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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan upplevd 

arbetsmiljö och storlek på arbetsgrupp samt hur närvarande deras enhetschefer är. Tidigare 

forskning har visat på att ett distanserat ledarskap påverkar arbetsgruppen, upplevelse av bristande 

ledarstöd och svårigheter att påverka sin arbetssituation. Denna kvantitativa studie byggde på en 

enkätundersökning vid Umeå kommuns hemtjänst och kranskommuner. Resultaten visade skillnad 

i den upplevda arbetsmiljön idag jämfört med det tidigare distanserade ledarskapet. När det gäller 

storlek på arbetsgrupper visar resultatet att de större arbetsgrupperna upplever sig bli rättvist 

behandlade och det finns större utrymme för cheferna att bygga relationer till sin omsorgspersonal. 

Känslan av att vara ensam i arbetet är vanligare i större arbetsgrupper. Slutsatser visar att 

forskning om ledarskap är viktig i framtiden för att kunna utveckla och förändra ledarskapets 

inverkan på en arbetsgrupp. 
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1. Inledning  
 

Vi lever i en värld där förändring är ett ständigt återkommande begrepp inte minst inom 

verksamheter och organisationer. Ledarskapet inom olika områden är något som genomgår 

förändring. I Adolphson (2010) kan man läsa att ”Ledarna  Sveriges chefsorganisation” har gjort 

en uträkning som visar att mellan åren 20042014 kommer ca 200 000 chefer gå i pension. Detta 

innebär att det kommer att behövas ca 100 000 nya chefer. Den nya generationens chefer kan då 

ha möjligheten att, en gång för alla, bryta det traditionella mönstret av ledare dvs. en vit 

heterosexuell man som pekar med hela handen. Med den nya generationens intåg på 

arbetsmarknaden kommer även nya krav på hur en ledare ska vara. Dessa krav, från främst unga 

medarbetare, kommer att vara inriktade på ett större utrymme av flexibilitet och individuella 

villkor. De kommer även att ställa högre krav på den närmaste chefen om att få personlig 

feedback och coaching.  

   

Dagens verksamheter inom äldreomsorgen ser däremot annorlunda ut. Den kommunala 

äldreomsorgen är en offentlig och politikerstyrd organisation. Politiker i nämnder och styrelser 

har därigenom det yttersta ansvaret vad gäller utformning av mål, riktlinjer och övergripande 

beslut. Äldreomsorgen är hierarkiskt uppbygg från politiker via förvaltningschef till områdeschef 

och sedan till första linjens enhetschefer (Wolmesjö, 2005). Välfärdsområdet under 1990talet 

kännetecknades av decentralisering, omorganisering och nedskärningar. Inte minst inom 

äldreomsorgen är detta synligt då fokus har flyttats från ett ledarskap nära omsorgsarbetet till ett 

ekonomifokuserat ledarskap. Det finns forskning inom äldreomsorgen som visar på att ett 

distanserat ledarskap har inverkan på arbetsmiljön för omsorgspersonalen (Westberg, 2014). Det 

distanserade ledarskapet har uppkommit genom att enhetschefers uppdrag har förändrats från ett 

omsorgsnära till ett mer administrativt uppdrag med fokus på budget (Wolmesjö, 2005).  

   

Att arbeta som omsorgspersonal inom hemtjänsten innebär ofta ett ensamarbete med hög 

arbetsbelastning. Det är vanligt att man upplever bristande ledarstöd och svårigheter att påverka 

sin arbetssituation. Forskning visar att enhetschefer ofta har en stor betydelse för personalens 

hälsa och lärande. Under 1990talet gjordes stora nedskärningar och åtstramningar av 

äldreomsorgen trots att den äldre befolkningen ökade och likaså behovet av omsorg, medan 

personaltäthet och ekonomiskt utrymme inte ökade i samma takt. Men som enhetschef fick man 

ett utökat ansvar för de äldre samtidigt som kraven på balanserad budget kvarstod (Henriksson & 

Wennberg, 2009).  

   

Idag är bilden av omsorgen ungefär densamma dvs. att enhetschefer har svårplanerade 

arbetsuppgifter med ständigt nya omorganisationer och att göra äldreomsorgen så ekonomiskt 

rationell som möjligt. Ofta är besluten kring omorganisationer kortsiktiga och man hinner sällan 

med att utvärdera innan det är dags för en ny. Årliga rapporter visar på att enhetschefer inom 
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äldreomsorgen har alltför stora ansvarsområden vilket gör att tiden för personal, omsorgstagare, 

anhöriga eller utvecklings/förändringsarbeten inte räcker till vilket har resulterat i en stor 

omsättning av enhetschefer. Förklaringen som dessa chefer ger är att den psykosociala 

arbetsmiljön är för dålig, med hög arbetsbelastning och litet inflytande över sin arbetssituation 

(Henriksson & Wennberg, 2009).  

   

Den kommunala äldreomsorgen har uttalade mål som finns att läsa i Socialtjänstlagen. Där 

framgår att äldreomsorgens insatser ska vara av god kvalitet, de ska bygga på människors 

självbestämmanderätt och integritet, samt utföras tillsammans med den enskilde och vid behov i 

samverkan med andra samhällsorgan, organisationer eller föreningar. Dessutom ska äldre få 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden, de ska ha möjlighet till en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra samt tillförsäkras goda bostäder och stöd och 

hjälp i hemmet för den som behöver det (SFS 2001:453).  

  

Vi kan se att ledarskapet inom äldreomsorgen utvecklats och förändrats över tid i förhållande till 

omsorgspersonalen, det ökade ansvaret och arbetsbelastningen. Inte minst märks detta inom 

hemtjänsen. De som idag får hemtjänst är ofta i behov av omfattande insatser vilket dels beror på  

att folk idag blir allt äldre och att det inte finns tillräckligt med äldreboendeplatser. 

Omsorgspersonalen får ta ett större ansvar i sitt arbete och enhetschefer måste hålla nere 

utgifterna. Ett evigt pussel för de inblandade.  

  

Det som styrt oss i vår syftesformulering har varit en organisationsförändring i Umeå kommuns 

hemtjänst, där fokus legat på att skapa bättre förutsättningar för relationen mellan 

omsorgspersonalen och kunden genom delvis ett nytt verksamhetsnära ledarskap. Vi har snarare 

intresserat oss för upplevelsen av arbetsmiljön för omsorgspersonalen efter omorganisationen.  

  

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka sambandet mellan ledarskap och omsorgspersonalens upplevda 

arbetsmiljö i Umeå kommuns hemtjänst.  

 

 1.3 Hypotes  

Vår hypotes blir då att med ett mer verksamhetsnära ledarskap ökar känslan av god arbetsmiljö.  
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1.4 Frågeställningar  

➤ Kan storlek av arbetsgrupp påverka upplevelsen av arbetsmiljö?  

