kronor i timmen.  

 

Resultatet visar att både privata och kommunala organisationer skiljer sig markant åt i 

förhållningssättet mot kunden/brukaren. De privata organisationerna har vinstintresse i sin 

verksamhet för att kunna utveckla företaget. Medan de kommunala organisationerna har som 

mål att tillgodose behovet och nöjbarheten för en viss kostnad. Ledarnas belastning består av 

fler uppdrag/kunder med fler antal assistanstimmar i de privata verksamheterna medan 

ledarna i de kommunala verksamheterna har färre antal kunder och färre medarbetare. I 

resultatet framkommer det också att ledarna inom de privata verksamheterna har ett större 

ekonomiskt ansvar, eftersom det finns krav att utföra en assistans inom 18% marginal. 

Ledarna i de kommunala verksamheterna har inga strikta direktiv och har därmed större 

flexibilitet i ansvarstagandet för ekonomin. Det framkom även i resultatet att i de privata 

verksamheterna är varje kund/brukare en ekonomisk enhet som ska täcka sina egna kostnader 

inom ramen av schablonbeloppet. Medan i de kommunala verksamheterna samlas all ekonomi 

från alla kunder till en pott som kan möjliggöra vissa assistanser att få ta andra 

assistanskostnader som överstiger schablonbeloppet.  

 

4.3 Avtal, ramar, lagar och styrdokument 

 

Under intervjun framkom det att de tre ledarna som arbetar inom den privata sektorn har ett 

kollektivavtal med vårdföretagarna och fackliga organisationen Kommunal. Samtliga ledare 

menade att avtalen i mångt och mycket styr hur ledarens arbetsledning bör se ut. Detta avtal 

reglerar ledarnas arbetsförhållanden, löneläge, anställningsvillkor, skyldigheter och 

rättigheter. De förklarade att varje kund har ett avtal inom organisationen för att 

säkerhetsställa en viss kvalitativ tjänst som ska tillgodoses. Detta avtal reglerar 

uppsägningstid, mål och förhållningssätt mellan kund och organisation. Avtalen utfärdas i två 

exemplar med en ömsesidig två månaders uppsägningstid.  
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”Organisationen är uppbyggd så att vi som chefer har ett ansvar att 

avtalet följs till varje punkt och då måste vi förhålla oss till att 

upprätthålla avtalets ramar i alla moment”. (Ledare 1, privat sektor)  

 

Ledarna (P) förklarade att för varje uppdrag som tillkommer i deras verksamhet har de till 

uppgift att utforma en detaljerad personlig genomförandeplan som reglerar och styr den 

personliga assistentens arbete hos kunden. Denna genomförandeplan upprättar ledarna i 

organisationen tillsammans med kunden, en godeman, en sjukgymnast, en arbetsterapeut och 

personalen.  

 

”Ett genomförandeplan är ett viktigt hjälpmedel för den personliga 

assistenten”. (Ledare 2, privat sektor) 

 

”Vid utformning av ett genomförandeplan brukar jag tillsammans 

med kund, sjukgymnast, godeman, arbetsterapeut, och en personal gå 

igenom om vad som ska stå med i personlig genomförandeplan” 

(Ledare 1, privat sektor)  

 

Vidare berättade ledarna inom de privata verksamheterna att deras organisationsavtal inte styr 

hur anställningsprocessen ska se ut men däremot styr avtalet hur en uppsägning av personliga 

assistenter får gå till. De berättade även att alla personliga assistenter i grund och botten är 

timanställda för att sedan visstidsanställas hos den kund de arbetar för. Under intervjun med 

ledarna inom de privata verksamheterna framkom det att de inte ställer några specifika 

utbildningskrav vid rekrytering av nya personliga assistenter.  

 

”Vi anställer personliga assistenter utifrån kundens behov, krav och 

personlig lämplighet OCH i stort sett styr kunden vem som ska 

anställas”. (Ledare 3, privat sektor)  

 

Under intervjun med de kommunala ledarna berättade de att kommunala 

omsorgsorganisationer styrs av ett kollektivavtal mellan Sveriges kommuner, landsting (SKL) 

och fackliga organisationen Kommunal. Detta avtal reglerar starkt ledarnas 

arbetsförhållanden, löneläget, anställningsvillkor, skyldigheter och rättigheter. Ledarna 

förklarade att de är hårt styrda för att upprätthålla avtalets ramar och regler i alla moment.  

 

Vidare berättade de tre ledarna inom de kommunala verksamheterna att alla anställda 

personliga assistenter i grunden ska vara fastanställda med månadslön. De förklarade att fast 

anställning endast erbjuds till personer med undersköterskekompetens medan personliga 

assistenter som inte uppfyller utbildningskraven måste gå enligt en turordningslista som kallas 

för Lagen om anställningsskydd (LAS) för att sedan få en fast tjänst. 

