
 

 

 

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 

Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö i 

kommunal äldreomsorg 

 

Skillnader och likheter mellan särskilt boende 

och hemtjänst 

 
Dan Lundgren 

 

          

DISSERTATION SERIES NO. 63, 2015 

JÖNKÖPING 2015  

 

 

 

          

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Dan Lundgren, 2015  

 

Publisher: School of Health and Welfare 

Print: Inkeo AB, Göteborg 

 

ISSN 1654-3602 

ISBN 978-91-85835-62-1 

  



 

 

Sammanfattning 

Introduktion. Den kommunala äldreomsorgen är mångfacetterad och första 

linjens chefer inom särskilda boenden och hemtjänst ansvarar för personal, 

budget och verksamhet. Förutsättningarna för chefen har över tid förändrats. 

Första linjens chefer ansvarar inte sällan för verksamhetens ekonomiska 

utveckling, men även för den kvalitetsmässiga utvecklingen. Forskning 

avseende första linjens chefers ledarskap inom äldreomsorgen påtalar bristen 

av studier som är kontextberoende, det vill säga ledarskap inom särskilt 

boende och ordinärt boende. Då det föreligger strukturella skillnader i att 

bedriva ledarskap mellan särskilt boende och hemtjänst, så syftar denna 

avhandling till att studera hur första linjens chefer bedömer sitt eget 

ledarskap och hur deras närmaste medarbetare bedömer chefens ledarskap. 

Avhandlingen syftar även till att analysera huruvida ledarbeteenden kan 

inverka på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö inom den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst.  

 

Design och metod. Avhandlingen har en kvantitativ ansats och grundar sig 

på två delstudier som utgår från tvärsnittsdata, vilka inhämtats genom två 

separata datainsamlingar med två olika instrument: the Developmental 

Leadership Questionnaire (DLQ) och Questionnaire for Psychological and 

Social Factors at Work (QPS). Skattningar från 21 chefer och 95 

medarbetare inom särskilt boende och hemtjänst analyserades i delstudie I. 

Skattningar från 1132 medarbetare (särskilt boende, n=844 och hemtjänst, 

n=288) utgjorde underlaget för analyserna i delstudie II.  

 

Resultat. Resultaten visade att medarbetare inom särskilt boende tenderar att 

i större utsträckning känna sig mer observerade och övervakade i sitt dagliga 

arbete i förhållande till medarbetare inom hemtjänst. Resultatet visade även 

att första linjens chefer inom hemtjänst skattade sig själva lägre avseende 

ledarbeteendena föredöme, ge stöd och uppmuntra kreativitet. Psykosocial 

arbetsmiljö var associerat med ledarskapsfaktorer. Några av sambanden var 

signifikant starkare inom särskilt boende i förhållande till inom hemtjänst. 

Kvantitativa arbetskrav och rollkonflikter erhöll starkare signifikanta 

samband med samtliga ledarskapsfaktorer inom särskilt boende. 

Uppmuntrande ledarskap, stöd från chef, personalinriktning och kontroll av 



 

 

beslut erhöll starka associationer med samtliga psykosociala arbetsmiljö-

variabler inom både särskilt boende och hemtjänst.  

 

Konklusion och praktiska implikationer. Vissa ledarskapskarakteristika 

har bättre förutsättningar till att skapa och bibehålla en god psykosocial 

arbetsmiljö för medarbetare inom särskilt boende respektive hemtjänst. Det 

är viktigt att den närmaste chefen ger stöd i arbetet, hjälper till att utveckla 

färdigheter, uppmuntrar medarbetare att delta i viktiga beslut, visar intresse 

för medarbetarnas välbefinnande, men även minskar specialiseringen i 

arbetet, vilket kan motverka möjligheter till variation i arbetet inom särskilt 

boende och hemtjänst. Inom särskilt boende är det dessutom av värde för 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö om chefen reducerar rollkonflikter, 

men även att medarbetarna erhåller rimliga arbetskrav (arbetsmängd och 

antal arbetsuppgifter). Den kommunala äldreomsorgen bör beakta de 

organisatoriska skillnader som ligger i att bedriva ledarskap inom särskilt 

boende i förhållande till inom hemtjänst. Genom att rekrytera chefer med 

karakteristika som är gynnsamma inom respektive kontext, så kan bättre 

förutsättningar skapas till en god psykosocial arbetsmiljö inom särskilt 

boende och hemtjänst.   
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Introduktion 

I takt med att antalet äldre personer i Sverige ökar, så ökar även behovet av 

vård- och omsorgsinsatserna från välfärdssektorn (Blix, 2013). Kommunerna 

har huvudansvar för verksamheter som bedrivs inom särskilda boenden och 

hemtjänst (Socialstyrelsen, 2015). Över tid har kommunerna prioriterat äldre 

med omfattande behov och en tydlig trend är att fler äldre får hjälp av 

hemtjänsten (Angelis & Jordahl, 2014). I särskilt boende har ofta äldre 

personer omfattande omvårdnadsbehov och det är mycket vanligt med 

multisjuklighet kombinerat med kognitiva nedsättningar och 

demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). Andelen äldre personer över 80 år 

kommer, enligt Statistiska centralbyrån, SCB (2009), att vara relativt 

konstant fram till år 2020, men att denna åldersgrupp kommer att fördubblas 

mellan år 2020 och år 2050. Samtidigt minskar antalet personer i de 

arbetsföra åldrarna, vilket bidrar till att färre personer kommer att finansiera, 

men även att utföra arbetet inom äldreomsorgen (Thelin & Wolmesjö, 2014; 

SCB, 2009).  

 

Den demografiska utvecklingen ställer höga krav på ledning, styrning och 

organisering av äldreomsorgen. Därtill präglas verksamheterna av ökat vård- 

och omsorgsbehov, men även av minskade resurser. Forskning pekar ofta ut 

chefer som viktiga aktörer för en välfungerande äldreomsorg (Bergman, 

2009). Dessutom belyser Forte (2015) att bra ledarskap är en friskfaktor för 

mental ohälsa på arbetet, men även att låg kontroll, rollkonflikter och höga 

krav är en riskfaktor. För att skapa och upprätthålla en god vård och omsorg 

i äldreomsorgen är det viktigt med kompetenta chefer (Bergman, 2009; 

Socialstyrelsen, 2011) som kan skapa förutsättningar till en god fysisk- och 

psykosocial arbetsmiljö (Malloy & Penprase, 2010; Stranz, 2013). Tidigare 

forskning om ledarskap och psykosocial arbetsmiljö har inte tagit hänsyn till 

den sociala kontexten och vilka kontextuella faktorer som inverkar i 

tillräcklig utsträckning (Lundqvist, 2014; Thelin & Wolmesjö, 2014; 

Antonsson, 2013). Det är rimligt att antaga att det föreligger skillnader i att 

bedriva ledarskap inom särskilt boende och hemtjänst. Då kunskapsläget är 

bristfälligt avseende direkt ledarskap (särskilt boende) och indirekt ledarskap 

(hemtjänst) är det viktigt att belysa skillnader och likheter i att bedriva 

ledarskap i två olika sociala kontexter inom den kommunala äldreomsorgen.  
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Bakgrund 

Äldreomsorg i Sverige  

Kommunerna har huvudansvaret för att äldre människor erhåller vård och 

omsorg (Socialstyrelsen, 2015). Samtidigt står Sverige inför ett ökat antal 

äldre personer som är i behov av vård- och omsorgsinsatser från 

välfärdssektorn (Blix, 2013). Vården och omsorgen regleras främst utifrån 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, och till viss del Hälso- och 

Sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är en 

målinriktad ramlag som kombinerar skyldighets- och rättighetsregler 

(Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014). Det är dock viktigt att påtala att 

samhällets socialtjänst ska, enligt 1 kap. 1 § SoL, vila på demokratins och 

solidaritetens grund samt främja människors sociala och ekonomiska 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Kommunerna ska, enligt SoL (2001:453), ge bistånd till personer efter en 

individuell biståndsprövning. I kap. 3 § 3 framgår även att kommunernas 

insatser ska vara av god kvalitet samt att de systematiskt och kontinuerligt 

utvecklas och säkras. Enligt 5 kap. § 4, SoL (2001:453) är kommunerna 

skyldiga att säkerställa att äldre människor erhåller skäliga  levnadsvillkor 

och att omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre människor får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt 5 kap. 5 §, SoL (2001:453) ska 

kommunerna  verka för att äldre människor erhåller bostäder samt ge dem 

det stöd och den hjälp i hemmet som de behöver. Huvudsakligen består 

biståndet av hjälp i det ordinära boendet (hemtjänst) eller plats på särskilt 

boende. Äldre människor erbjuds först och främst hemtjänst, men om 

behoven är omfattande och behoven inte kan tillgodoses i den enskildes 

ordinära boende, kan särskilt boende tillhandahållas (Bergman, 2009). 

Särskilt boende för äldre är en samlingsbeteckning för boendeformer för 

äldre såsom äldreboenden, serviceboenden, demensboenden (Social-

styrelsen, 2011a). Särskilt boende är, tillika hemtjänst, individuellt 

behovsprövat (Socialstyrelsens termbank 2014a & 2014b). Den grund-
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läggande inriktningen för äldreomsorgen är att ansvarig nämnd
1
 ska verka 

för rätten att kunna bo kvar i sitt hem. Två bärande principer gäller; (1) 

kvarboendeprincipen och (2) självbestämmandeprincipen. Kvarboende-

principen medför att fler personer med komplexa omsorgsbehov bor kvar 

hemma med stöd av hemtjänstinsatser, medan självbestämmandeprincipen 

avser den enskildes rätt att ta emot erbjudanden om vissa insatser 

(Socialstyrelsen, 2011a).   