➤ Kan storleken på arbetsgruppen inverka på relationen med chefen?  

➤ Inverkar tiden en chef är på samma arbetsplats den upplevda arbetsmiljön?  

 

 

2. Bakgrund  
För att få en djupare förståelse av äldreomsorgen och dess utveckling har vi i det följande 

beskrivit hur äldreomsorgen sett ut och ser ut i dag samt prognosen för framtida generationer.   

  

2.1 Historik  

Under filantropin på 1800talet innan den moderna välfärden växte fram fanns tanken om 

egenansvar och självhjälp. Under den tiden fanns det civila organisationer med målsättning att 

hjälpa de mest utsatta. Efterhand växte tanken fram om rätten till att få hjälp. Efter första 

världskriget var uppfattningen att staten hade ansvar för landets befolkning. Det gick då från 

självhjälp och filantropi till sociala rättigheter. Mellan åren 19361976 byggde man 

välfärdstjänster i offentlig regi. Grundläggande blev att de sociala tjänsterna skulle vara offentligt 

finansierade och tillgängliga för alla medborgare oberoende betalningsförmåga. Det var här som 

tanken om skälig levnadsnivå uppstod (Rönnegard, 2014).  

   

Äldreomsorgen är idag utformad genom ett samarbete mellan stat och kommun och där staten 

stiftar lagar och ger bidrag till kommunerna. Det kommunerna har är det juridiska ansvaret för att 

alla som är i behov av äldreomsorg ges tillgång till detta. Den kommunala äldreomsorgen skall 

kunna erbjuda olika former av insatser för att kunna hjälpa äldre personer som pågrund av ålder 

drabbats av funktionsnedsättningar att bevara sitt oberoende och kunna bo i hemmet så länge det 

är möjligt. Som utgångspunkt för äldreomsorg används socialtjänstlagen (SoL) och hälso och 

sjukvårdslagen (HSL).  

  

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) skall …  

• …verksamheten bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 

integritet. (SoL 1 kap 1§ 3p) • …insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet. (SoL 3 kap 

3§)  

• …insatserna för den enskilde utföras och genomföras tillsammans med den 

enskilde och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och organisationer och andra 

föreningar. (SoL 3 kap 5§)  
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• …socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra. (SoL 5 kap 4§)  

• …socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem 

som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. (SoL 5 kap 5§)   

• Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt 

liv. (Sol 4 kap 1§) Kommunerna har också ansvaret för den hälso och sjukvård som bedrivs i 

särskilda boendeformer för äldre. Enligt hälso och sjukvårdslagen (HSL) är målet…   

• …en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 

har det största behovet av hälso och sjukvård skall ges företräde till vården. (HSL 2§)  

• Hälso och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 

Detta innebär att den skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig och bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. (HSL 2a §)  

 Under nästan hela åttiotalet var nästan all äldreomsorg offentligt finansierad och utförd, den 

offentliga sektorn växte snabbt. Samtidigt utanför Sveriges gränser växte tanken på privatisering 

av äldreomsorgen fram. Under slutet av åttiotalet hade framväxten av den offentliga sektorn 

stannat av och den tillväxt som fanns hade minskat. Under nittiotalet hamnade Sverige i en 

ekonomisk kris vilket bidrog till att det blev mer intressant att lyssna till den globala 

utvecklingen av konkurrensutsättning genom privata aktörer. Det uppstod då i tidigt nittiotal en 

äldrereform som gav kommunerna rätten att delegera utförandet av äldreomsorg till privata 

intressenter. Detta gjordes med motiveringen att äldreomsorgen skulle kostnadseffektiviseras och 

brukarna omvandlades till kunder. Idag är Sverige ett av världens mest “generösa” länder 

gällande offentliga resurser till äldreomsorgen där 85 procent finansieras genom kommunala 

skatter, 10 procent är statlig skatt och endast fem procent kommer från kunden (Rönnegard, 

2014).   

  

2.2 Arbetsmiljön  

Arbetsmiljölagen (AML), har följande mål:  

  • …att arbetsmiljöns beskaffenhet skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 

och psykiskt avseende (AML 2 kap 1§).   
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Kraven på enhetschefer har gått från att vara kommunikativa till att vara effektivitetsorienterade 

vilket i slutändan bidrar till ett distanserat ledarskap med större fokus på ekonomi. I Sverige 

upplever två av tre förvärvsarbetare att de har ett stressigt arbete. Kvinnor och de med 

tjänstemannayrken är överrepresenterade. Det visar då även att chefspositioner är klart 

överrepresenterade i upplevelsen av att ha ett stressigt arbete. Dock är det vanligare inom 

kvinnodominerade yrken att känna ett psykiskt ansträngande arbete och det är vanligt att känna 

svårigheter med att kunna styra arbetstakten. Detta är mest framträdande i vårdyrken där det är 

66 procent som uppger sig ha ett psykiskt påfrestande arbete. Det är vanligare bland kvinnor än 

män att man upplever otillräcklighet i arbetet, samt att man dagligen får uppleva känslomässigt 

starka arbetssituationer (Lewis & Mathiassen, 2013).  

  

Vårdbiträden och undersköterskor menar att det mest positiva med vårdyrket är kontakten med 

patienterna eller de boende samt arbetskollegor. Det som anses mest negativt är det tunga yrket, 

både psykiskt och fysiskt samt känslan av otillräcklighet och problem med hot och våld (AFS 

1990:18). Detta förekommer ganska ofta vilket gör det viktigt för omsorgspersonalen att chefen 

finns där som stöd. Enligt AML 1 kap 1§ har arbetsgivaren som uppgift att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt verka för en god arbetsmiljö. Tyvärr är detta en 

bristvara och det framförs ofta en önskan från omsorgspersonal om att enhetschefer ska ha egen 

erfarenhet av att arbeta inom omsorgen för att därigenom förstå de faktiska problem som finns 

(Henriksson & Wennberg, 2009).  

   

 Ledarrollen inom äldreomsorgen har en viktig uppgift genom att vara ett stöd för personalen med 

syfte att lära och utveckla. Äldreomsorgen är, som tidigare nämnts, hierarkiskt uppbyggd med en 

toppstyrning vilket kan göra medarbetare frustrerade över att de beslut som tas sällan är 

långsiktiga vilket kan medföra en legitimitetskris för ledningen. Detta i sin tur kan leda till 

motstånd inför fattade beslut vilket man, som ledare, då kan uppleva att medarbetarna inte förstår 

allvaret och att de inte fokuserar på rätt saker. Vid sådana tillfällen är det lätt att glömma att det 

finns en organisationskultur som kanske är svår att förändra. T.ex. kan det finnas ett oförstående 

och en ovilja till att förändra något som anses fungerar vilket kan vara det samma som att 

ifrågasätta och hota det som är stabilt i den gemensamma kulturen (Adolphson, 2010).  