 

Återkommande förklaringar från ledarna inom de kommunala verksamheterna var att deras 

avtal reglerar anställningsprocessen vilket innebär att kunderna inte har så stort inflytande för 

vem som ska arbeta hos dem som vikarie eller som fastanställd. Ledarna (K) framhöll vidare 
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att det inte finns något avtal mellan kunder och den kommunala organisationen eftersom 

kommunen har det yttersta ansvaret för varje medborgare. De personliga assistenterna som 

skickas till kunden/brukaren utses utifrån personlig lämplighet och det kan ske att 

kunden/brukaren känner sig missnöjd ändå. En av ledarna från den kommunala verksamheten 

uttryckte sig på följande sätt angående denna valmöjlighetsbegränsning för kunden:  

 

”Om brukaren är missnöjd med sina personliga assistenter och även 

missnöjd med vårt val av de assistenter som skickas till brukaren så 

tillämpas det en informell uppsägningstid på två månader om kunden 

vill byta assistanssamordnare från kommunal till privat”. (Ledare 1, 

kommunal sektor)  

 

Ledarna från de kommunala verksamheterna förklarade att de också har som uppgift att 

upprätta en genomförandeplan för varje kund. En av de tre intervjuade ledarna uttryckte sig på 

följande sätt:  

 

”För varje ny kund eller vid förändring hos någon kund är min 

uppgift att utforma eller upprätthålla en genomförandeplan 

tillsammans med kunden, personalen, godeman, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, logoped och möjligtvis en psykolog om behovet finns”. 

(Ledare 3, kommunal sektor) 

 

Resultatet ovan visar att de kommunala och privata organisationerna inte skiljer sig så mycket 

åt i själva utformandet och utförandet av den personliga hjälpen. Skillnader finns istället i de 

två olika avtal som organisationerna tillämpar. De intervjuade ledarna från de privata 

verksamheterna har en större frihet för att bemöta kundens vilja och krav och de kan i stort 

sett lägga upp anställning och uppsägning efter kundens önskemål. Inom de privata 

verksamheterna finns det inga månadslöner, fastanställningar och LAS-listor att förhålla sig 

till, vilket gör det lättare för ledarna att påverka sitt ekonomiska resultat i rätt riktning. 

Ledarna från de kommunala verksamheterna erbjuder i sin tur större trygghet till personal på 

bekostnad av kundens önskemål även om man försöker uppfylla dessa önskemål så gott man 

kan. Mycket av det ekonomiska resultatet baseras på hur stor personalomsättning den 

kommunala organisationen har. Därmed har ledarna inom de kommunala verksamheterna 

svårare att styra ekonomin mot ett positivt resultat. I en anställningssituation har ledarna inom 

den kommunala organisationen större möjligheter att rekrytera utbildad personal med större 

trygghet med fasta tjänster och månadslöner.  

 

4.4 Ledarskap  

 

Samtliga ledare från de privata verksamheterna ansåg att arbetet som ledare var både 

utvecklande och krävande för dem. De förklarade att de utsätts för olika situationer i arbetet 

som präglas av förväntningar, krav, samarbete och lösningar samtidigt som de måste vara till 

gagn för medarbetare och kunder. De flesta intervjuade ledarna (P) ser sitt arbete som en 
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utmaning där arbetsmiljön och personalgruppens delaktighet är en förutsättning för att man 

lyckas i sitt arbete.  

 

”Att låta personalgruppen vara delaktig i arbetet gynnar mig som 

ledare och själva verksamheten eftersom de kommer med nya idéer 

och andra lösningar”. (Ledare 2, privat sektor)  

 

Ledarna inom de privata verksamheterna förklarade att de arbetar efter mål som 

huvudmannen har satt upp och de måste ta hänsyn till andra intressenter så som brukare, 

personliga assistenter, försäkringskassan och med mera. Vidare förklarar ledarna (P) att 

huvudmannen och intressenterna har många gånger motsägelsefulla intressen vilket bidrar till 

gränssättningar som tillsammans med lyhördhet, målhävdelse och förmåga att prioritera anses 

vara de viktigaste och mest krävande ledaruppgifterna.  

 

De tre ledarna inom de privata verksamheterna berättade att fördelning, organisering och 

samordning av insatser är deras huvudsakliga arbetsuppgift. Två av de intervjuade ledarna (P) 

förklarade att svårigheterna som ledare är att kunna skilja mellan medarbetarnas ståndpunkt 

och verksamhetens intressen. De förklarade vidare att detta ses som en ständig kamp för att få 

ett bra resultat i slutändan. Samtliga ledare från de privata verksamheterna präglas av 

lösningsfokuserat och situationsanpassat ledarskap. En av ledarna uttryckte detta:  

 

”Som uppdragschef måste man fokusera sig på lösningar och inte 

problemen, man måste lyfta upp sina styrkor och inte svagheterna och 

det som fungerar hellre än det som har blivit fel”. (Ledare 1, privat 

sektor) 

 

Ledarna inom de privata verksamheterna förklarade att de ansvarar för samtliga genomförda 

och beslutande förändringar bland arbetsgrupperna. 