 

Det har skett många förändringar inom äldreomsorgen under de senaste 

årtiondena. Den mest omfattande förändringen genomfördes under tidigt 

1990-tal, när Äldelreformen introducerades (kallad ÄDEL). Denna reform 

medförde bland annat att ansvaret för äldreboenden övergick från landsting 

till kommun (Prop. 1990/91:14). Sedan år 1992 och fram till år 2005 har 

antalet sjukhusplatser nästan halverats. Konsekvensen av dessa förändringar 

är att äldre personer med omfattande omsorgsbehov skrivs ut snabbare från 

sjukhuset i förhållande till början av 1990-talet. Detta har medfört att äldre 

personers behov av vård och omsorg i hemtjänst har ökat på grund av 

nedskärningar och organisatoriska förändringar inom sjukvården (Szebehely 

& Trydegård, 2012). Den svenska äldreomsorgen är dock högt prioriterad 

bland Sveriges offentliga utgifter (Angelis & Jordahl, 2014). Enligt 

Statistiska Centralbyrån, SCB (2011), har kommunernas kostnader för 

äldreomsorgen varit relativt konstant (2,7% av Bruttonationalprodukten, 

BNP) sedan 2003. År 2011 uppgick denna kostnad till ungefär 90 miljarder 

kronor, där äldreboenden stod för ungefär 60 miljarder kronor (Bergman & 

Jordahl, 2014). Den genomsnittliga kostnaden, för permanent särskilt 

boende
2
 (65 år och äldre) under år 2012, uppgick till 689 700 kronor per 

person och år (variation mellan kommunerna 463 600-1 422 400 kronor). 

Genomsnittlig kostnad för hemtjänst (inklusive hemsjukvård)
3
 uppgick till 

164 400 per person och år under år 2012. Kostnaden varierade mellan 

76 500 och 388 800 kronor per person och år (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

Angelis och Jordahl (2014) finns det 2300 äldreboenden i Sverige och i 

                                                      
1
 Benämns olika i kommuner, till exempel Äldrenämnd, Socialnämnd, Vård- och 

omsorgsnämnd. Nämnden består av förtroendevalda politiker och fritidspolitiker.    
2
 I kostnadsbeskrivning av särskilt boende återfinns även annat boende, till exempel 

familjehem, härbärgen och bostäder, där kommunen är kontraktsinnehavare.      
3
 I kostnadsbeskrivningen ingår hemsjukvård och detta kan påverka kostnaden, då 

kommunerna i olika grad ansvarar för hemsjukvård.    
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dessa erhåller ungefär 89 000 personer vård och omsorg under större delen 

av dygnet. Utöver dessa boenden erhåller ungefär 219 700 personer omsorg i 

det ordinära boendet (hemtjänst) (Socialstyrelsen, 2014). 

Hemtjänst 

Genom att ansöka via kommunens biståndshandläggare kan den enskilde, 

med stöd av 4 kap. 1 § SoL, ansöka om bistånd om man inte kan tillgodose 

sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Hemtjänst är dock inte 

definierat enligt lag, men begreppet hemtjänst används i propositioner och 

betänkanden från riksdagens utskott i samband med beskrivningar av vad 

som ska ingå i insatsen (Socialstyrelsen, 2012). Hemtjänst innefattar 

uppgifter som är av servicekaraktär såsom hjälp med; städning och tvätt, 

inköp, tillredning av måltider, inköp, ärenden på bank- och postkontor samt 

distribution av färdiglagad mat. I hemtjänst ingår även uppgifter av 

omvårdnadskaraktär såsom; sköta personlig hygien, toalettbesök och 

medicinering (Stranz, 2013). Insatserna varierar i omfattning och typ, från 

besök någon gång i månaden till flera besök varje dag (Szebehely & 

Trydegård, 2012). Merparten av personalen som utför insatser i hemtjänsten 

är personer med gymnasial vård- och omsorgsutbildning (Socialstyrelsen, 

2014a). Det är vanligt med ensamarbete (Trydegård, 2005) i geografiskt 

avgränsade områden (Antonsson, 2013), vilket medför begränsade 

möjligheter till kontakt med närmaste chef (Richard, 1997). Hasson och 

Arnetz (2008) menar att medarbetarnas fysiska och emotionella ansträngning 

inom hemtjänst är lägre i förhållande till inom särskilt boende. Hasson och 

Arnetz (2008) konstaterar även att tiden för att utföra arbetsuppgifter, men 

även att ge individuellt anpassad vård och omsorg, har stor betydelse för 

arbetsrelaterad belastning. Samtidigt kan arbetet innebära stora variationer 

avseende insatsernas omfattning och karaktär (från tillsynsbesök till vård och 

omsorg om svårt sjuka äldre) mellan olika äldre personer, samt antal 

personer som behöver omsorg (Hjalmarson, Norman & Trydegård, 2004).  
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Särskilt boende 

I samband med att äldre personer behöver utökat stöd för att klara vardagen, 

kan den äldre personen ansöka om bostad i ett särskilt boende via en 

biståndsbedömning. Biståndet, det vill säga plats på ett äldreboende, är 

individuellt behovsprövat och ges med stöd av 4 kap. 1 §, SoL. Särskilt 

boende för äldre är en samlingsbeteckning för boendeformer såsom 

äldreboenden, serviceboenden, demensboenden (Socialstyrelsen, 2011a). 

Omsorgen om äldre i särskilt boende ska inriktas mot ett värdigt liv, 

välbefinnande, trygghet samt en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra (SoL, 2001:453; 2010:427). I särskilt boende har äldre personer 

tillgång till personal med sjukvårdskompetens upp till sjuksköterskenivå 

dygnet runt (heldygnsomsorg). Omsorgen om äldre inom särskilt boende 

avser service- och omvårdnadsinsatser, exempelvis städ, tvätt, förflyttningar, 

av- och påklädning, dusch, sköta personlig hygien och medicinering 

(Westlund, 2008). I likhet med hemtjänsten har merparten av personalen 

inom särskilt boende gymnasial vård- och omsorgsutbildning 

(Socialstyrelsen 2014a). I särskilt boende inryms dock bättre möjligheter till 

interaktion med kollegor och närmaste chef, men även med legitimerad 

personal (till exempel sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut). Enligt 

Larsson (2006) har möjligheten att få flytta till särskilt boende minskat och 

det krävs numera omfattande vård- och omsorgsbehov för att bli beviljad 

plats på särskilt boende. Som ett uttryck för detta kan det påtalas att det 

genomsnittliga antalet dagar mellan inflyttning på särskilt boende och död 

har kraftigt minskat (Schön, Lagergren & Kåreholt, 2015). Arbets-

belastningen inom särskilt boende är relativt konstant, då antalet platser och 

därmed brukare på det särskilda boendet inte varierar i samma omfattning 

som inom hemtjänsten. Enligt Hasson och Arnetz (2008), påverkas arbets-

belastningen av de boendes hälsa, funktion och beroende av hjälp. I likhet 

med medarbetare inom hemtjänst upplever medarbetare inom särskilt boende 

att tiden för att utföra arbetsuppgifter, ge individuell omsorg till äldre 

personer, har stor betydelse för arbetssituationen.     
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Den kommunala äldreomsorgen ur ett lokalt 

perspektiv 

Socialförvaltingen i den undersökta kommunen utgörs av en Äldrenämnd 

och en Socialnämnd, men i denna avhandling ingår enbart Äldrenämndens 

verksamhetsområde. Äldrenämndens områden inbegriper två funktioner; 

hälso- och sjukvårdsfunktionen och äldreomsorgen. I dessa två funktioner 

har totalt 2705 personer tillsvidareanställning (december, 2014), varav 95 

procent är kvinnor och 5 procent är män. Av dessa arbetar totalt 2283 

tillsvidareanställda personer, enligt arbetsidentifikation (AID), med vård och 

omsorgsarbete (kvinnor, n=2170 och män, n=113). Inom äldreomsorgen 

arbetar 85 kvinnor och 6 män med ledningsarbete (AID) och totalt utgörs 

äldreomsorgen av 3 procent chefer (Äldrenämnden, 2015
4
). Vård- och 

omsorgsarbete är och har länge varit ett kvinnodominerat yrke, även 

nationellt. Majoriteten av vård- och omsorgspersonal (SCB, 2013) och första 

linjens chefer är kvinnor (Socialstyrelsen, 2011). Äldreomsorgen, som 

avhandlingen är inriktad på, organiseras främst utifrån två områden; särskilt 

boende och hemtjänst. I Figur 1 åskådliggörs äldreomsorgens struktur utifrån 

ett ledar-,  medarbetar- och brukarperspektiv. 

 
Figur 1. Beskrivning av antal chefer, medarbetare och brukare inom 

äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst (uppgifter från augusti, 

2014. 

                                                      
4
 Äldrenämndens verksamhetsberättelse (2015) från den aktuella kommunen kan 

erhållas vid förfrågan till författaren. 
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Ledarskap   

Chef och ledare  

Det är  viktigt att redogöra för vad som skiljer en chef från en ledare. Det är 

lätt att begreppen chef, ledare, ledarskap, ledarstil och chefskap skapar en 

förvirring och det är därför viktigt att tydliggöra dem. Distinktionen mellan 

chef och ledare kan vara svåra att klargöra. Begreppet chef kan förstås enligt 

följande; ”den som har underordnade i en formell position som består 

honom/henne med vissa redskap i syfte att uppfylla kravet att (bland flera 

andra uppgifter) utöva ledarskap” (Hagström, 1990, s. 52). Hagström 

(1990) tydliggör även begreppet ledare enligt följande; ”Ledare är den som 

har följare, det vill säga den som i en given situation, genom att utöva ett 

mer eller mindre medvetet ledarskap, ej enbart betingat av våld, tvång eller 

hot, förmår styra andra individer i enlighet med sina intentioner” (s. 53).  

 

Det är bekymmersamt att finna en generell definition av ledarskap, då detta 

begrepp har omdefinierats otaliga gånger beroende på vilken tidsdiskurs och 

kontext som legat till grund. Även position i verksamheten, egenskaper, 

beteenden samt möjlighet till påverkan har varit termer som ledarskap har 

definierats utifrån. Flertalet av definitionerna avseende ledarskap involverar 

aktiviteter, där en person har för avsikt att påverka andra individer och/eller 

grupper i avsikt att strukturera, guida, förenkla för aktiviteter och skapa 

relationer. Att ledarskap har olika betydelse för olika personer medför en 

komplexitet i definieringen av ledarskap (Yukl, 2006; Vroom & Jago, 2007). 