   

Det finns exempel på hur förändringar kan lyckas genomföras i starka stabila 

organisationskulturer bl.a. från Japan där man skapat en helhetssyn över organisationen, gett 

medarbetarna möjlighet att utveckla sin kompetens mm. På en arbetsplats ska alla medarbetare 

ha möjlighet att bidra med förslag till förändringar med syfte att det skall bli ett bättre resultat. 

Genom att skapa handlingsutrymme och ökat medbestämmande bidrar detta till en mer positiv 

inställning till arbetsuppgifter och organisationen (Adolphson, 2010).  
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2.3 Framtiden inom äldreomsorgen  

 

Som vi redan vet ökar den äldre befolkningen. Vi lever längre idag och det finns även fler äldre 

än vad det finns unga människor. Detta innebär att det finns färre personer som kan arbeta men 

betydligt fler som behöver omsorg. För att förstå det mer konkret finns det idag 4,2 arbetande 

personer som försörjer en människa över 65 års ålder. Prognosen för detta om 40 år är 2,1 

personer. Det finns samtidigt en annan viktigt fråga i detta sammanhang där forskning visar att 

antalet friska år efter 65 års ålder är utmärkande högt i Sverige och Norge där det för kvinnor är 

15 friska år och för män 14 år. Den genomsnittliga siffran för antalet anställda per 100 

omsorgsbehövande äldre är 3,5 personer. Denna siffra motsvarar ungefär 2 procent av 

arbetskraften och även här blir prognosen då att det kommer behövas ungefär den dubbla 

arbetskraften om 40 år. Detta eftersom antalet mycket gamla blir fler och dessa kräver oftast mer 

specialiserad vård som inte med självklarhet kommer kunna utföras i hemmet utan att 

omsorgspersonalen har större stöd och mer utbildning (Wallin, 2014).  

   

Arbetsvillkoren för de som arbetar med äldre framställs sällan som goda. Många som arbetar 

inom äldreomsorgen är själva äldre och personalomsättningen är hög, speciellt inom 

hemtjänsten. Det är ett lågavlönat arbete vilket kan bidra till ett dåligt rykte. Utifrån vad vi skrev 

i inledningen om den nya generationen kan det bli svårt att attrahera unga människor till 

äldreomsorgen i framtiden (Blennberger, 2014).   

  

2.4 Ledarskapet  

 

Ledarskap som ett begrepp kan definieras på en mängd olika sätt inom ledarskapsforskningen. 

Kännetecken för ledarskapsteorier är att de antingen förklarar uppkomsten av ledarskap eller 

försöker förklara ledarskapets natur och dess effekter. Exempel på detta är att se ledarskap som 

en egenskap, ett beteende, en roll, en relation, en effekt eller som en process (Maltén, 1998). 

Enhetschefens arbete ses som en svår mellanposition som innebär att hantera många olika krav 

och förväntningar, ett uppdrag från politiker, förvaltnings och avdelningschefer samtidigt som 

dem har uppgiften att leda sin personal. Detta leder till att det ställs stora krav på enhetschefen att 

kunna hantera och balansera olika önskemål och konflikter (Nordström, 2000).   

En lite nyare men också en mörk bild av enhetschefernas arbetsvillkor ger Hjalmarson, Norman 

och Trydegård (2004). Enhetschefernas arbete beskrivs som skiftande och svårt att planera 

samtidigt som de har ställts inför många omorganisationer med enbart ekonomiska motiv. De 

politiska besluten består av otydliga mål som dessutom är väldigt kortsiktiga. Många 

enhetschefer har stora enheter och hela arbetssituationen upplevs av många som övermäktig med 

hälsoproblem som följd. På den positiva sidan upplevde cheferna uppskattning från äldre, 

anhöriga och personal.  
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3. Metodavsnitt  
 

Under en av författarna till denna Cuppsats verksamhetsförlagda utbildning våren 2014, som 

enhetschef på hemtjänsten vid Umeå kommun fick han frågan om han kunde tänka sig att hjälpa 

Kristina Westerberg, docent vid Umeå Universitet, att lämna ut och samla in enkäter som skulle 

genomföras av alla anställda i Umeå kommuns hemtjänst. Westerberg hade själv skickat ut 

enkäter till kranskommunerna runt Umeå: Malå, Sävar, Holmsund, Vilhelmina och Lycksele. 

Som ett tack skulle vi få ta del av data och använda den i Cuppsatsen. Eftersom författarna 

själva har erfarenhet från yrket som enhetschef blev det då ytterst intressant att få ta del av 

resultatet från undersökningen.   

   

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod där vi använder metoden 

sekundäranalys. Denna görs utifrån Westerbergs (2014) rapport Ny organisation och ledarroll i

  hemtjänsten. Westerberg gjort en enkätundersökning med hemtjänsten i Umeå kommun och 

dess kranskommuner. Sekundäranalys innebär att vi ytterligare gör en analys av redan insamlad 

data (Bryman, 2008).  

  

3.1 Urval  

 

Det urval vi gjort av vår sekundärkälla är ett bekvämlighetsurval, eftersom den ena författaren 

gavs möjligheten att delta i datainsamingen för den primära undersökningen för att sedan få 

tillgång till rådata från den. Rådatan är den senast genomförda enkätundersökningen till 

rapporten av Westerberg (2014).  

  

3.1.1 Rapportens Urval   

 

Urvalet för rapporten är även det ett bekvämlighetsurval där tillgängliga personer använts för 

undersökningen (Bryman, 2008). Westerberg har använt sig av personer som arbetar inom 

hemtjänst i Umeåregionen samt kranskommuner, detta eftersom rapporten riktar sig till Umeå 

kommuns hemtjänst där hon har använt sig av både omsorgspersonal och ledare. Hon har även 

vänt sig till kunder i hemtjänsten för att få en ytterligare uppfattning av hur förändringsarbetet 

uppfattas.   
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3.2 Datainsamling   

 

Westerberg gjorde en enkät som skickades ut till den utvalda omsorgspersonalen. Det är den 

enkäten som ligger till grund för de resultat vi kommer att presentera i resultatdelen och 

analysavsnittet. Enkätundersökningen hade genomförts vid tre tillfällen våren 2012, 2013 och 

2014 i Umeåregionen och dess kranskommuner. Deltagarna som var med i undersökningen blev 

tilldelade en visst nummer som enkäten märktes med och sedan skrevs namnet som tillhörde det 

numret på kuvertet. Enkäten delades sedan ut till den anställde. Undersökningen är longitudinell 

och för att de nyaste enkätsvaren skulle bli jämförbara med tidigare enkätutskick kodades 

namnen med ett nummer. De anställda som tidigare inte deltagit i undersökningen fick nya 

nummer som inte redan var nyttjade. När författaren fått tillbaka enkäterna användes enkäter som 

blivit besvarade.  