En av de intervjuade ledarna (P) förklarade att de har arbetsplatsträffar varannan månad 

tillsammans med kunden och arbetsgruppen. Medan de två andra intervjuade ledarna (P) 

förklarade att de har möten en gång i månaden. Under varje möte går ledaren, kunden och 

arbetsgruppen igenom månaden som har gått där problem och problemlösningar lyfts upp.  

 

”Under våra möten diskuterar vi kring arbetsmiljön, kunden, schema 

och mycket mera beroende på vad de vill diskutera i grupp eller vilka 

problem man har stött på i sitt arbete”. (Ledare 3, privat sektor)  

 

Två av de intervjuade ledarna från de privata verksamheterna berättade att utöver dessa 

ovannämnda möten har de även möten tillsammans med kollegorna och sin chef minst två 

gånger i månaden. Under dessa möten tar de upp olika situationer med möjlighet att få råd och 

tips från kollegorna. Vidare förklarade samtliga ledare (P) att de har oregelbundna arbetstider, 

något som innebär att de har möjlighet att lägga upp åtta timmars arbete på deras och 

arbetssituationens villkor. De menar att deras arbete präglas av ansvar, eftersom deras 

närmaste chef inte befinner sig på samma arbetsplats. Samtidigt känner de att de kan 
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utvecklas ständigt i sitt arbete eftersom de tar självständiga beslut och de står upp för dessa 

beslut. Detta upplevdes från ledarna som mycket positivt.  

 

”Det känns otroligt bra att veta att man när som helst kan arbeta 

hemifrån speciellt när man tycker om att arbeta under kvällstid”. 

(Ledare 1, privat sektor)  

 

”Hemma känner jag att jag är mer flexibel när det gäller utförande av 

mitt arbete, jag kan koncentrerar mig bättre hemma än här på 

kontoret”. (Ledare 3, privat sektor)  

 

Slutligen förklarade de intervjuade ledarna inom de privata verksamheterna att de har 

möjlighet till interna utbildningar med ledarskapsutveckling och frihet att söka sig till andra 

intressanta områden inom kompetensutveckling. Samtliga ledare (P) upplevde sin arbetsmiljö 

som mycket tillfredsställande, eftersom allt man behöver i tekniska medel har man friheten att 

skaffa själv. De framhöll att de inte är beroende av att någon annan ska fatta beslut om till 

exempel något ska inhandlas, utan besluten fattar de själva.  

 

Samtliga ledare från de kommunala verksamheterna beskrev att de arbetar efter mål som 

kommunfullmäktige och socialnämnden tar fram och att de delar upp målen i delmål hos varje 

kund. Vidare beskrev ledarna (K) att ramar och regler styr deras vardagliga arbete.  Ledarna 

anser sig ha svårare att arbeta i otydlig organisation utan är i ständigt behov av bekräftelse och 

styrning i det arbete de utför. De påpekade också att deras arbete är strikt reglerat där de 

måste befinna sig på arbetsplatsen under arbetstid, förutom när det ska hållas personalmöten 

eller arbetsplatsträffar utanför kontoret. En av de intervjuade ledarna (K) upplevde detta som 

positivt medan de två andra ledarna ansåg att det ibland kan bli monotont att alltid sitta på 

samma plats. Så här uttrycks olika synsätt i denna aspekt: 

 

”När jag jobbar vill jag utföra mitt arbete på kontoret och inte 

hemma”. (Ledare 1, kommunal sektor)  

 

”Vår chef tror inte på frihet under ansvar och tror inte att vi skulle 

kunna utföra ett bra arbete utanför kontoret, därför måste vi utföra 

våra åtta timmars arbete på plats om inte man har personalmöten 

eller annat utanför kontoret”. (Ledare 2, kommunal sektor) 

 

Samtliga ledare från de kommunala verksamheterna beskrev att deras arbetsuppgifter är att 

arbeta med fokus på kunden och ansvara för arbetsmiljön för att skapa motivation och 

arbetsglädje. De förklarade att deras viktigaste roll som ledare är att rekrytera och introducera 

personliga assistenter, ha medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensutvecklingar, 

rehabiliteringar samt ansvara för kontakter med berörda fackliga organisationer. De har 

budgetansvar för kostnader och intäkter som följs upp månadsvis, redovisar utförda timmar 

till Försäkringskassan, bevakar att rätt intäkter inkommer och med mera. Ledarna (K) 
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påpekade att dessa ansvarsuppgifter ses som mer administrativa uppgifter som inte inverkar i 

deras sätt att leda och se på ledarskap.   