Vidare menar Yukl (2006) att ledarskap kan definieras såsom:”Leadership is 

the process of influencing others to understand and agree about what needs 

to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and 

collective efforts to accomplish shared objectives” (s. 8). Ledarskap är inte 

enbart ett individuellt fenomen, utan ledarskap sker i relationen mellan 

ledare och följare (Rost, 1991; Abrahamsson & Andersen, 2005). Rost 

tydliggör det genom följande definition:”Leadership is an influence 

relationship among leaders and followers who intend real changes that 

reflect their mutual purposes” (s. 161). Det är även viktigt att sätta ledar-

skapet i en organisatorisk kontext, då det kontinuerligt sker interaktioner 

mellan olika medlemmar i en organisation och inte enbart mellan ledare och 

följare.  
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I denna avhandling studeras ledarskapet bland första linjens chefer 

(enhetschefer), vilka har ett ekonomiskt-, personal- och utvecklingsansvar 

för enskilda enheter och/eller verksamheter inom kommunla äldreboenden 

och hemtjänst. Fortsättningsvis kommer begreppen chef och första linjens 

chef att användas i texten, men samtliga begrepp syftar till det ledarskap som 

bedrivs av en till chef utsedd person. En första linjens chef har, bland flera 

andra uppgifter, ansvar för personal. Med personal menas i denna under-

sökning de medarbetare som är direkt underställda första linjens chef. 

Historisk tillbakablick 

Den tidigare forskningen kring ledarskap har primärt varit inriktad mot att 

försöka beskriva vilka kunskaper, beteenden, förmåner och makt som krävs 

för att åstadkomma påverkan på individer eller grupper. Vidare har det även 

undersökts på vilket sätt individer formas till ledare, hur effektivt deras 

ledarskap är samt hur de agerar i sitt ledarskap (Yukl, 2006). Det primära i 

ledarskapsforskningen har dock, i ett historiskt perspektiv, varit inriktad mot 

kontroll av medarbetarna, men även att förbättra medarbetarnas engagemang 

(Lawler, 2007). Inriktningen på ledarskapsforskningen har dock skiftat över 

tid, men kännetecknande är att den redogör för ledarskapets effekter eller 

förklarar faktorer som är associerade med uppkomsten av ledarskap 

(Holmberg, 2003). Vid en tillbakablick avseende ledarskapsteorier, så utgör 

”Great Man” teorier grunden för studier av ledarskap. Häri studerades 

personer med stort inflytande på samhället. Sedermera studerades ledarnas 

personliga egenskaper och beteenden (Lawler, 2007; Van Wart, 2003). Efter 

att egenskapsteorin inriktades forskningen på olika dimensioner av 

ledarskapet, vilket kan tydliggöras utifrån följande:  
 

 anpassning av beteende efter följarna, där ledaren skiftade mellan 

egenskaper, beteenden och förmågor (omgivningsteorier)  

 ledaren betonar ett etiskt ansvar hos följarna 

(tjänstemannaledarskap)  

 ledaren söker en förändring i strukturen genom motiverande, 

stimulerande och karismatiskt ledarskap (transformativt ledarskap)  

 genom att kombinera de större ledarskapsskolorna, har 

kombinationer av transformativt- och egenskapsledarskap 

(mångsidig ledarskapsteori) blivit vanligare (Van Wart, 2003) 
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Därutöver har det studerats ledarstilar såsom auktoritär-, låt-gå-, byrå-

kratisk-, karismatisk-, deltagande-, demokratisk- och situationsanpassat 

ledarskap. Forskningen har dock inte kunnat påvisa vilken ledarstil som är 

mest effektiv. Samtidigt ska ledaren förfoga över kunskap och skicklighet i 

en given situation, men den kunskapen och skickligheten kanske inte är 

given en annan kontext (Mosadeghrad & Yarmohammadian, 2006). Denna 

historiska tillbakablick har inte för avsikt att ge fullständig beskrivning av 

ledarskapsutvecklingen, men tillbakablicken avser att utgöra en grund av-

seende ledarskapsutvecklingen sedan tidigt 1900-tal. 

Den transformativa ledarskapsmodellen  

Begreppet transformativt ledarskap introducerades inledningsvis av Burns 

(1978). Modellen utvecklades av Bass (1985). I originalversionen av den 

transformativa ledarskapsmodellen fanns det, enligt Antonakis, Avolio och 

Sivasubramaniam (2003), transformativt och transaktionellt ledarskap. I 

modellens nuvarande form har den transformativa ledarskapsmodellen 

utvecklats till ”the Full Range of Leadership model” och i modellens 

aktuella form ingår tre former av ledarskap; (1) transformativt ledarskap, (2) 

transaktionellt ledarskap och (3) icke-transaktionellt laissez-faire ledarskap 

(icke-ledarskap) (Avolio & Bass, 1991; Antonakis, m. fl., 2003). Den första 

formen, det transformativa ledarskapet, har för avsikt att stimulera till 

initiativ, uppmuntra ett kollektivt engagemang och hjälper medarbetare att 

uppnå mål. Intentionen för den transformativa ledaren är även att motivera 

och tydliggöra resultatets betydelse för medarbetare (Yukl, 2006; Antonakis 

m. fl., 2003). Den andra formen, transaktionellt ledarskap, har fokus på 

upprätthållande av arbetsuppgifter genom straff och belöning, vilket även 

innebär kontroll och övervakning av medarbetare. Den tredje formen av 

ledarskap, icke-ledarskap, innebär avsaknad av transaktioner mellan ledare 

och underställd (Antonakis m. fl., 2003). Denna beskriving ger naturligtvis 

inte en komplett bild av den transformativa ledarskapmodellen, utan är 

avsedd introducera läsaren i modellen. Se Bass och Riggio (2006) för en mer 

detaljerad beskrivning av den transformativa ledarskapsmodellen.               
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Utvecklande ledarskap  

Den utvecklande ledarskapsmodellen har sin teoretiska utgångspunkt i den 

transformativa ledarskapsmodellen, men är anpassad efter svensk ledar-

skapskultur (Larsson, 2006). Organisationen påverkas av den sociala kontext 

den befinner sig i, individuella särdrag bland personalen påverkar gruppen, 

vilket medför en mängd olika egenskaper att ta hänsyn till. Kontexten utgör 

grunden för det utvecklande ledarskapet (Larsson, 2006). En beskrivning av 

grunderna i den utvecklande ledarskapsmodellen illustreras i Figur 2. 

Beskrivingen ger dock inte en komplett redogörelse för vad som påverkar, 

utan avsikten är att presentera perspektiv på faktorer som kan påverka 

ledarskapet.    

 

  
Figur 2. Modifierad version av modellen utvecklande ledarskap (efter 

Larsson, 2006; Larsson m. fl., 2003).  
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Ledarskapsmodellen kan beskrivas utifrån tre olika områden (ledar-

karakteristika, omgivningskarakteristika och ledarstilar) som interagerar 

med varandra. Ledarkarakteristika innefattas av två underdimensioner; 

grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser. Under-

dimensionerna är inte oberoende av varandra, utan grundläggande 

förutsättningar har stor betydelse för utvecklingen av önskvärda 

kompetenser. Larsson (2006) menar att ledare med bra grundläggande 

förutsättningar har stor betydelse för utveckling av önskvärda kompetenser. 

En kombination av dessa två dimensioner är en nödvändig förutsättning för 

ett framgångsrikt ledarskap. Det är dock inte tillräckligt för ett framgångsrikt 

ledarskap, då dimensionerna påverkas av det sammanhang som ledaren 

befinner sig i. Vidare menar Larsson m. fl. (2003) att kontexten utgörs av 

olika faktorer, vilka benämns omgivningskarakteristika. Dessa faktorer kan 

vara arbetsgruppen, organisationen och omvärlden. Dessa omgivnings-

karakteristika ska ses som exempel på faktorer som kan inverka på 

ledarskapet (Larsson m. fl., 2003; Larsson, 2006). Individens förutsättningar 

avseende ledarkarakteristika och omgivningskarakteristika påverkar vilken 

ledarstil som ledaren använder. Ledarstil utgör den sista av de tre 

huvudområdena, vilken Larsson (2006) menar har stor betydelse för ett 

framgångsrikt ledarskap. Häri har ledarens individuella karaktärsdrag stor 

betydelse, där personlighet, intelligens och kreativitet är exempel på 

karaktärsdrag som är viktiga för hur framgångsrik ledaren blir. Relationen 

mellan utvecklande ledarskap och konventionellt ledarskap ska ses som 

komplementära och det som skiljer dessa ledarstilar åt ligger i hur ledaren 

motiverar sina medarbetare. Avgörande skillnader mellan de två ledarstilarna 

är att konventionellt ledarskap hänvisar till skyldigheter och plikter, lagar, 

föreskrifter och regler, medan utvecklande ledarskap utgår från värderingar, 

gemensamma mål och intressen. Att använda sig av ett konventionellt 

ledarskap medför att medarbetarna gör det som förväntas göras, utan 

inspiration och motivation inför arbetsuppgiften. Ett utvecklande ledarskap 

medför att medarbetarnas drivkraft utgår från en inre motivation, snarare än 

från krav och belöning (Larsson m. fl., 2003; Larsson, 2006). I Tabell 1 

illustreras den hierarkiska strukturen för modellen avseende ledarstilar och 

önskvärda kompetenser.  
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Tabell 1.  

Hierarkisk struktur av ledarstilar och önskvärda kompetenser (efter Larsson, 

2003 s. 38-39).  