  

3.3 Rapporten “Ny organisation och ledarroll i hemtjänsten   

 

Rapporten av Westerberg (2014) Ny organisation och ledarroll i hemtjänsten  är främst 

skriven för de som deltagit i hemtjänstens organisationsförändring i Umeå kommun. Den 

organisatoriska förändringen gick ut på att försöka skapa bättre förutsättningar för 

kontakpersonalen och kunden genom mindre arbetslag, bättre geografisk indelning och ett 

verksamhetsnära ledarskap.  De administrativa uppgifterna som enhetschefer tidigare utfört 

samlades ihop till en central funktion så som ekonomi, kvalitetsuppföljning, planering och 

bemanning. Utgångspunkten för detta upplägg var tron på en bättre psykosocial arbetsmiljö för 

både enhetschefer och omvårdnadspersonal, genom ett verksamhetsnära ledarskap med fokus på 

lärande och utveckling. Det fanns även en tro på att förändringen skulle ge positiva effekter för 

kunden. För datainsamlingen har enkäter och intervjuer gjorts. Det finns tydligt skrivet i 

rapporten vilka mål man hade med förändringsarbetet. Dessa var:  

   

 Ett nytt kontaktmannaskap som innebär att systematiskt arbeta med 

genomförandeplaner och kontinuerlig uppföljning av dessa.  

   

 Ett coachande ledarskap som innebär att ledarskapet inriktas mot relations och 

ledningsarbete. Detta innebär att enhetscheferna ska fokusera på kärnan i 

verksamheten ge stöd i omvårdnadsarbetet och relationen till kunderna.  

   

 En central funktion som ska ge det nya ledarskapet rätt förutsättningar. De 

centrala funktionerna är specialiserade och ska kunna ge en bättre överblick och 
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en gemensam struktur för planering och mer behovsstyrd resursfördelning och 

kvalitetssäkring för hela verksamheten.  

(Westerberg,2014, s.2)  

   

Det man önskade uppnå med hela organisationsförändringen var ett tydligare fokus på relationen 

till kunden. Förbättrade arbetsförhållanden och högre effektivitet och kontinuitet inom hemtjänsten 

(Westerberg, 2014).  

   

För att skriva rapporten har enkäter delats ut till de anställda inom hemtjänsten vid tre olika 

tillfällen våren 2012, 2013 och 2014. Det delades ut 469 enkäter och 302 enkäter blev besvarade 

vilket motsvarar cirka 65%. Även en jämförelsegrupp användes från samt Vindeln, Malå, 

Vilhelmina och Lycksele samt det privata bolaget Athena omsorg (Westerberg, 2014).  

   

3.4 Bearbetning av data  

 

Först och främst läste vi hela rapporten för att se om det finns andra frågor att analysera än de 

som redan gjorts i rapporten. Vi har även läst in oss mer ingående på området äldreomsorg, 

ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö.  Efter det har vi gått igenom alla enkätfrågor för att 

se vilka frågor som är lämpliga att undersöka och analysera. Eftersom vi har en enkät att utgå 

ifrån använder vi oss av bivariat analys vilket gör det möjligt för oss att undersöka två variabler 

för att se om det finns ett möjligt samband mellan dessa. Detta görs genom korrelationstabeller 

där det finns en beroende och en oberoende faktor.  

   

För att kunna arbeta med enkäten har vi använt oss av SPSS för att få fram sammanställningar av 

svaren samt att kunna jämföra de variabler vi valt ut till undersökningen. När detta var färdigt 

flyttade vi över tabellerna till Microsoft Excel, ett kalkyleringsprogram i datorn. Detta gjorde vi 

för att kunna skapa diagram och räkna ut svaren i procent. Vi vill ha svaren i procent då det blir 

mer lätt överskådligt att läsa av både tabeller och diagram.  

   

3.5 Reliabilitet och Validitet 

 

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet till resultatet. Den rapporten som vi utgår från är en 

longitudinell undersökning där enkäter har skickats ut vid tre tillfällen under treårs tid, vilket ökar 

reliabiliteten. Vi har i vår undersökning däremot endast fått ta del av den senaste 

enkätundersökningen men vi anser trots det att undersökningen är reliabel då samma frågor 

skickades ut vid varje tillfälle. Vad gäller rapportens validitet är de slutsatser som gjorts 

sammanhängande och tydliga. Eftersom enkäten skickats ut till över 400 personer ökar 

generaliserbarheten för hemtjänsten nationellt.  
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3.6 Etiska aspekter  

 

De grundläggande aspekterna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  

och nyttjandekravet (Bryman, 2008). På de enkäter som delats ut finns information om själva 

studien, det står även att den är frivillig men att det är viktigt att de som valts ut besvarar 

frågorna. Detta uppfyller kort och gott informationskravet. Vad gäller samtyckeskravet är alla 

deltagare över 18 år och det framgår av enkäten att den är frivillig, dock med tyngd på att ett svar 

är viktigt. När vi kommer till konfidentialitetskravet framgår det i rapporten att de namn som 

koderna tillhör har hållits separat från varandra och den enda gången de använt namnen är för att 

skicka ut enkäter med rätt sifferkod till rätt person. Därefter är det endast koderna som använts. 

För jämförelsegruppen har inga namn använts utan personnummer som kopplats samman med 

sifferkoderna även dessa har förvarats separat och alla namn och personnummer har förvarats 

utan tillgång för obehöriga. För vår egen del har vi för att få använda materialet från enkäterna 

skriva på ett konfidentialitetsavtal som vi fick från Westerberg. Vad gäller nyttjandekravet har vi 

inte använt oss av information om enskilda personer och i rapporten framgår att resultatet av den 

kommer användas för vidare forskning  
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4. Teori  

 

I detta avsnitt redogörs teorier som berörs i analysdelen för de frågeställningar vi har. Eftersom 

vårt syfte med uppsatsen är att undersöka ledaskapets samband med omsorgspersonalens 

upplevda arbetsmiljö har vi valt teorier om ledarskap och organisationsmodeller. De utvalda 

teorierna är lämpliga i analysen för våra frågeställningar.  

  

4.1 Organisationsmodellen Kaizen  

 

Vår första teori heter Kaizen som är en japansk teori. Den växte fram på efterkrigstiden som varit 

en inspirationskälla för västerländska företag och organisationer. Teorin som är en  

organisationsmodell menar att framgången i en verksamhet är fokus på processen och kunden. 

Det innebär att ha en helhetssyn och ge anställda möjlighet att använda sin nyfikenhet och 

utveckla sin kompetens (Adolphson, 2010). Det finns en princip kring beslutsfattande som 

innebär att höga chefer konsluterar med arbetare långt ner i organisationen (Giddens, 2007). 