 

”Många tror inte på hur stort ansvar vi enhetschefer har, men det är 

en hel del att hålla reda på när man arbetar som chef inom 

handikappomsorgen”. (Ledare 3, kommunal sektor)  

 

Vidare beskrev ledarna från de kommunala verksamheterna att de med jämna mellanrum 

måste genomföra arbetsmiljöundersökningar och upprätthålla handlingsplaner utifrån dem. En 

av de intervjuade ledarna yttrade sig på följande sätt:  

 

”Avdelningschefen kräver att jag och mina kollegor redovisar 

statistik med del års rapporter två gånger per år samt vid årets slut i 

en årsredovisning, samtidigt utforma en åtgärdsplan vid varje 

avvikelse från budgetramen”. (Ledare 2, kommunal sektor)  

 

Detta uppfattade samtliga ledare som en stressfaktor eftersom de inte har styrverktyg att 

påverka resultat till följd av de olika avtal, ramar och regler som styr arbetet.  

 

En av de intervjuade ledarna inom den kommunala verksamheten förklarade att det finns 

möjlighet till att vidareutbilda sig. Det finns både interna och externa utbildningar och att man 

har möjlighet att gå på olika utbildningar hur många gånger man vill. Samtliga ledare (K) 

berättade att de hade varit på utbildningar som gynnat deras utveckling i sitt ledarskap och 

upplevde utbildningstillfällena som mycket positiva inslag i deras vardag.  

 

”Jag har varit på en åttastegsutbildning som handlade om ledarskap, 

organisering, arbetsmiljö, konflikthantering, grupphantering et 

cetera.”. (Ledare 1, kommunal sektor)    

 

Resultatet ovan visar att även om man arbetar med samma typ av verksamhet, följande samma 

lag och förordningar, så skiljer sig ledarnas roll stort åt mellan dessa två olika organisationer. 

Det visar sig i resultatet att ledarna från de privata verksamheterna har större ansvar och mer 

befogenheter i en mer fri roll. Man har som mått kunden och medarbetarnas nöjbarhet om hur 

ledaren fungerar i sin roll. Om ledarna (P) har tillväxt bland sina kunder, få sjukskrivningar 

bland personal, nöjda arbetsgrupper och bra ekonomiskt resultat ses man som en bra ledare i 

verksamheten. Detta skapar utrymme för vidare karriärsutveckling inom företaget. Inom de 

privata verksamheterna känner sig ledarna mer sedda och uppskattade för det arbete som de 

utför. Detta uppmärksammas både från över- och underordnade.  

 

Ledarna inom de kommunala verksamheterna känner sig bekväma i sin roll då de flesta av 

dem alltid har arbetat på samma sätt. Man har tydliga ramar och regler som gör det lättare för 

dem att ta beslut utan att bli kritiserade för de beslut de har tagit, så länge de håller sig till 

riktlinjerna. Andersen (2010) skriver att ledarskap inom de offentliga sektorerna präglas av 

politiska beslut där handlingsutrymmet är begränsat. Man följer regler, riktlinjer och rutiner, 
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vilket minskar utrymmet för starka ledare. Ledarna i de privata verksamheterna är mer oroliga 

för sina arbeten då de ständigt mäts av de tidigare nämnda kriterierna i ovannämnda stycket. 

Dessa ledare (K) har en mer uttalad trygghet, då de har större organisation och större 

möjlighet att omplaceras vid nedskärningar. I båda organisationerna känner ledarna stor 

möjlighet att vidareutbilda sig. 

 

4.5 Yttre och inre påverkande faktorer 

 

Ledarna från de privata verksamheterna berättade att deras arbete påverkas mycket av inre 

faktorer, då målförändringar, förändringsstrategier och genomföranden sker ofta eftersom 

deras verksamheter är privatägda och mer konkurrensbenägna. Samtliga ledare (P) upplevde 

att dessa förändringar kan skapas i arbetsgrupperna, något som ibland leder till intern 

konkurrens mellan ledarna inom samma verksamhet.  

 

”Självklart vill man prestera bra när det gäller mitt arbete under 

dessa förändringsmoment, och inte vill man misslyckas med en 

förändringsprocess”. (Ledare 3, privat sektor)  

 

Alla de intervjuade ledarna inom de privata verksamheterna uppfattade dessa förändringar 

som stressande under förändringstiden men de förklarade även att när de gått igenom en 

förändringsprocess så syns deras framtid i arbetet i en mycket mer positiv aspekt. Ledarna (P) 

beskrev vidare att dessa förändringar kan föranledas av dem själva men oftast sker 

förändringarna på grund av resultat som organisationen/huvudmannen ger och de resultat som 

förväntas.  