Ledarstilar Faktorer  Delfaktorer      Frågor i index 

Utvecklande 

ledarskap 

Föredöme Värdegrund 

Förebild 

Ansvar 

3 

3 

3 

Personlig omtanke Ge stöd 

Konfrontera 

5 

3 

Inspiration och 

motivation 

Uppmuntra delaktighet 

Uppmuntra kreativitet  

4 

3 

Konventionellt 

ledarskap 

Krav och belöning Eftersträva 

överenskommelse 

Piska och morot 

 

3 

3 

Kontroll Vidta nödvändiga åtgärder 

Överkontroll 

3 

4 

Icke ledarskap Låt-gå - 4 

Önskvärda kompetenser 
 Fackkompetens  3 

Chefskompetens  3 

Social kompetens  6 

Stresshanteringsförmåga  6 

 Resultat av ledarskap  4 
 

Den hierarkiska strukturen i modellen utgår från ledarstilar, faktorer, 

delfaktorer och frågor i index. Frågor i index avser de beteenden som direkt 

kan iakttas. Exempel på indikatorer (frågor i index) kan vara att chefen 

”låter bli att ta ansvar för beslut” eller ”skapar delaktighet kring den egna 

enhetens framtida målbild”. 
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Psykosocial arbetsmiljö  

Historisk tillbakablick  

I början av 1900-talet och fram till år 1930 koncentrerade man sig på den 

fysiska arbetsmiljön. Stort fokus låg på belysning, buller, ventilation och 

buller, medan lönen sågs som den motiverande faktorn. Mellan år 1930 och 

år 1960 började man intressera sig för den sociala aspekten av abetet, vilket 

innebar bland annat sociala kontakter, grupptillhörighet, uppskattning och 

social ställning. I samband med att den fyskiska arbetsmiljön successivt har 

blivit bättre, så har forskningen inriktats mot arbetsinnehållet och olika 

sociala arbetsförhållanden. Från år 1960 och framåt har det i synnerhet 

fokuserats på bland annat engagemang-, ledarskaps-, samverkans-, och 

inflytandefrågor, men även samband mellan (goda) psykiska arbets-

förhållanden och mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet (Wolvén, 

2000; Rubenowitz, 2004).  
 

Stor del av de teorier som ligger till grund för utvecklingen av psykosociala 

arbetsmiljöteorier har sin grund i behovspykologin (Rubenowitz, 2004). För 

att nämna några som har bidragit till utvecklingen av behovsteorier, så kan 

Maslow (1970), Herzberg (1971) och Hackman och Oldham (1980) utgöra 

exempel på teorier. Furnham (1999) menar att det föreligger ett direkt 

samband mellan behovsteorier och arbetsrelaterat beteende.  

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer  

Följande avsnitt grundar sig på fem generella aspekter som är betydelsefulla 

för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Enligt Rubenowitz 

(2004), så har positivt ledningsklimat, god arbetsgemenskap, arbetskrav, 

kontroll i arbetet och stimulans från själva arbetet stor betydelse för 

individens upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. De psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna (delstudie II), kan placeras in i Rubenowitz (2004) 

fem-faktor modell enligt följande: positivt arbetsledningsklimat (stöd från 

chef, uppmuntrande ledarskap och personalinriktning), god arbetsgemenskap 

(stöd från arbetskamrater, socialt klimat och uppfattning om grupparbete) 

arbetskrav (kvantitativa arbetskrav, inlärningskrav och rollkonflikter), 

kontroll i arbetet (kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt) och stimulans 

från själva arbetet (skicklighet i arbetet och positiva utmaningar).  
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Positivt arbetsledningsklimat 

Arbetsledning och vilket stöd personalen erhåller från närmaste chef är av 

stor betydelse för de anställdas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö, 

arbetstillfredsställelse och upplevd hälsa (Nielsen, Yarker, Brenner, Randall 

& Borg, 2008; Nielsen, Yarker, Randall & Munir, 2009). Avsaknad av stöd 

från chef och från organisationen har, enligt Westerberg och Tafvelin 

(2014), visat sig ha negativa konsekvenser, men även att upplevelsen av att 

erhålla stöd har positiva effekter. Även Willemse, De Jonge, Smit, Depla & 

Pot (2012) konstaterar att socialt stöd från chefen har en positiv effekt på 

arbetskrav och minskad emotionell utmattning hos medarbetare. Rubenowitz 

(1994) skriver att anställdas tilltro till arbetsledningen (och vice versa) har 

ett nära samband med ett positivt arbetsledningsklimat, men även öppenhet 

och att informationsflödet fungerar tillfredsställande mellan arbetsledning 

och anställda. Ett positivt ledningsklimat mellan chefer och medarbetare kan 

öka arbetstillfredsställelsen för både medarbetare och för chefer (Bishop, 

Squillace, Meagher, Anderson & Wiener, 2009; Dierendonck, Borrill, 

Haynes & Stride, 2004). Medarbetare som mår bra rapporterar även att deras 

chef har en mer aktiv och stödjande ledarstil, vilket har en nära koppling till 

den tvåvägs process som krävs för ett positivt ledningsklimat (Gustafsson & 

Szebehely, 2005; Dierendonck m. fl., 2004). Laschinger, Shamian och 

Thomson (2001) menar att tilltro har ett signifikant samband med 

arbetstillfredsställelse, men även öppen kommunikation, delaktighet och 

delgivenhet av olika uppfattningar och känslor gynnar tilltron mellan 

parterna.  

God arbetsgemenskap 

En god arbetsgemenskap kräver att arbetsuppläggningen ger möjlighet till 

kontakt, samvaro, stöd och hjälp. Socialt stöd i arbetslivet kan fungera som 

trygghet och stimulans, men även öka individernas arbetsinsatser och 

välmående (Willemse m. fl., 2012; Deelstra m. fl., 2003; Rubenowitz, 1994). 

I likhet med stöd från chef, så har stöd från kollegor en positiv effekt, men 

även att avsaknaden av stöd kan få negativa konsekvenser (Westerberg och 

Tafvelin, 2014). Negativa aspekter, såsom social utfrysning och negativt 

bemötande, kan leda till svåra psykiska besvär (Rubenowitz, 1994). Även 

Deelstra m. fl. (2003) konstaterar att bristande socialt stöd kan få negativa 
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konsekvenser för personalens självförtroende. I en fungerande grupp är 

självförtroende en viktig utgångspunkt, menar Lennér-Axelsson och 

Thylefors (1991). Arbetsgruppens självförtroende kan påverkas av 

omgivningens attityder, arbetsstolthet och yrkesidentitet. Att individen 

känner sig tillfreds med sina arbetsprestationer och med sin roll i gruppen 

och i organisationen är viktigt. Känslor och humör hos enskilda är faktorer 

som kan inverka positivt eller negativt på en hel arbetsgrupp (Breif & Weiss, 

2002).  

Arbetskrav  

Arbetskrav handlar om att skapa en arbetsbelastning som är psykiskt och 

fysiskt rimlig (Hultberg, Dellve & Ahlborg, 2006). Rubenowitz (1994) 

menar, i likhet med Hultberg m. fl. (2006), att arbetsbelastningen ska vara 

optimal med den innebörden att individen ställs inför hanterbara utmaningar. 

Arbetsmiljön ska inte innehålla vare sig för höga eller för låga krav. 

Psykologiska arbetskrav kan delas upp i kvalitativa och kvantitativa krav, 

där de kvalitativa kraven består av krav på koncentration, uppmärksamhet 

och rollkonflikter på arbetsplatsen, medan kvantitativa arbetskrav syftar till 

att till exempel producera en fastställd mängd under en viss tid eller arbeta 

under tidspress - likt ett ackordsystem. Det förekommer dock variationer 

mellan olika arbeten, i vilken det ställs olika krav på arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990). Arbetskrav kan få negativa konsekvenser för individen och 

för verksamheten såsom psykosomatiska besvär, emotionell utmattning och 

ökad personalomsättning (Schmidt & Diestel, 2013). Medarbetare, med 

möjlighet till att ta egna beslut påverkas mindre av höga arbetskrav och de 

känner sig mer kompetenta i sin yrkesutövning. Samtidigt kan höga 

arbetskrav, till viss del, kompenseras med ett stödjande ledarskap (Willemse 

m. fl., 2012). Det är således mycket viktigt att skapa en optimal 

arbetsbelastning, men det kan vara problematiskt, då den psykiska och 

fysiska kapaciteten är individuell. Varje individ bär med sig en uppsättning 

kunskaper, förmågor, preferenser, åsikter och fördomar som är 

betydelsefulla för upplevelsen av arbetsbelastningen (Jeding & Theorell, 

1999).  
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Kontroll i arbetet 

Personal bör ha möjlighet att, inom vissa gränser, själva kunna påverka sättet 

att utföra samt styra arbetstakten, arbetsfördelningen och arbetssättet i det 

egna arbetet. Att skapa förutsättningar till att kunna påverka vad som ska 

göras, men även hur arbetet genomförs är mycket viktigt (Hultberg m. fl., 

2006; Rubenowitz, 1991). I ett längre perspektiv kan låg kontroll i arbetet få 

allvarliga konsekvenser. Enligt Denton, Zeytinoğlu och Davies (2002) är 

kontroll i arbetet relaterat till personalens hälsa. Willemse m. fl. (2012) 

konstaterar att oberoende av höga arbetskrav och stöd från kollegor, så har 

upplevelsen av kontroll i arbetet en överordnad betydelse. Kontrollen i 

arbetet är dock begränsad inom hemtjänsten, då arbetet utförs i den enskildes 

hem och en viktig utgångspunkt är att respektera den enskildes önskan om 

hur insatsen ska genomföras (Westerberg & Tafvelin, 2014). 

Stimulans från själva arbetet  

Rubenowitz (2004) menar att stimulans från själva arbetet innebär att 

personal ska kunna ha möjlighet att använda sina kunskaper, färdigheter och 

förutsättningar. Under dessa förhållanden utvecklar personalen nya 

färdigheter och samtidigt blir arbetet mer omväxlande, intressant och 

stimulerande (Rubenowitz, 1994). Här står verksamheter med höga 

lönsamhetsmål inför ett problem. För att verksamheter ska uppnå lönsamhet 

krävs ofta specialisering och effektivisering av arbetet. Furnham (1999) 

menar att specialisering och effektivisering försämrar personalens möjlighet 

att erhålla stimulans från själva arbetet, till exempel i form av variation. 