Samtliga anställda ska ha förmågan, viljan och ansvaret att bidra till förändringar och förslag till 

förändringar. För att detta ska fungera måste ledarna vara införstådda i de processer 

organisationen genomför och kunna coacha sina medarbetare (Adolphson, 2010). De personer 

som utbildar sig till chefer eller arbetar som chefer i japanska företag som styrs av denna modell 

får alltid börja sina år inom organisationen med att lära känna olika avdelningar och sektioner 

och gå in i olika positioner på flera nivåer för att få erfarenhet samt olika aspekter av företagets 

verksamhet. På alla nivåer i organisationen arbetar man efter en gruppinriktad produktion vilket 

innebär arbete i mindre grupper eller team och prestationer bedöms även därefter (Giddens, 

2007).  

  

4.2 Teorier om delaktighet i organisationer  

Delaktighet definieras av forskare på en rad olika sätt, de flesta beskriver delaktighet som en 

överflyttning av makt och ansvar nedåt i organisationen (Niehoff & Turney, 2000). Krav och 

kontrollmodellen beskriver tre olika typer av kontroll: uppgiftskontroll, deltagande i 

beslutsfattande och färdighetskontroll. Uppgiftskontrollen handlar om den anställdes kontroll 

över själva arbetet, kontrollen över arbetsuppgifternas planering och utförare. Deltagande i beslut 

är den anställdes kontroll över arbetssituationen och färdighetskontroll handlar om de kunskaper 
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och färdigheter individen använder sig av i arbetet.. Slås dessa tre ihop så blir det 

beslutsutrymme vilket används för att beteckna individens sammantagna kontroll i och över en 

arbetssituation. Beslutsutrymmet har att göra med både möjligheten för de anställda att påverka 

sin arbetssituation direkt och med möjlighet att utveckla kompetens så att de kan ta kontroll över 

situationer i arbetet (Theorell, 2003).   

Att skapa en delaktighet bland medarbetare leder till att arbetet blir effektivare. Paldanius (1999)

  menar att det inte enbart handlar om ett effektivitetsperspektiv utan det även finns fyra olika 

anledningar till att införa delaktighet i en organisation. Dessa fyra är: 1. för att öka 

produktiviteten och flexibiliteten samt få lägre frånvaro. 2. förbättra möjligheten till delaktighet i 

arbetssituationen vilket ökar välbefinnandet och motivationen. 3. Antropoligiskt: innebär att 

delaktighet uppstår när omsorgspersonalen får en relation till tjänsten som utförs, en 

orsaksrelation mellan uppgift och ansvar. 4, “Det fundamentala motivet”  en fundamental 

förändring av maktfördelning inom organisationen som utgår från ett politiskt ideologiskt 

perspektiv med målet jämlikhet mellan klasserna.   

  

4.3 Coaching  

 

Vår tredje teori handlar om det coachande ledarskapet. Den coachande ledare lockar fram 

individens egna förmågor och hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna för individen. 

Ledaren stödjer, inspirerar, utmanar, vägleder samt konfronterar omsorgsgivarna i det dagliga 

arbetet. Coachas omsorgsgivare på ett bra sätt presterar de mer och resultaten blir då bättre. 

Trivseln blir högre på en arbetsplats där utmaningar finns (Gjerde, 2004). Det coachande 

ledarskapet är hämtat från idrottens värld vilket märks då de flesta konsulter ofta använder 

exempel från idrotten värld när det talas om coaching. Den största likheten mellan idrott och 

arbete är att utnyttja den högsta potentialen hos varje enskild individ. En arbetssituation är oftast 

mer komplex än en idrottslig och prestationskraven sker under en längre tid i arbetslivet än vid 

idrottsliga sammanhang. För att bli en bra coach krävs att man har en helhetssyn. Ledarskap 

handlar om att se framåt och arbeta för att organisationen och medarbetarna ska bli skickliga och 

flexibla. Administration består av att arbeta systematiskt för att uppnå de resultat som 

kommunerna har föresatt sig att uppnå. Coaching fungerar ypperligt inom organisationer för att 

öka effektivitet och stärka målfokus. Coaching är även bra för att göra dig medveten om din 

potential och dina utvecklingsmöjligheter, det skapar en medvetenhet om hur man själv fungerar 

(Gåserud, 2001).  
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4.4 Universella teorier  

 

Det finns ytterligare teorier kring ledarskap som är intressanta för vår studie. Dessa kallas 

universella och flera studier har gjorts kring förhållandet ledarbeteenden och resultat som senare 

skapat teorier. Ohio State University Leadership Studies som startade 1945 är den studie som 

anses vara mest betydelsefull i ledarskapsforskningen och ligger till grund för ytterligare teorier 

kring ledarskap. Ledarskapet i studien definierades som beteende hos en person som styr en 

grupp mot gemensamma mål. Ledarbeteendet beskrivs genom två faktorer:   

‘Consideration’ (C) vilket innebär i vilken grad ledaren visar omtanke om välmåendet för 

gruppens deltagare. Ledarbeteendet är inriktat på relationer, vänskap, ömsesidig tillit och 

mellanmänsklig värme.   

Den andra faktorn kallas ‘Initiating structure’ (S) och  beskriver i vilken grad ledaren aktiverar 

gruppen och organiserar det sätt som gruppen ska utföra arbetet på.   

  

Det finns flera studier som bekräftar dessa två faktorer (C) och (S) som centrala dimensioner i 

ledares beteende. Dessa dimensioner kan även kallas för medarbetarorientering (C)  och resultat 

eller uppgiftsorientering (S). Det finns även studier vid universitetet i Michigan och även där 

kom man fram till två liknande dimensioner eller faktorer kring ledarskapet. Resultatet av 

studierna var att arbetsplatser med goda resultat i större utsträckning hade ledare med ett 

medarbetarorienterat  beteende (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

  

Robert R. Blake och Jane S. Mouton har utifrån studierna vid Ohio State skapat teorin 

ledargallret. De kallar då de tidigare faktorerna för element och menar att ledare lägger olika stor 

vikt vid det ena elementet och mindre vikt vid det andra och vissa gånger tvärt om. Genom detta 

ses ledarstil som en kombination av resultat eller uppgiftsorientering och medarbetarorientering. 

Resonemanget grundar sig på att ledarskap inte kan utövas utan att det finns både uppgifter och 

människor. En uppgift ska utföras och människor ska utföra den, först då kan ledarskap utföras 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).  
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5. Resultat och analys  

Det resultatet vi ser är att det oftare finns större missnöje bland de som haft sin enhetschef upp 

till sex år. Något fler i den gruppen upplever att de inte får den hjälpen de behöver (tabell 1.1) 

eller blir uppmuntrade att delta i viktiga beslut (tabell 1.2). Vad gäller oro bland 

omsorgspersonalen finns det lite mindre oro kring de som haft sin enhetschef endast ett till tre år 

men flera av dem som haft sin enhetschef från sju år och över upplever oftare oro på arbetet. De 

som är mest nöjda sammantaget är däremot de som haft sin enhetschef i sju år eller längre.  