 

Något som samtliga ledare från de privata verksamheterna påpekade var att de yttre 

faktorerna, såsom politiska beslut, konkurrens på marknaden, lagstiftning och ränteläge kan 

påverka ägaren i organisationen att ta beslut om förändrad organisation. Detta upplever 

ledarna som ett ständigt ”hot” i sin arbetssituation. Ledarna (P) underströk att dagens 

konkurrens på marknaden har ökat kundernas förflyttning från organisation till organisation. 

Två av de intervjuade ledarna från de privata verksamheterna såg fördelar med en stor 

organisation som har en stark ägare och som kan garantera tillväxt och därmed också säkrare 

anställningsförhållanden.  

 

Ledarna från de kommunala verksamheterna förklarade att de sällan påverkas av de inre 

faktorerna eftersom kommunen inte har något tillväxtkrav utan endast krav på att upprätthålla 

nöjda kunder och höja kvalitén. Samtliga ledare (K) berättade att förändringarna som görs 

internt är av godo och att de inte känner sig oroliga alls för det. Det finns inga ekonomiska 

krav att förhålla sig till förutom att hålla sig inom budgeten som socialförvaltningen har 

antagit.  

 

”Detta ser jag som ett mer passivt förhållningssätt i jämförelse med 

vinstkrav”. (Ledare 1, kommunal sektor)  
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Vidare förklarade alla ledare inom de kommunala verksamheterna att de påverkas mycket av 

de yttre faktorerna eftersom politiska beslut kan förändra de beslut som de utför. De påpekade 

att konkurrensen idag är mycket mer påtaglig och de förlorar mer och mer kunder till de 

privata organisationerna inom samma bransch.  

 

Abrahamsson & Andersen (2007) samt Thylefors (2007) skriver att för att en organisation ska 

kunna klara sig måste den anpassa sig efter nya villkor i omgivningen. Detta kan handla om 

anpassning till politiska beslut eller starkare privata aktörer i marknaden. Av samtliga 

intervjuer med de sex ledarna framgår att förändrade villkor som sker i samhället påverkar 

ledarna på olika sätt inom deras verksamheter och kan ses som inre och yttre faktorer. Inom 

de privata verksamheterna har ledarna en osäkrare framtid, såväl när organisationen påverkas 

internt som externt. Samtidigt har ledarna (P) stor påverkan på hur de med hjälp av sitt arbete 

kan öka tillväxten och kundnöjbarheten. Detta pekar på att ledarna inom de privata 

verksamheterna kan skapa större möjlighet till säkrare anställningsvillkor. Inom de 

kommunala verksamheterna påverkas ledarna mer av de yttre faktorerna än de inre. 

Kommunerna har en skyldighet att ta hand om alla sina medborgare, därmed sker också en 

naturlig tillväxt i antalet kunder. Konkurrensen från privata aktörer har gjort så att de 

kommunala organisationerna har tappat kunder och därmed finns en större osäkerhet bland de 

kommunala ledarnas fortsatta arbete inom verksamheten. Trots detta verkar de kommunala 

ledarna känna sig ganska säkra inom organisationen i sig.  

 

4.6 Möjligheter och begränsningar 

 

Samtliga ledare från de privata verksamheterna tycker att de känner sig mer sedda med 

möjlighet att påverka sin arbetssituation i alla riktningar. Ledarna (P) påpekade att detta ökar 

tillfredställandet, glädjen och motivationen i arbetet. Samtliga ledare från de privata 

verksamheterna yttrade sig på olika sätt gällande deras möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. 

 

”Mitt ledarskap får en stor roll i min arbetsvardag”. (Ledare 1, privat 

sektor)  

 

”Möjligheterna att påverka assistansen är mycket stora vilket bidrar 

till att jag känner mig tillfredställd när jag vet att det går bra för mina 

kunder och arbetsgrupper”. (Ledare 2, privat sektor)  

 

”Att få möjlighet att vidareutbilda sig och göra karriär inom 

organisationen ses för mig som en mycket inspirerat arbetsplats”[!]. 

(Ledare 3, privat sektor)  

 

Vidare förklarade ledarna inom de privata verksamheterna att de ser begränsningar i 

ekonomin, eftersom de är styrda av ett kostnadsindex som inte gör det möjligt att falla 
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utanför. De menade att varje avvikelse kan leda till oönskade konsekvenser från överordnade. 

Denna påfrestning upplevs av ledarna som både utmanande och frustrerande.  

 

De intervjuade ledarna från de kommunala verksamheterna berättade att de känner sig mer 

trygga på sin arbetsplats, trots att de sällan blir sedda eller känner möjlighet att påverka sina 

arbetssituationer i alla riktningar. De menade att deras ledarskap påverkar underordnade, men 

de slipper ta ansvar för varje beslut, då besluten ofta kommer från överordnade. Samtidigt 

som de känner sig trygga förklarade ledarna (K) att de ibland kan känna frustration över att 

inte kunna påverka beslut som är tagna från överordnade.  