Även Wolvén (2000) tar upp variation som en faktor som påverkar både 

trivseln på arbetsplatsen och produktiviteten. Samtidigt menar Furnham 

(1999) att en berikande arbetsplats för de anställda kräver mindre 

specialisering. I ett längre perspektiv tenderar ett berikande arbete vara 

lönsamt för både individen och verksamheten.  
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Rational för avhandlingen 

Det finns ett stort behov av studier kring ledarskap inom sociala 

professioner, inte minst inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Med 

tanke på framtidens demografiska utmaningar är det viktigt med ett 

ledarskap som kan mobilisera befintliga resurser och skapa förutsättningar 

till ett bra arbetsklimat för personalen, i syfte att skapa en god vård och 

omsorg om äldre.  

 

Aktuell forskning avseende ledarskap inom äldreomsorgen påtalar bristen av 

forskning som är kontextberoende, det vill säga ledarskap inom särskilt 

boende och hemtjänst. En grundläggande skillnad i att bedriva ledarskap 

inom särskilt boende och hemtjänt är den fysiska närheten till medarbetare. 

Den strukturella skillnaden i avstånd mellan chef och underställd i särskilt 

boende (direkt ledarskap) respektive hemtjänst (indirekt ledarskap) kan 

inverka på förutsättningar till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö.  

 

Goda psykosociala arbetsvillkor har visat sig vara av stor vikt för att 

individer ska trivas på arbetet, men även att förhindra ohälsa bland 

personalen. Sjukskrivningar på grund av brister i den psykosociala arbets-

miljön medför ett direkt lidande för den enskilda individen och det medför 

ökade kostnader för verksamheten. Indirekt kommer även verksamheten att 

erhålla ökade problem asvseende planering och organisering av verksam-

heterna. Därav är det viktigt att studera ledarskap och vilken inverkan 

ledarskapet har på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö inom två olika 

sociala kontexter (särskilt boende och hemtjänst). 
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Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka ledarskapsbeteenden inom den 

kommunla äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst samt att studera 

sambandet mellan ledarskapsbeteenden och psykosocial arbetsmiljö inom 

respektive verksamhet. Avhandlingen baseras på två delstudier som mer 

specifikt undersöker följande syften: 

  

Delstudie I 

Att analysera eventuella skillnader mellan särskilt boende och hemtjänst 

avseende: 

- första linjens chefers bedömning av sitt eget ledarskap  

- medarbetarnas bedömning av deras närmaste chefs ledarskap  

 

Delstudie II 

Att analysera: 

- skillnader i bedömt ledarskap och psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

mellan särskilt boende och hemtjänst     

- sambandet mellan medarbetarnas bedömning av psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer och faktorer relaterade till ledarskapsbeteenden 

inom särskilt boende och hemtjänst 

- om sambandet mellan medarbetarnas bedömning av psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer och om faktorer relaterade till ledarskaps-

beteenden skiljer sig åt mellan särskilt boende och hemtjänst  

  



25 

 

Metod 

Delstudie I 

Deltagare 

 

Tolv enhetschefer inom särskilda boenden och 12 enhetschefer inom 

hemtjänsten valdes slumpmässigt inom en medelstor kommun i södra 

Sverige. Undersökningen var sanktionerad av enhetschefernas överordnade. 

De enheter där särskilda boenden och hemtjänst hade en gemensam chef 

och/eller var placerade i samma lokal exkluderades, då syftet med under-

sökningen var att studera skillnader i ledarskap mellan chef och medarbetare 

inom särskilt boende och hemtjänst. Det totala antalet personer i urvalet 

uppgick till 24 chefer och 120 personal. Totalt returnerades 21 av 24 

enkäterna från ledarna (88%) och 95 av 120 enkäter från personalen (79%), 

vilket innebär att svars-frekvens totalt uppgick till 81 procent. Ledarna 

skattade sitt ledarskap utifrån enkäten Developmental Leadership 

Questionnaire, DLQ (Larsson m. fl. 2003) och medarbetarna på respektive 

enhet skattade sin närmaste chef utifrån samma instrument. Detaljerad 

information avseende deltagarna erhålls i Tabell 2. 
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Tabell 2.  

Deskriptiv statistik avseende bakgrundsvariabler i utvecklande ledarskaps-

formuläret. 
 Särskilt boende    Hemtjänst           Total 

    Chef Medarbetare   Chef Medarbetare Chef Medarbetare 

     (n=11)     (n=49) (n=10)   (n=46)  (n=21)  (n=95) 

Kön       

Man  2 2 1 2 3 4 

Kvinna  8 45 9 41 17 86 

Bortfall  1 2 - 3 1 5 

Ålder       

<30 år  1 3 2 6 3 9 

30–50 år  4 25 6 27 10 52 

>50 år  5 18 2 13 7 31 

Bortfall  1 3 - - 1 3 

Utbildningsnivå      

Grundskola - 9 - 6 - 15 

Gymnasium - 37 - 26 - 63 

Högskola/  

universitet 10 - 10 11 20 11 

Bortfall 1 3 - 3 1 6 

Antal medarbetare (chef) 
<26 -  -  -  
26–35 3  4  7  

36–45 4  5  9  

46–55 3  1  4  

>55 1  -  1  

Instrument 

Studien baseras på en enkät (DLQ) med 65 frågor. Enkäten har utvecklats av 

Larsson m. fl. (2003). Med utgångspunkt från modellen utvecklande 

ledarskap avser enkäten att mäta tre ledarstilar enligt följande; ”utvecklande 

ledarskap”, ”konventionellt ledarskap” och ”icke-ledarskap”.  

 

Ledarstilarna är indelade i faktorer med tillhörande delfaktorer. I 

”utvecklande ledarskap” ingår; föredöme (värdegrund, förebild och ansvar); 

personlig omtanke (ge stöd och konfrontera); inspiration och motivation 

(uppmuntra delaktighet och uppmuntra kreativitet).  

 

I ”konventionellt ledarkskap” ingår; krav och belöning (eftersträva överens-

kommelser samt piska och morot); kontroll (vidta nödvändiga åtgärder och 
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överkontrollera); I ”icke-ledarskap” ingår laissez faire (låt-gå). Utöver dessa 

faktorer och delfaktorer så omfattas enkäten av följande ”önskvärda 

kompetenser”; fackkompetens, chefskompetens, social kompetens, stress-

hanteringsförmåga och resultat (Larsson, 2006a). För ytterligare information 

om antal frågor i respektive ledarstil, faktor och delfaktor, se Tabell 3.  

 

Enkäten avser att mäta den enskilde chefens bedömning av sitt ledarskap, 

men även medarbetarens bedömning av sin närmaste chef. Två versioner av 

enkäten distribuerades till respektive enhet. Bakgrundsvariabler som ingick i 

respektive enkät var: kön, ålder (<29år, 30-50 år och >51 år), utbildning 

(grundskola eller motsvarande, gymnasium och högskola/universitet) och 

oganisation (särskilt boende och hemtjänst). I enkäten till cheferna ingick 

även bakgrundsvariabeln: antal anställda på enheten (1-25, 26-35, 36-45, 46-

55 och >56). Respektive enkätfråga till medarbetaren börjar med ”min 

närmaste chef…” medans chefens frågor börjar med ”jag…”. Varje fråga 

som respondenten besvarar utgår från en likert-skala från 1 till 9, där 1 

innebär ”aldrig eller nästan aldrig” och 9 innebär ”alltid eller nästan alltid”. 

Nedan ges exempel på frågorna i faktorn förebild: 

 

1. (Min närmaste chef/jag) handlar i överenskommelse med mina 

uttryckta åsikter. 

2. (Min närmaste chef/jag) företräder verksamheten utåt på ett 

föredömligt sätt. 

3. (Min närmaste chef/jag) erkänner mina/sina misstag utan att komma 

med bortförklaringar. 

Datainsamling 

Delstudie I genomfördes under april månad 2008. Urvalet av särskilda 

boenden och hemtjänstenheter kontaktades och delgavs information om 

studiens syfte och upplägg. I samråd med en kontaktperson på Social-

förvaltningens utvecklingsenhet beslutades att enkäterna skulle skickas ut till 

respektive enhetschef, vilka i sin tur valde ut fem medarbetare som skulle 

medverka i undersökningen. Till respektive enkät bifogades ett informations-

brev avseende studiens genomförande samt information om undersökningens 

konfidentialitet och sista svarsdag. Till enkäterna avsedda för medarbetare 

bifogades även ett svarskuvert som inte var kodat. Till de enkäter som var 
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avsedda för enhetscheferna bifogades en enkät som var kodad. Den koden 

syftade enbart till att, i efterhand, kunna skicka en påminnelse till enhets-

chefen på respektive enhet. Enkäterna till medarbetarna hade endast 

organisationstillhörighet registrerad för att detta skulle kunna användas som 

bakgrundsvariabel. Uppgifterna gick alltså enbart att koppla till om det var 

särskilt boende eller hemtjänst och ej till en specifik enhet. Medarbetarna 

ombads att lämna ifylld enkät i förslutet svarskuvert till sin chef. Därefter 

vidarebefordrade enhetschefen enkäterna via internpost till kontaktpersonen 

på utvecklingsenheten. 

Analys   

I delstudie I analyserades svaren från medarbetare för sig och från chefer för 

sig. Bland cheferna analyserades deras bedömning av det egna ledarskapet. 