  

Tabell 1.1 Hur länge dem haft sin chef, får stöd och hjälp av sin enhetschef   

  
Mycket sällan 

eller aldrig  

Ganska  

sällan  

Ibland  Ganska ofta  Mycket ofta  Totalt  

13 år  2  7  23  28  23  83  

46 år  1  1  5  9  4  20  

7<  0  0  5  8  4  17  

  

  

Tabell 1.2 Hur länge dem haft sin chef, min närmaste chef uppmuntrar mig att delta i viktiga beslut.  

  1 Inte alls  2  3  4  
5 Helt och 

hållet  

Totalt  

13 år  3  12  28  22  18  83  

46 år  2  2  6  7  3  20  

7<  0  0  9  6  2  17  

  

  

Storleken på arbetsgruppen ser ut att ha viss inverkan på huruvida man känner sig rättvist 

behandlad av sin enhetschef eller arbetsledare. Framförallt är de grupper om 21 personer eller 
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fler där störst andel upplever sig bli rättvist behandlade i högre utsträckning Vad gäller frågan 

om omsorgspersonalen får stöd och hjälp från närmaste chef är det även här något större andel i 

gruppen 21 eller fler som upplever att de får stöd och hjälp ibland eller mycket ofta flest är det 

som är missnöjda i grupper om en till tio personer. Även vad gäller frågan om 

omsorgspersonalen anser det vara enkelt att få ett samtal med sin enhetschef är det de större 

arbetsgrupperna som svarat i större utsträckning utifrån totalen att de upplever det enklare än de 

grupper som har en till tio personer (tabell 1.3).   

När det kommer till frågan kring att medarbetare uppmuntras att delta i viktiga beslut är det en 

ganska jämn spridning på vad deltagarna upplever. De grupper om en till tio personer och 1120 

upplever i mindre utsträckning att de mycket ofta uppmuntras till att vara delaktiga i viktiga 

beslut. I grupper om 21 personer eller fler upplever man att enhetschefen oftare hjälper till att  

utveckla de starka sidorna hos omsorgspersonalen sett utifrån totalen. Det svarsalternativ som är 

använt mest frekvent bland alla som svarat oavsett gruppstorlek är ibland. I  grupper om en till 

10 personer har dem flesta svarat ibland eller ganska ofta och i gruppen 1120 personer har flest 

angivit svarsalternativet ibland och av de resterande har ungefär hälften svarat inte alls eller 

någon enstaka gång och den andra hälften svarade ganska ofta eller ofta men inte alltid.   

  

Tabell 1.3 Hur stor arbetsgrupp, det är lätt för mig att få ett samtal med min närmaste chef  

  Mycket sällan eller 

aldrig  

Ganska  

sällan  

Ibland  Ganska ofta  Mycket ofta  Totalt  

1-10 

personer  

2  3  14  24  6  49  

11-20 

personer  

2  2  12  14  8  38  

21< 

personer  

2  3  3  12  8  28  

  

  

Storlek på arbetsgrupp påverkar ytterst lite hur mycket stöd och hjälp de anser att sig få av sina 

arbetskamrater. De flesta upplever ganska ofta att de får stöd och hjälp från arbetskamrater. Att 

de kände sig ensamma i arbetet var vanligast i de grupper om 1120 personer. I de andra 

grupperna kände sig de flesta sig ganska sällan och mycket sällan eller aldrig ensamma i arbetet. 

I gruppen om 21 personer eller fler kände sig hälften ibland eller ganska ofta ensamma i arbetet. 
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I de grupperna med 1120 personer var det sett utifrån totalen svarade störst andel som ganska 

ofta eller mycket ofta känner sig ensamma i arbetet. Mest avslappnad känner sig de som tillhör 

arbetsgrupper om en till tio och 21 personer eller fler, färre i gruppen 1120 kände sig 

avslappnade. Vad gäller frågan om man tillsammans med sina arbetskollegor utvecklar arbetet 

tillsammans har gruppstorleken ingen inverkan. Grupper med 21 personer eller fler medarbetare 

har störst andel svarat ibland eller ganska sällan.   

  

5.1 Tiden enhetschefen verkat på arbetsplatsen  

Utifrån våra resultat ser vi att personalen till stor del är nöjda med sin arbetssituation och ledare. 

Utifrån det vi tidigare skrivit om det distanserade ledarskapet som uppstod samtidigt som 

äldrereformen kan vi här se en skillnad i den upplevda arbetsmiljön i dag då det framförallt är en 

ny typ av ledarskap som införts i Umeå kommuns hemtjänst. Eftersom det är stor omsättning på 

enhetschefer, är det inte omöjligt att det inverkar på den upplevda oron bland de som haft sin 

enhetschef längre än sju år. Risken finns att man blir av med en enhetschef som har byggt upp 

förtroende och ett fungerande system. Att inte känna stöd och hjälp kan då handla om att en 

nytillsatt chef inte hunnit bygga upp en grund eller förtroende bland omsorgspersonalen. Den 

höga omsättningen av enhetschefer kan ha inverkan på arbetsmiljön för omsorgspersonalen som 

enligt resultaten visar att minst oro och mest nöjda är de som haft samma chef mellan sjunio år 

vilket är ett smalt tidsintervall. Det finns ytterligare möjliga skäl till att vara mer nöjd om man 

haft sin enhetschef en längre tid. Detta kan vara att denne då känner sin personal och på ett 

enklare sätt kan hjälpa personalen genom sin coaching att utveckla sig på arbetsplatsen. Att även 

ha ett förtroende till sin personal kan bidra till att våga låta personalen ha större inflytande över 

olika beslut och därmed kan också arbetsmiljön upplevas bättre.   

5.2 Storlek på arbetsgrupp och relation till närmaste chef  

Resultaten kring storlek på arbetsgrupp är att de största grupperna om 21 personer eller fler 

känner sig mest rättvist behandlade av enhetschefer och arbetsledare. Vad gäller om man får stöd 

och hjälp av, samt att få samtala med enhetschefen är det även här de största grupperna som 

angett att de oftast får det. Upplevelsen av att motiveras att delta i viktiga beslut har en jämnare 

spridning, något högre procent bland de stora grupperna upplever oftare att de blir uppmuntrade 

att vara delaktiga.  Även när det gäller att få stöd att utveckla sina starka sidor är det de stora 

arbetsgrupperna som är mest nöjda.   