 

”Ibland vill man gärna kunna påverka i vissa beslut men tyvärr är det 

omöjligt”. (Ledare 1, kommunal sektor)  

 

”Beslut som fattas uppifrån påverkar mina arbetsgrupper och brukare 

på ett negativt sätt vilket känns frustrerande att man inte har någonting 

att säga om dessa beslut”. (Ledare 3, kommunal sektor)  

 

Möjligheterna att kunna vidareutbilda sig sågs som en positiv egenskap på arbetsplatsen, 

ansåg samtliga ledare från de kommunala verksamheterna. Trots det kände en av ledarna att 

det saknades möjlighet till karriär.  

 

Resultatet visar att i båda formerna av organisation ser ledarna möjligheten till 

kompetensutveckling som en mycket positiv aspekt i deras anställning. Att ledarna i den 

privata organisationen har större tryck för att lyckas speglar samhället i stort mellan privat och 

kommunal organisation oavsett verksamhet. Krav och förväntningar är utvecklande för varje 

ledare så länge det inte överskrider möjligheterna att nå och upprätthålla de mål som ställs för 

ledaren i organisationen. Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport (2006:12) att det är 

påfrestande och belastande att vara ledare i omsorgsorganisationer på grund av hög 

arbetsbelastning och höga krav på arbetsutförandet. Dessa höga krav och påfrestningar kan 

med tiden bidra till ökad risk för ohälsa bland ledare. Möjligheten att göra karriär i 

organisationen ger ledarna från de privata verksamheterna större tillfredställelse och 

motivation i arbetet vilket i sin tur skapar en bättre tillvaro på arbetsplatsen. På samma sätt 

kan man se tryggheten i anställningsvillkoren i den kommunala organisationen, vilket skapar 

samma känsla bland ledarna i denna organisation.  
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5 Diskussion 

 
Syftet med vår studie har varit att jämföra ledarnas roll och förhållningssätt inom kommunal 

och privat personlig assistansverksamhet. Med hjälp av arbetsplatsbesök, intervjuer, 

litteraturgenomgång har vi sett att det finns vissa skillnader i arbetsförhållanden och rollen 

ledarna har i deras olika organisationer. De slutsatser som vi kan urskilja i vår studie kan ses 

som en fingervisning på vilka förhållanden som råder i olika organisationer. Vår avsikt har 

inte varit att komma fram till slutsatser utan enbart belysa förhållanden och jämföra dessa i 

dem undersökta organisationerna. Vi vill nu reflektera, besvara våra funderingar samt de 

frågeställningar som har dykt upp under arbetets gång. Vi har delat upp skillnaderna i tre 

aspekter: organisation, ledarskap och utveckling.  

 

Man kan se avvikelse mellan de privata och kommunala organisationernas inverkan på 

ledarens roll och självbestämmande. Abrahamsson och Andersen (2007) samt Thylefors 

(2007) beskriver olika organisationsformer och strukturer där hierarkiska organisationer 

rangordnas med klara avgränsade maktnivåer, med separata strukturer och med begränsade 

ansvars- och befogenhetsområden. Dessa nivåer kan tydas genom regionchefer, 

verksamhetschefer och arbetsledare i de privata verksamheterna medan i kommunala 

verksamheter delas de i avdelningar, förvaltningar, verksamhetschefer etcetera.  

 

I linje med detta har vi kommit fram till att den kommunala organisationen där vi intervjuat 

ledarna är mer hierarkiska jämfört med de privata som har en plattare organisation. Inom den 

kommunala organisationen ges det lite utrymme för ledarna att kunna ta eget initiativ och 

skapa egna idéer för att utveckla verksamheten.  Medan inom den privata organisationen har 

ledarna större möjlighet att kunna påverka och komma med nya idéer på hur verksamheten 

ska se ut. Organisatorisk är alla de intervjuade ledarna närmast omsorgspersonalen/personliga 

assistenten och har verksamhetsansvar, personalansvar och budgetansvar för sina 

kunder/brukare. Arbetsbelastningen är större bland ledarna inom den privata sektorn eftersom 

de har större antal kunder med fler medarbetare för varje grupp.  

 

Organisationers decentralisering kan öka förutsättningarna för en bättre ekonomi och större 

marknadsutveckling. Jacobsen och Thorsvik (2008) samt Kates och Galbraith (2007) förklarar 

att en decentraliserad organisation ökar möjligheterna att kunna delta, påverka beslut och med 

större lokalkunskap öka ansvarskänslan till arbetsuppgifter som leder till ett bra resultat. 

Förhållningssätt mot ekonomin skiljer sig markant från den privata mot de kommunala. Detta 

kan också ses som en skillnad på hur de privata hanterar budgeten där det krävs ekonomiskt 

vinst. Samma krav ställs inte för kommunalt anställda ledarna då de måste förhålla sig till en 

budget utan vinstkrav.  