Bland medarbetarna analyserades deras bedömning av den närmaste chefens 

ledarskap. Inledningsvis analyserades om de beroende variablerna (del-

faktorer, önskvärda kompetenser och en indexering av ledarskapsstilar) var 

approximativt normalfördelade. Typ av enhet (särskilt boende och hem-

tjänst) var huvudsaklig oberoende variabel. För att analysera skillnader 

mellan särskilt boende och hemtjänst genomfördes en linjär regression med 

de olika ledaregenskaperna som beroende variabel. I samband med 

analyserna av personalens bedömningar, så kompletterades analysen med 

kön, ålder (indelade i kategorierna <30, 30-50 och >50 år) som kontroll-

variabler. Samtliga analyser genomfördes separat avseende chefernas 

bedömningar och personalens bedömningar. Samtliga index utgick från 

medelvärden, det vill säga skalan gick från 1 till 9 och interna bortfall på 

enskilda frågor har inte räknats med. Samtlig databearbetning genomfördes i 

IBM SPSS Statistics 19. Analyserna är genomförda med en signifikansnivå 

på 5 procent. Då det är relativt få respondenter med i studien redovisas även 

resultat på 10-procentsnivån. Mindre urval medför en risk att standardfelen 

blir stora och därför kan det vara lämpligt att använda en signifikansnivå på 

10 procent (Noymer, 2008). Risken för typ 1-fel ökar dock, men att åskådlig-

göra signifikansnivåer på 5- och 10 procent kan vara av värde i samband 

med att olika discipliner ställer varierande sannolikhetskrav på olika 

material. 
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Reliabilitet och validitet  

I Tabell 3 redovisas antal frågor i respektive skala och reliabilitetsanalysen 

(Cronbach´s Alpha) avseende DLQ fördelat på chefer (n=21) och 

medarbetare (n=95) för delstudie I.  

 

Tabell 3.  

Antal frågor i respektive skala samt Cronbach´s Alpha värden avseende den 

utvecklande ledarskapsmodellen. 

 Antal frågor i 

respektive skala  

  Chefer 

  n = 21 

Medarbetare 

n = 95 

  α α 

Utvecklande ledarskap 24 0,94 0,98 

Föredöme 9 0,88 0,93 

Värdegrund 3 0,91 0,80 

Föredöme 3 0,45 0,78 

Ansvar 3 0,74 0,86 

Personlig omtanke 8 0,89 0,95 

 Ge stöd 5 0,77 0,91 

Konfrontera 3 0,77 0,91 

Inspiration och motivation 7 0,78 0,95 

Uppmuntra delaktighet 4 0,73 0,92 

Uppmuntra kreativitet 3 0,79 0,93 

Konventionellt ledarskap  13 0,57 0,71 

Krav och belöning 6 0,69 0,71 

Eftersträva 

överenskommelser 

3 0,79 0,83 

Piska och morot 3 0,80 0,85 

Kontroll 

 

7 0,63 0,78 
Vidta nödvändiga åtgärder 3 0,38 0,87 

Inte överkontrollera 4 0,80 0,84 

Laissez faire    

Låt-gå ledarskap 4 0,88 0,86 

Önskvärda kompetenser    

Fackkompetens 3 0,45 0,55 

Chefskompetens 6 0,76 0,88 

Social kompetens 5 0,64 0,66 

Stresshanteringsförmåga 6 0,68 0,68 

Resultat av ledarskap 4 0,83 0,83 

 

 

Resultatet från reliabilitetsanalysen visade att ledarskapsinstrumentet har en 

relativt god reliabilitet. Det ska dock påpekas att Cronbach´s Alpha 
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koefficienterna var låga avseende föredöme (chefer, α=,45), vidta 

nödvändiga åtgärder (chefer, α=,38) och fackkompetens (chefer, α=,45 och 

medarbetare, α=,55). Låga värden kan troligtvis förklaras av att det var få 

chefer som deltog i studien. För ytterligare information om reliabilitet och 

validitet avseende DLQ, se Larssons (2006a) psykometriska analys av 

instrumentet.  

Delstudie II 

Deltagare 

Socialtjänsten i den undersökta kommunen genomför årligen en psykosocial 

arbetsmiljöundersökning (QPS, Dallner m. fl., 2000). Enkäten distribuerades 

till samtlig personal som arbetar inom Socialtjänstens särskilda boenden och 

hemtjänst som hade en tillsvidareanställning eller månadsanställning. De 

enheter, där särskilda boenden och hemtjänst hade en gemensam chef samt 

var placerade i samma lokal, exkluderades. Delstudie II grundar sig på totalt 

1490 respondenter fördelade på 45 särskilda boenden (n=1136) och 21 

hemtjänstenheter (n=354) och den totala svarsfrekvensen uppgick till 78 

procent (74%, n=844 inom särskilt boende och 81%, n=288 inom hem-

tjänsten). Majoriteten av respondenterna var kvinnor (91%), 80 procent av 

respondenterna hade gymnasie- eller eftergymnasial utbildning upp till 

högskola/universitet, 52 procent var mellan 45 år och 65 år och 58 procent 

har arbetat mellan 6 år och 25 år på samma arbetsplats. Mer detaljerad 

information om respondenterna erhålls i Tabell 4.  
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Tabell 4.  

Deskriptiv statistik avseende bakgrundsvariabler i QPS-formuläret. 

  Särskilt boende  

   (n=844) 

Hemtjänst 

(n=288) 

Total  

(N=1132) 

 %        %    % 

Kön    

Man 4 5 4 

Kvinna 91 89 91 

Bortfall 5 6 5 

Ålder    

18–24 6 8 6 

25–34 13 19 15 

35–44 22 23 22 

45–54 31 23 29 

55–64 24 20 23 

>65 1 2 1 

Bortfall 3 5 4 

Utbildningsnivå    

Grundskola 9 12 10 

Gymnasium 51 48 50 

Annan eftergymnasial 

utbildning  

30 30 30 

Universitet/Högskola 5 6 6 

Bortfall 5 4 4 

Antal personal på enheten    

≤ 25 42 83 50 

26–35 23 17 22 

36–45 19 - 16 

46–55 12 - 9 

˃56 4 - 3 

Antal år på nuvarande enhet    

≤ 2 10 15 12 

3–5 18 18 18 

6–10 22 25 23 

11–15 19 17 18 

16–25 19 13 17 

˃25 8 8 8 

Bortfall 4 4 4 
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Instrument 

För att studera samband mellan ledarskap och personalens skattning av sin 

psykosociala arbetsmiljö användes ett frågeformulär (Questionnaire for 

Psychological and Social Factors at Work, QPS, Dallner m. fl., 2000), vilket 

avser att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet.  
 

Frågeformuläret klassificeras, enligt Dallner m. fl., (2000), efter följande 

områden med tillhörande skalor:  
 

 arbetsnivå (arbetskrav, kontroll i arbetet och rollförväntningar)  

 social och organisationsnivå (social interaktion, ledarskap och 

grupparbete) samt 

 individnivå (engagemang i organisationen och skicklighet i arbetet)  
 

Inom respektive skala ingår även underdimensioner enligt följande; 

arbetskrav (kvantitativa krav), kontroll i arbetet (positiv utmaning i arbetet, 

kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt), rollförväntningar (roll-

konflikt), social interaktion (stöd från chef och stöd från arbetskamrater), 

ledarskap (uppmuntrande ledarskap), uppfattning om grupparbete (utgör 

eget område) organisationskultur och klimat (socialt klimat och personal-

inriktning) och skicklighet i arbetet (upplevelse av skicklighet).  

 

I respektive underdimension ingår två till fyra frågor (frågorna ligger som 

bilaga i delstudie II), vilka skattas utifrån en femgradig skala, där ett (1) 

innebär väldigt sällan eller aldrig och fem (5) innebär mycket ofta eller 

alltid. Utöver dessa, så innehöll frågeformuläret även frågor kring kön, ålder, 

antal personal på enheten, antal år på nuvarande enhet och utbildningsnivå 

(se vidare Tabell 5).  

Datainsamling 

Datainsamling avseende delstudie II genomfördes under perioden 

september-oktober 2012. Till varje enkät bifogades ett informationsbrev 

angående studiens genomförande. Enkäterna besvarades anonymt, men varje 

enkät var kodad i syfte att varje enhet ska erhålla enhetsspecifika resultat. En 

kommunal verksamhet, vilken är oberoende av Socialförvaltningen, 

ansvarade för tryckning och distribuering av enkäter (inklusive svarskuvert) 

till enheterna samt registrering av inkomna svar.  
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Variabler 

Delstudie II syftade till att studera hur ledarskapet påverkar medarbetarnas 

skattning av deras psykosociala arbetsmiljö i två olika sociala kontexter 

(särskilt boende och hemtjänst). 

 

Oberoende variabler (ledarskapsfaktorer). 

  

Kvantitativa arbetskrav, rollkonflikt, kontroll av beslut, kontroll av arbets-

takt, stöd från chef, uppmuntrande ledarskap och personalinriktning är 

oberoende variabler. Dessa variabler är direkt kopplade till ledarskap, där 

chefer har möjlighet att direkt påverka och förändra dessa faktorer. Dessa 

beteenden är sådana som vi anser kan ha betydelse för medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö som är beroende variabler (se nedan och vidare 

tabell 5). 

 

Beroende variabler (medarbetarnas skattning av den psykosociala 

arbetsmiljön). 
 

I regressionsanalysen analyserades stöd från arbetskamrater, socialt klimat, 

uppfattning om grupparbete, upplevelse av skicklighet och positiv utmaning i 

arbetet som beroende variabler. Dessa utfallsvariabler är psykosociala 

arbetsmiljödimensioner, vilka chefer inte direkt kan påverka, utan detta kan 

endast ske indirekt via förändringar av ledarbeteende (se vidare Tabell 5). 