 Det coachande ledarskap som införts där fokus ligger på relationer och ledningsarbete visar sig 

genom att även de största arbetsgrupperna upplever sig bli rättvistbehandlade. Det finns utrymme 

för enhetschefer att skapa relationer, stötta och hjälpa sina medarbetare. De positiva effekterna 
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kan även kopplas samman med teorierna kring medarbetarorienterade ledare och 

delaktighetsteorierna. Att medarbetarna känner sig sedda och delaktiga i beslut gällande sin 

arbetsplats ökar det kollektiva välmåendet. Detta kan även bidra till att arbetsgrupper mår bättre 

och får en mer positiv attityd och deras arbete kan på så sätt effektiviseras och större fokus kan 

också läggas på resultat.   

  

5.3 Storlek på arbetsgrupp och upplevd arbetsmiljö  

 

Storleken på arbetsgruppen påverkar i liten utsträckning huruvida man får stöd och hjälp från 

sina kollegor (Tabell 1.4). Upplevelsen av att vara ensam i arbetet är vanligast i grupper med 21 

eller fler. I de övriga grupperna upplevs ensamhet sällan eller ibland. Avslappnad är man i de 

flesta grupperna något mindre i grupper om 1120 personer. Det är även en jämn fördelning på 

hur man utvecklar arbetet ihop och tre av fyra grupper har svarat ganska ofta. I grupperna 1120 

svarade störst andel ibland.  

  

  

  

Tabell 1.4 hur stor arbetsgrupp, om jag behöver, får jag hjälp och stöd av mina arbetskamrater  

Kolumn1  Mycket sällan eller 

aldrig  

Ganska  

sällan  

Ibland  Ganska ofta  Mycket ofta  Totalt  

1-10 

personer  

0  0  3  22  25  50  

11-20 

personer  

0  0  6  20  14  40  

21< 

personer  

0  1  2  12  13  28  

  

  

Storleken på arbetsgruppen påverkar i liten utsträckning huruvida medarbetarna är delaktiga i 

utvecklingen av arbetet. Det sker ganska ofta att medarbetarna är delaktiga oavsett storlek på 

grupp. I arbetsgrupper med upp till tio personer är det möjligtvis enklare att öka delaktigheten 

och välmåendet på arbetsplatsen. I de större grupperna kan det vara mer av en utmaning att få 

alla att känna sig hörda. Hur det kommer sig att de grupper om 21 personer eller fler i större 
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utsträckning känner sig nöjda än den med 1120 personer skulle kunna bero på att man i dessa 

grupper naturligt delar upp sig i mindre team där man gemensamt delar åsikter och på så vis 

enklare kan känna sig delaktiga och få sin röst hörd i arbetet.   

  

  

6. Diskussion  
  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan ledarskap och 

omsorgspersonalens upplevda arbetsmiljö inom hemtjänsten. Metoden för uppsatsen har varit 

sekundäranalys då vi har använt oss av rådata från en enkätundersökning som är gjord primärt 

för en annan studie. Vi anser att dem frågeställningar vi har är besvarade och resultaten 

förstärker vår hypotes om att ett verksamhetsnära ledarskap ökar känslan av god arbetsmiljö. 

Resultaten visar på att det är liten skillnad mellan storleken på arbetsgrupper och den upplevda 

arbetsmiljön dock tenderar dem mindre arbetsgrupperna att visa något mindre missnöje. Relation 

till enhetschefen tenderade dock de personer som jobbar i större arbetsgrupper vara mer nöjda 

med än dem som jobbar i mindre grupper.   

  

Delaktigheten ses som positivt enligt den japanska organisationsmodellen Kaizen. Att få stöd och 

hjälp av sina kollegor är inte heller beroende på arbetsgruppens storlek. Det som kan inverka 

skulle kunna vara det coachande ledarskapet som skapar utmaning för omsorgspersonalen 

(Gjerde, 2004). Att det finns utmaningar medför motivation till förbättringar vilket kan öka 

arbetsgruppens motivation till att hjälpa och stötta varandra i arbetet. Även delaktigheten kan här 

vara en viktig faktor. Enhetscheferna har lyckats skapa en delaktighet i arbetet som 

omsorgspersonalen utför oavsett hur stor eller liten arbetsgrupp enhetscheferna arbetar med. 

Undersökningen vi fick ta del av gjordes i tre omgångar där vi valde att kolla på den tredje och 

sista omgången. I och med att vi bara analyserade det sista enkätutskicket blir det svårt att se om 

delaktigheten har ökat under den tid som undersökningen pågick. Det vi kan se utifrån den 

undersökningen vi tagit del av är att hög delaktighet och välmåendet verkar gå hand i hand.  

  

Enligt forskningen är det positiva med att arbeta inom hemtjänsten kontakten med brukare och 

kollegor. Vad är det då som gör att man oftare känner sig ensam i grupper om 1120 personer där 

personalen har fler kollegor. Kan det vara för att det blir mindre personligt mellan kollegor i en 

stor arbetsgrupp jämfört med i en arbetsgrupp med färre personer, man blir en i mängden. I 

arbetsgrupper med färre personer blir det mer personligt och att brukarna är utspridda på en 

mindre yta på arbetsplatsen och det leder till att man oftare stöter på sina kollegor. I dem större 

arbetsgrupperna jobbar personalen utspridda över en större yta och då minskar chanserna till att 

stöta på sina arbetskamrater. Att det sällan påverkas hur mycket stöd och hjälp dem får beroende 

på storleken av arbetsgruppen tror vi beror på att personalen har sina scheman som dem jobbar 



 

19 

 

utifrån och att dem då sällan hör av sig till sina kollegor för att be om hjälp. Eftersom dem redan 

har sina dagar planerade kan dem själva anpassa sig om det skulle köra ihop sig.  

  

Det krav som enhetschefer ofta har på sig om att bli så effektiva som möjligt med stort 

administrativt och ekonomiskt ansvar har Umeå kommun förändra genom att införa ett mer 

verksamhetsnära ledarskap för att komma ifrån det distanserande ledarskapet. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att personerna i dem olika grupperna känner sig delaktiga i utvecklingen av 

arbetet. Det coachande ledarskapet ska ta fram dem starka sidorna i varje person och det gäller då 

som enhetschef att se till att alla får sin röst hörd vid beslut om utveckling av arbetet. Personerna 

som jobbar med hemtjänst vet oftast hur dem skulle vilja göra när dem kommer till arbetet för att 

få en så bra arbetsdag som möjligt. När enhetschefen arbetar närmare sin personal och stöttar 

dem att få fram sina starka sidorna och letar efter det bästa i varje enskild person, känner dem sig 

sedda och uppskattade vilket kan skapa en mer positiv stämning på jobbet. Det är även bra att få 

med sig omsorgspersonalen vid beslut både kring långsiktiga och kortsiktiga lösningar för att 

dem då känner sig mindre frustrerade över de beslut som fattas högre upp i hierarkin.    