 

Organisatoriskt sett är det på flera sätt fördelaktigare att vara anställd inom den kommunala 

verksamheten eftersom man har större anställningsskydd, mindre betydande förändringar i 

organisationen och inga vinstkrav som kan inverka på stressrelaterad arbetsplats. Medan att 

arbeta inom den privata verksamheten kan innebära en utvecklingspotential i ens karriär då 



27 

 

förändringar och osäkerhet i sina anställningar styrs av omvärlden och ekonomisk vinst. 

Granskningen av vinster inom de privatägda organisationerna har varit en het diskussion i 

samhället. En allt mer utbredd inställning är att politiker anser det orimligt att omsorgspengar 

ska flyttas utomlands. Detta har gjorts genom att stora koncerner köper upp assistansbolag 

med hjälp av lånade resurser. Dessa resurser måste betalas tillbaka till investeraren i 

ränteform på olika skatteparadisländer.  I nuläget håller regeringen på att ta fram nya regler 

och riktlinjer på hur vinster och kapitalöverföringar ska se ut i framtiden inom Sverige. Vi är 

tveksamma på hur dessa koncerner flyttar skattemedel och resurser från landet. Vi anser dock 

att så länge företagen eller kommunen som utför personlig assistans bedriver ett kvalitativt 

arbete med samma ekonomiska medel har rätten att göra vad de vill med den vinst eller 

budget överskott som blir kvar.  

 

Utifrån vår analys av ledarnas erfarenheter menar vi att organisationernas olika utformning 

inte påverkar ledarnas position i det vardagliga arbetet. Oavsett om det är byråkratisk eller 

platt organisation uppfattas dessa ledare som slagpåsar det vill säga alla ovälkomna beslut 

som kommer uppifrån och som påverkar de anställda längst ner går genom ledarna därmed 

riktas kritiken direkt till dem både underifrån och ovanifrån. Dessa ledare kan man se som ett 

slags barriär mellan de beslutande och verkställande organen. Tullberg (2006) argumenterar 

för att det inte finns några stora skillnader på ledarskapet i jämförelse mellan de kommunala 

och privata organisationerna. Vi menar att ledarskapet i dessa två organisationer skiljer sig 

inte åt. Själva organisationerna utformar regler och förhållningssätt som skapar olika 

ledarskap i olika organisationer. Vår studie visar också att det alltid är lättare för högre chefer 

att ta obekväma beslut så länge man inte blir direkt konfronterad med konsekvensen för dessa 

beslut. Hade man möts av kritiken direkt så tror vi att många beslut hade ändrats eller hittats 

en annan kompromisslösning.  

 

Resultatet visar att arbetet som ledare inom omsorgsrelaterade tjänster innebär att man oftast 

befinner sig längst ut i verkställande ledet där kontakt med brukare, anhöriga och personal 

sker dagligen. Ledarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbetsleda, organisera, fördela och 

samordna. Dessa uppgifter utformar också ledarnas roll i organisationen. Slutsatsen av vårt 

resultat är att ledarna inom den privata organisationen hade större befogenheter att ta egna 

beslut som gynnade dem i vissa situationer. Vi uppfattade att ledarna inom de privata 

verksamheterna var mer flexibla och utformade ett lösningsfokuserad och situationsanpassad 

ledarskap. Deras sätt att lösa problem var att fokusera på olika lösningar och styrkor i 

personalen samt de rutiner som fungerade bra. Ledarna inom de privata verksamheterna lyfte 

upp styrkor bland personalen i arbetsgrupperna. Flexibelt anpassade man sig till olika 

situationer som rådde inom organisationen. Ledarna inom den privata organisationen 

använder sig av god strategival genom att lyfta fram styrkor hos personalen och behovet som 

förelåg för vidare utveckling. Arbetsglädjen och frihet under ansvar genomsyrade ledarnas 

arbetssituation i den privata organisationen.  

 

Inom de kommunala organisationerna verkar ledarens roll vara mer begränsad till att utöva 

och utföra beslut som är tagna ovanifrån. I den kommunala organisationen ser ledaren sig 

själv styrd av regler, förordningar och politiska beslut i detta en mindre grad autonomi i sitt 
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ledarskap. Det byråkratisk, formella och regelstyrda drivkrafterna som finns inom de 

kommunala drivna verksamheterna skapar tydligt hur ledaren ska utföra sitt arbete vilket kan 

leda till att ledarna känner sig nöjda med vad de uträttar under sin arbetstid.  