Analys 

Inledningsvis studerades fördelningen avseende snedhet och normal-

fördelning för varje variabel. Variablerna (kontroll av arbetstakt, stöd från 

arbetskollegor, socialt klimat, upplevelse av grupparbete, stöd från chef, 

upplevelse av skicklighet och positiv utmaning i arbetet) var positivt 

snedfördelade. Ett lämpligt sätt att transformera snedfördelade variabler är 

ln-transformering (transformering utifrån den naturliga logaritmen). En ln-

transformering får olika resultat om en konstant läggs till eller dras ifrån den 

ursprungliga variabeln före transformeringen. Kommandot lnskew0 i Stata 

räknar ut om det behövs en konstant, samt vilken storlek den ska ha, för att 

den resulterande variabeln skall ha en snedfördelning som är lika med 0. 
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Detta förfarande användes för att erhålla variabler med jämn fördelning 

(utan snedhet), så nära normalfördelning som möjligt. Därefter standardi-

serades variablerna så att de fick skalan 1-5. För att studera samband mellan 

oberoende variabler användes Pearson produkt-moment-korrelations-

koefficient (rxy). Därefter genomfördes linjära regressioner med två modeller. 

I modell 1 kontrollerades för kön, ålder, antal anställda, antal år på 

nuvarande arbetsplats och utbildningsnivå (se kategorier i Tabell 4). I modell 

2 kontrollerades det även för ett index, vilket skapades av samtliga 

oberoende variabler utom den som var den huvudsakliga i respektive analys. 

Detta index användes, enligt följande exempel, i regressionsanalysen; 

beroende variabel (stöd från chef) oberoende variabel (socialt klimat) 

kontrollerades för ett index baserat resterande oberoende variabler (positiv 

utmaning i arbetet, upplevelse av skicklighet, stöd från arbetskamrater och 

uppfattning om grupparbete). Detta förfarande användes till följd av 

förhållandevis höga korrelationer (0,17 ≤ rxy ≤ 0,75, 5 av 21 korrelationer 

hade rxy > 0,5) mellan de oberoende variablerna. Regressionsmodellerna 

genomfördes sedan separat avseende särskilt boende och hemtjänst. Det är 

även tänkbart att individer inom respektive enhet bedömer sin arbetssituation 

likvärdigt och att detta leder till lägre variation inom respektive enhet. 

Cluster-correlated robust estimates of variance (Rogers, 1993) användes för 

att korrigera för detta genom att räkna om standardfelen. Interaktionstermer 

mellan respektive (huvudsaklig) oberoende variabel och typ av enhet 

(särskilt boende respektive hemtjänst) inkluderades för att studera hur 

sambanden mellan oberoende och beroende variabel skiljer sig mellan 

särskilt boende och hemtjänst. Samtlig databearbetning genomfördes i Stata 

SE 12.1. Analyserna är genomförda med en signifikansnivå på 5 procent. 

Även resultat på 10-procentsnivån redovisas. Risken för typ 1-fel ökar vid 

signifikansnivå på 10 procent, men att åskådliggöra signifikansnivåer på 

både 5- och 10 procent kan vara av värde. 

Reliabilitet och validitet   

I Tabell 5 redovisas oberoende och beroende variabler, antal frågor i index 

samt reliabilitetsanalysen (Cronbach´s Alpha) för QPS. Detta redovisas 

avseende data som används i delstudie II, uppdelat för särskilt boende 

(n=844) och hemtjänst (n=288), samt från den validering som ursprungligen 

gjordes när instrumentet (QPS) (n=2010) skapades.  
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Tabell 5.  

Cronbach´s Alpha avseende underdimensionernas oberoende och beroende 

variabler i QPS.  

  Sambandet mellan frågor som 

ingår i respektive skala 
Skalor och 

underdimensioner 

Oberoende/ 

Beroende 

variabel
1
 

Antal 

frågor i 

skalan 

Särskilt 

boende
2
 

Hem-

tjänst
2
 

Ursprunglig 

validering av 

QPS
3
 

Antal observationer   844 288 2010 

  α α α 

Arbetskrav 

Kvantitativa krav 

 

O 

 

4 

 

0,72 

 

0,76 

 

0,73 

Rollförväntningar    

Rollkonflikt 

 

O 

 

3 

 

0,75 

 

0,69 

 

0,71 
Kontroll i arbetet    

Positiv utmaning i arbetet  

Kontroll av beslut   

Kontroll av arbetstakt 

 

B 

O 

O 

 

3 

5 

4 

 

0,64 

0,69 

0,71 

 

0,71 

0,72 

0,76 

 

0,78 

0,72 

0,83 

Skicklighet i arbetet 

Upplevelse av skicklighet 

 

B 

 

4 

 

0,77 

 

0,74 

 

0,69 

Social interaktion 

Stöd från chef 

Stöd från arbetskamrater 

 

O 

B 

 

3 

2 

 

0,89 

0,89 

 

0,87 

0,90 

 

0,83 

0,80 

Ledarskap 

Uppmuntrande ledarskap  

 

O 

 

3 

 

0,88 

 

0,88 

 

0,86 

Organisationskultur 

Socialt klimat 

Personalinriktning 

 

B 

O 

 

3 

3 

 

0,85 

0,77 

 

0,79 

0,76 

 

0,74 

0,83 

Uppfattning om 

grupparbete 
B 3 0,85 0,74 0,77 

1
O=oberoende variabel och B=beroende variabel. 

2
Egna analyser gjorda av 

författaren. 
3
Reliabilitetsanalys av Dallner m. fl., (2000), som gjordes vid 

konstruktion av frågeformuläret.  

 

Reliabilitetsanalysen visade att QPS har en god reliabilitet. Cronbach´s 

Alpha koefficienterna är förhållandevis jämna både inom särskilt boende och 

hemtjänst i jämförelse med den ursprungliga reliabilitetsanalys av QPS. Den 

underdimension som erhöll en marginellt lägre koefficient var positiv 

utmaning i arbetet inom särskilt boende (α=,64) i förhållande till hemtjänst 

(α=,71) och ursprunglig validering av QPS (α=,78). För ytterligare 

information om instrumentets reliabilitet och validitet, se Dallner m. fl. 

(2000) och Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren och Gustavsson (2009).  
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Etiska överväganden 

Delstudie I och delstudie II har genomgått en etisk granskning av 

forskningsetiska kommittén, Hälsohögskolan i Jönköping. Studierna i denna 

avhandling följer de forskningsetiska riktlinjer och principer för 

samhällsvetenskaplig forskning, vilket innebär att denna avhandling följer de 

forskningsetiska principer gällande informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Datamaterialen som används är avidentifierade och resultaten har samman-

ställts och redovisats på gruppnivå, där endast organisationstillhöriget finns 

representerade (särskilt boende och hemtjänst) i delstudie I och i delstudie II. 

I delstudie I kan det eventuellt förekomma ett etiskt dilemma. Cheferna har 

valt ut vilka medarbetare som ska besvara enkäten. Även om vi enbart kan 

spekulera i hur valet gått till, så kan valet av medarbetare påverka 

bedömning av ledarskapet, det vill säga chefen exempelvis har valt ut 

personer som är positivt inställda till dem. Viktigt att påpeka är även att det 

kan råda ett maktförhållande mellan medarbetare och närmaste chef, det vill 

säga att medarbetarna kände sig tvingade till att medverka i undersökningen. 

Detta kan naturligtvis få konsekvenser för undersökningen. Eftersom 

datamaterialet bara skall användas för en jämförelse mellan organisations-

formerna antar vi därför att detta har mindre betydelse (delstudie I). 

Delstudie II grundar sig på en del av Socialförvaltningens åtagande avseende 

uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön och denna studie (delstudie II) 

innehöll dock enhetsspecifik information, där avidentifierade deltagare 

kunde kopplas till enskilda enheter inom särskilt boende och hemtjänst. 

Genom att tydligt understryka frivilligheten och möjligheten att avbryta 

medverkan i undersökningarna samt att tydliggöra hur resultatpresentationen 

kommer att gå till, så förväntade vi oss att de som känner obehag inför att 

medverka i undersökningarna eller upplevde ett beroendeförhållande, valde 

att avstå medverkan (delstudier I och II).  

 

Den etiska frågan avseende sekundäranalys måste också beaktas. Personerna 

som har svarat på enkäterna har gjort det utifrån de ursprungliga 

förutsättningarna. Att i efterhand erhålla information om att materialet har 

analyserats i ett annat syfte kan väcka känslan av att ha blivit vilseledd. 
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Frågan om ledarskap och psykosocial arbetsmiljö är dock underbeforskad 

och ökad kunskap leder förhoppningsvis till en förbättrad situation, vilket 

bör beaktas som högre prioriterat i detta etiska dilemma.  
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Resultat  

Resultatsammanfattning 

Två studier utgör grunden för denna avhandling och dessa hade avsikt att 

svara på de två övergripande frågeställningarna: förelåg det någon skillnad i 

ledarskap och psykosocial arbetsmiljö mellan särskilt boende och hemtjänst 

(delstudie I) samt  vilka ledarfaktorer predicerar en god psykosocial arbets-

miljö för medarbetare inom särskilt boende och hemtjänst (delstudie II)? 

Frågeställningarna i de två delstudierna beskrivas enligt följande: Deltudie I 

avsåg att analysera första linjens chefers bedömning av det egna ledarskapet 

och medarbetarnas bedömning av deras närmaste chefs ledarskap inom 

särskilt boende och hemtjänst. Delstudie II avsåg att analysera hur medar-

betarna bedömde ledarskap och psykosociala arbetsmiljöfaktorer; (1) 

skillnader mellan särskilt boende och hemtjänst; (2) samband mellan 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer och faktorer relaterade till ledarbeteenden 

samt (3) om sambanden skiljde sig åt mellan särskilt boende och hemtjänst. 

Resultat från delstudie I 

Första linjens chefers och medarbetarnas bedömning av ledarskap inom 

särskilt boende och hemtjänst. 
 

I delstudie I syftade första frågeställningen till att studera skillnader mellan 

första linjens chefers självskattning av sitt ledarskap inom särskilt boende 

och hemtjänst. Den andra frågeställningen avsåg att studera medarbetarnas 

bedömning av sin närmaste chefs ledarskap. 