  

Enhetschefens tillgänglighet är en viktig orsak till att personalen känner att dem får stöd och 

hjälp av henne/honom. Att ha en enhetschef som finns nära verksamheten och personalen kan 

vara särskilt bra vid tillfällen när jobbet känns tungt fysiskt och psykiskt för omsorgspersonalen. 

Att se jobbet som en utmaning är något som enhetscheferna bör göra för att lyckas få fram det 

bästa av sina anställda. I arbetsgrupper om 21 eller fler är upplevelsen att enhetschefen är mer 

tillgängliga än i mindre arbetsgrupper. Med tanke på det nya ledarskapet inom hemtjänsten i 

Umeå kommun skulle det kunna vara så att effekten av detta blir störst i de stora arbetsgrupperna  

då de sedan tidigare är mer vana att få mindre uppmärksamhet från sin enhetschef. 

Enhetscheferna bör vara medarbetarorienterade snarare än resultatorienterade för att 

arbetsgrupperna ska bli mer förstående för enhetschefens situation likaväl som att 

omsorgspersonalens röster ska få gehör på ett enklare sätt.  

  

6.1 Val av metod  

 

Denna studie är en kvantitativ studie där vi gjort en sekundäranalys av en redan genomförd 

enkätundersökning. Några nackdelar med att analysera en redan genomförd enkätundersökning 

är att frågeställningarna styrs av de frågor som redan finns i enkäten istället för att utforma frågor 

utifrån dem frågeställningar som vi först var intresserade av att undersöka.   

  

Vi tror att svaren på enkäten mycket kan spegla sig i hur personerna som svarar känner efter hur 

det är just nu på sin arbetsplats. Det kan vara olika beroende på hur mycket kontakt dem haft 

med sin enhetschef eller kollegor under sista tiden. Vi tror även att svaren beror mycket på hur 
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dagsformen var när dem svarade på enkäten eftersom personalen fick svara under arbetstid. Är 

det en dag då allting fungerar bra på arbetet är det lättare att vara positiv.  

  

Vi kunde ha kompletterat studien med att göra några intervjuer med dem som deltagit i enkäten 

för att få ett bättre djup i svaren. Deltagarna i undersökningen ska dock vara anonyma och att då 

välja ut några från den skulle kunna bryta konfidentialitetskravet i undersökningen för dem som 

vi hade valt ut. Vi skulle däremot kunna ge enkäten till en helt annan hemtjänst för att på detta 

sätt jämföra svaren. Detta gjorde vi inte då det skulle bli för stora mängder data att bearbeta och 

tiden skulle bli knapp.   

  

 

 

6.2 Slutkommentarer  

 

Vi har hittat ytterst lite tidigare forskning inom ämnet, hur en närvarande ledare påverkar en 

arbetsgrupp. Forskning inom detta ämne är nödvändig för att kunna se hur ledare i framförallt 

mellanpositioner som enhetschefer faktiskt påverkar sin arbetsgrupp, antingen genom att vara 

närvarande eller icke närvarande. Av det vi kan läsa i inledningen och under bakgrund är det 

ytterst svårt för enhetschefer idag att vara närvarande då de administrativa uppgifterna har en 

tendens att rinna över kanten. Forskning om vad en närvarande ledare har för inverkan på en 

arbetsgrupp är viktigt i framtiden för att kunna utveckla och förändra den uppgift en ledare i 

mellanposition ska ha. En fråga vi kan ställa oss är om resultatet i vår undersökning hade sett 

likadant ut vid en annan typ av ledarskap. Dels verkar personalen uppleva en god arbetsmiljö och 

även arbetsmiljön för enhetschefer skulle kanske kunna bli bättre. Vi anser att vår studie har gett 

oss värdefull kunskap om hur en närvarande enhetschef påverkar en arbetsgrupp. Detta kan vi 

bära med oss in i framtiden om möjligheten till en tjänst som enhetschef skulle dyka upp..   

  

Slutsatsen av studien är att enhetschefer måste vara väldigt öppna med hur dem styr i en 

arbetsgrupp och själva vara beredd på att släppa på kontrollen i vissa arbetsgrupper. Sen ska vi 

komma ihåg att ingen arbetsgrupp är den andra lik och det finns inget facit för hur en enhetschef 

ska agera utan måste anpassa sig utifrån den situation som råder på arbetsplatsen.   
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Bilaga 1  

  

Bakgrundsfrågor  

  

1. Hur länge har du haft din närmsta chef?  

2. Hur stor är din arbetsgrupp?  

Eftersom spridningen på svaren till dessa två bakgrundsfrågor är stor valde vi att på en ordinal 

nivå slå ihop svaren till en mer överskådlig indelning.   

Indelningen för frågorna är:  

Storlek på arbetsgrupp: 110 personer, 1120 personer, 2130 personer, 31< personer  Hur 

länge man haft närmaste chef: 13 år, 46 år, 79 år, 10< år   

Välmående  

Här har deltagarna fått svara genom att kryssa i svarsalternativ 16 där 1= aldrig och 6= hela 

tiden. Hur stor del av tiden i ditt arbete har fått dig att känna följande känslor.  

  Orolig  

  Lugn  

  Avslappnad  

  

Relation till organisationen  

Frågorna under denna rubrik besvaras med sifferskala 15 där 1= Inte alls och 5= Helt och hållet.  

 - Känner du dig rättvist behandlad av chefer och arbetsledare?  

  

Frågor om arbetsklimat  

Frågorna här handlar om arbetsklimatet i arbetet. Svaren ges i sifferskala 15 där 1= mycket 

sällan och 5= Mycket ofta  

  Jag och mina arbetskamrater utvecklar vårt arbete tillsammans.  
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  Om jag behöver får jag stöd och hjälp från mina arbetskamrater.  

  Om jag behöver får jag hjälp och stöd från min närmaste chef.  

  Min chef uppmuntrar mig att delta i viktiga beslut.  

  Det är lätt för mig att få ett samtal med min närmaste chef  

  Jag känner mig ofta ensam i mitt arbete.  
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Bilaga 2 

 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har sett ut enligt följande: Under praktiken hjälpte Niklas till med en 

enkätundersökning som vi sedan använde oss av i uppsatsskrivandet. Där numrerade och delade 

Niklas ut enkäterna utifrån listor på alla anställda och delade sedan ut det till varje område. När 

svaren på enkäterna började trilla in matade Niklas in svaren i programmet SPSS. När vi sedan 

valt ut vilka frågor vi ville studera närmare började Niklas att sammanställa och göra tabeller på 

de utvalda frågorna. Sophie har skrivit det mesta fram till resultatet där Niklas har skrivit till vissa 

delar i historiken, arbetsmiljö/arbetslagen, teorin och metodavsnittet. Resultatet, diskussionen, val 

av metod och slutkommentarerna har vi delat på skrivandet. Vi har hjälpts åt med finslipa på 

detaljer och den färdiga uppsatsen. 