 

Kompetensutvecklingen ser vi också som en viktig morot för ledarnas välbefinnande 

organisation. Vi menar vidare att ledarnas roll och betydelse i verksamheten är viktig för att 

vara nöjd som ledare. Ledarnas möjligheter till att utöva sitt ledarskap under ansvar samt 

medarbetar samtal med sin överordnad skapar en känsla av sammanhang. Nöjda medarbetare 

gynnar verksamheten vilket leder till bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningar och ökad 

förmåga att bemötta de krav och förväntningar som ställs på dessa ledare. En annan aspekt 

som vi anser är viktig i ledarnas roll är kommunikation och avsaknad av den. Avsaknad 

kommunikation försvårar relationsbyggandet, skapar avstånd mellan ledare och medarbetare 

därmed ökar klyftorna med missnöjda som följd.  

 

Den främsta skillnaden som vi vill lyfta fram är att ledarna inom den privata organisationen 

känner sig mer självständiga, har större handlingsutrymme än de ledare som arbetar inom den 

kommunala organisationen. Detta kan bero att man arbetar under en politisk nämnd och inte 

direkt mot en företagsledning. Politiska beslut brukar vara krångliga och laddade med 

värderingar beroende på vilket politiskt block man tillhör. Skillnader finns också i kontrollen 

av verksamheterna. Inom den privata organisationen fanns det större behov av kontroll och 

tillsyn i jämförelsevis med kommunala organisationer.  

 

5.1 Slutsats   

  

Arbetet har varit intressant och mycket engagerande då vi förmodligen kommer att arbeta 

inom någon av dessa typer av organisationer eller verksamheter. Vi hade inledningsvis lite 

kunskap om hur forskning såg ut om ledarskap i kommunala verksamheter i jämförelse med 

privat verksamhet. Vi trodde att det skulle vara mycket enklare att hitta teorier kring 

ledarskap.  

 

Svårigheterna med att vara ledare verkar vara att hitta en balans mellan att leda och vara ett 

föredöme som arbetskollega. En ledare måste behärska alla delar för att må bra i sitt ledarskap 

i en verksamhet. Som framtida ledare bör vi se oss själva som förändringsbara, utvecklande 

och framför allt flexibla i det samhälle som kommer. Studien har breddat våra vyer på hur 

man kan arbeta i olika organisationer med samma ändamål och resurser. Vi drar inga 

slutsatser på vilka organisationer som skulle vara mer gynnsamma för oss att arbeta i utan 

låter de framtida uppdragen avgöra om vi hamnar i en kommunal eller privat organisation 

som ledare.  
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5.2 Framtida forskningsfrågor  

 

Då vårt resultat visar både positiva och negativa aspekter för en ledare inom de olika 

organisationerna så hade det varit intressant och se ifall man kunde få ihop alla positiva 

egenskaper i en och samma organisation. Vad skulle hända om alla faktorer som tillbringar 

arbetsglädje, ansvar och utveckling tillgodoses i en och samma organisation. Hade denna 

arbetsplats varit drömarbetsplatsen? Vi tror vidare att man skulle kunna forska runt krav och 

prestation för en ledare i en förändlig omvärld. Ett intressant område att vidare forska är att 

fördjupa sig i målsättningar och uppföljningar som organisationerna sätter upp med ledaren i 

centrum.  
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7 Bilaga 1  

 

 
Kontaktperson 

Namn: Rreze Plakiqi 

E-post:   prepla09@student.hh.se 

Mobil: 0735-84 10 44 

Namn:           Liridona Plakiqi  

E-post:          lirpla09@student.hh.se 

Mobil:           0704-00 13 41 

 

 

Informationsbrev 

 

Vi är två tjejer som studerar socialt arbete med inriktning på ledarskap och organisering i 

Halmstad kommun. Vi läser sista terminen av vårt program och ska nu skriva examensarbete. 

Vi ska studera chefernas roll och arbetsförhållanden inom kommunal och privat 

handikappsomsorg. För att studera ämnet vill vi intervjua mellanchefer inom personlig 

assistans.  

 

Utöver intervjun hoppas vi få ta del av annat material så som policydokument, som beskriver 

er verksamhet och kvalitetsredovisningar. Detta skulle kunna ge oss fördjupade kunskaper om 

verksamheten ni arbetar i.  

 

I uppsatsen kommer vi inte att namnge de kommuner eller de intervjuade då vi inte anser att 

det är relevant för vår studie. I och med detta försäkrar vi att vår behandling av 

intervjumaterialet sker konfidentiellt. Våra intervjuer bygger på frivillighet vilket innebär att 

du när som helst har möjlighet att avbryta din medverkan.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Rreze Plakiqi 

Liridona Plakiqi 
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8 Bilaga 2  

 
Intervjufrågor:  

 

1. Beskriv den verksamheten du arbetar inom.  Dess mål, vision, avtal, lagar och 

regler.  

 

2. Hur hamnade du här? 

 

3. Hur skulle du beskriva ditt uppdrag och din roll som ledare? 

 

4. Beskriv din relation till verksamheten och till medarbetarna/ klienterna 

 

5. Problem och möjligheter som du ser med att arbeta inom kommunal respektive 

privat verksamhet? 
 

 