  

Resultaten visade att första linjens chefer bedömde sitt ledarbeteende 

signifikant (p=<,05) högre inom särskilt boende i förhållande till hemtjänst 

avseende ledarbeteendet uppmuntra kreativitet (p=,021). Chefer inom 

särskilt boende bedömde i högre utsträckning än chefer inom hemtjänst att 

de inspirerar till kreativt tänkande och att pröva andra sätt arbeta, men även 

att de i högre utsträckning uppmuntrar andra till att utveckla sina förmågor. 

Signifikanta skillnader med p=<,10 visade att ledarna inom särskilt boende 
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bedömde sitt eget ledarskap högre avseende föredöme (p=,063) och ge stöd 

(p=,099). Utifrån medarbetarnas bedömning av sin närmaste chefs ledarskap 

erhölls färre signifikanta skillnader i jämförelse med chefernas själv-

skattning. Resultatet visade att det är vanligare att medarbetare känner sig 

kontrollerade inom särskilt boende, då ledarbeteendet inte överkontrollera 

(p=,018) bedömdes högre bland medarbetare i hemtjänst vid kontroll av kön 

och ålder. 

 

Resultatet visade även att första linjens chefer bedömde sitt ledarskap högre i 

särskilt boende den avseende önskvärda kompetensen; resultat av ledarskap 

(p=,034), vilket innebär att de i högre grad bidrar till arbetstillfredsställelse 

på enheten, att de är kostnadsmedvetna och skapar ett högt anseende för 

enheten inom organisationen, men även att de aktivt medverkar till att öka 

den egna prestationen. Chefskompetens (p=,022) bedömdes högre av 

cheferna inom hemtjänst, vilket innebär att chefer inom hemtjänsten 

upplever att de i högre grad omvärldsbevakar för att kunna framföra sin syn 

på verksamhetens utveckling, påverkar organisationen över tid samt 

strukturerar och följer upp verksamhetens mål. Chefer inom hemtjänsten 

bedömde även att de är bättre på att hantera otydliga och diffusa lägen och 

att de är lugna i stressfyllda situationer, men även att de i mindre grad 

uppvisar ilska i stressfyllda situationer i förhållande till chefer inom 

särskilda boenden (stresshanteringsförmåga, p=,003). Vad gäller indexerade 

ledarstilar så bedömde cheferna både utvecklande ledarskap (t-test p=,059, 

Spearman p=,050) och konventionellt ledarskap (p=,062) högre inom hem-

tjänsten (p=<,10). Resultatet visade att utvecklande ledarskap är mer vanligt 

inom hemtjänsten, men även att det är vanligare att cheferna inom 

hemtjänsten använder sig av ett konventionellt ledarskap.  

 

Det erhölls inga signifikanta skillnader i delfaktorerna önskvärda 

kompetenser eller i de indexerade ledarstilarna mellan särskilt boende eller 

hemtjänst vad gäller medarbetarnas bedömning av sin närmaste chef. 

 

För att testa om antagandet om normalfördelning som gäller vid t-test och 

linjära regressioner påverkar resultaten har även p-värden från icke-

parametriska test av medianskillnaden undersökts (se Tabell 6 och Tabell 7). 

Förutom detta tillägg är innehållet identiskt med tabellerna i delstudie I. 
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Tabell 6.  

Ledarnas bedömning av sitt ledarskap inom särskilt boende och hemtjänst. 

 Särskilt boende 

(n=11) 
Hemtjänst

(n=10) 

 t- 

test 

Spear- 

man 

Ledarskapsbeteende M (SD) M (SD) diff. p p 

Ledarskapsbeteenden som utgör komponenter i utvecklande ledarskap   

Värdegrund 7,39 (1,61) 6,80 (0,83) 0,59 0,310 0,114 

Föredöme 7,55 (0,79) 6,94 (0,60) 0,61  0,063
†
 0,079

†
 

Ansvar 7,58 (1,18) 7,24 (0,62) 0,34 0,425 0,161 

Ge stöd 7,21 (1,05) 6,50 (0,81) 0,71  0,099
†
 0,040

*
 

Konfrontera 6,94 (1,57) 6,27 (1,11) 0,67 0,275 0,162 

Uppmuntra delaktighet 7,11 (0,85) 7,70 (0,70) -0,59 0,101 0,122 

Uppmuntra kreativitet 7,42 (0,90) 6,47 (0,83) 0,96  0,021
*
 0,023

*
 

Ledarskapsbeteenden som utgör komponenter i konventionellt ledarskap  

Eftersträva 

överenskommelser 7,12 (1,35) 6,33 (0,83) 0,79 0,129 0,122 

Piska och morot 3,55 (1,83) 3,80 (1,44) -0,25 0,738 0,973 

Vidta nödvändiga 

åtgärder 7,70 (0,95) 7,20 (0,88) 0,50 0,229 0,208 

Inte överkontrollera 8,05 (0,80) 7,35 (1,55) 0,70 0,205 0,428 

Önskvärda kompetenser 
Fackkompetens 6,45 (1,40) 5,69 (0,62) 0,76 0,133 0,222 

Chefskompetens 7,24 (0,89) 8,13 (0,71) -0,89  0,022
*
 0,030

*
 

Social kompetens 5,45 (0,82) 5,86 (1,06) -0,41 0,138 0,174 
Stresshanteringsförmåga 6,50 (0,79) 7,63 (0,75) -1,13  0,003

**
  0,005** 

Resultat av ledarskap   7,50 (1,01) 6,62 (0,71) 0,88 0,034
*
 0,040

*
 

Indexerade ledarstilar 
Utvecklande ledarskap 7,30 (0,88) 6,65 (0,55) 0,65 0,059

†
 0,050

*
 

Konventionellt 

ledarskap 6,70 (0,57) 6,20 (0,60) 0,50 

                        

0,062
†
 0,142 

Icke-ledarskap  7,48 (2,11) 6,98 (1,29) 0,50 0,527 0,917 
 

** p < 0,01, *p < 0,05, † p < 0.10. Resultat från t-test och ett icke parametriskt test 

av medianskillnader (Spearman). Varje variabel utgår från (aldrig, nästan aldrig=1) 

till nio (alltid, nästan alltid=9).  
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Tabell 7.  

Medarbetarnas bedömning av sin närmaste chefs ledarskap inom särskilt 

boende och hemtjänst. 

 

Särskilt boende 

(n=49) 
Hemtjänst 

   (n=46) 

t- 

test 

Spear-

man 

Ledarskapsbeteende M (SD) M (SD) diff. p p 

Ledarskapsbeteenden som utgör komponenter i utvecklande ledarskap 

Värdegrund 7,30 (1,50) 7,10 (1,32) 0,20 0,945 0,775 

Föredöme 7,38 (1,34) 7,45 (1,38) -0,07 0,815 0,778 

Ansvar 7,70 (1,30) 8,08 (1,52) -0,38 0,190 0,131 

Ge stöd 6,86 (1,40) 6,59 (1,57) 0,27 0,384 0,212 

Konfrontera 6,15 (2,04) 6,00 (1,94) 0,15 0,718 0,913 

Uppmuntra delaktighet 6,74 (1,65) 6,62 (1,47) 0,12 0,717 0,929 

Uppmuntra kreativitet 6,57 (1,64) 6,55 (1,77) 0,02 0,962 0,833 

Ledarskapsbeteenden som utgör komponenter i konventionellt ledarskap 

Eftersträva 

överenskommelser 
6,82 (1,64) 6,78 (1,29) 0,04 0,889 0,772 

Piska och morot  3,11 (2,01) 2,86 (2,06)  0,25   0,560 0,579 

Vidta nödvändiga 

åtgärder 
7,02 (1,67) 7,06 (1,47) -0,04 0,915 0,590 

Inte överkontrollera 6,88 (2,05) 7,64 (1,80) -0,76 0,061
†
 0,045

*
 

Önskvärda kompetenser 

Fackkompetens 6,24 (1,90) 5,87 (1,79) 0,37 0,331 0,316 

Chefskompetens 7,40 (1,43) 7,83 (1,79) -0,43 0,160 0,098
†
 

Social kompetens 5,41 (1,35) 5,47 (1,06) -0,06 0,753 0,001** 
Stresshanteringsförmåga 5,66 (1,39) 5,70 (1,56) -0,04 0,893 0,890 

Resultat av ledarskap   6,84 (1,55) 6,49 (1,31) 0,35 0,238 0,381 

Indexerade ledarstilar 

Utvecklande ledarskap  6,93 (1,22) 6,98 (1,40) -0,05 0,834 0,785 

Konventionellt 

ledarskap 
6,23 (1,03) 6,38 (1,09) -0,15 0,485 0,424 

Icke-ledarskap 7,67 (1,97) 7,35 (1,80) 0,32 0,418 0,461 
 

** p < 0,01, *p < 0,05, † p < 0,10. Resultat från t-test och ett icke parametriskt test 

av medianskillnader (Spearman). Varje variabel utgår från (aldrig, nästan aldrig=1) 

till nio (alltid, nästan alltid=9). Medianen för social kompetens var 7,0 för särskilt 

boende och 8.1 för hemtjänst. Därav den signifikanta skillnaden (p = 0,001).  

 

Resultaten från Tabell 6 och Tabell 7 visar att ett p-värde (social kompetens) 

skiljer sig markant åt när analysen genomförs med ett icke parametriskt test 

av medianskillnader (Spearman) i förhållande till t-test. Medelvärdena i de 

två grupperna var förhållandevis lika, men medianen för hemtjänst var 7,0 

och för särskilt boende 8,1 (p=0,001), vilket förklarar den signifikanta 

skillnaden. Övriga skillnader mellan det två testerna var relativt små.    
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Resultat från delstudie II 

I delstudie II syftade första frågeställningen till att analysera hur ledarskap 

och psykosociala arbetsmiljöfaktorer skattades inom särskilt boende och 

hemtjänsten. Den andra frågeställningen avsåg att analysera sambandet 

mellan medarbetarnas bedömningar av psykosociala arbetsmiljöfaktorer och 

faktorer relaterade till ledarskapsbeteenden inom särskilt boende respektive 

hemtjänst och den tredje frågeställningen avsåg att studera om sambandet 

mellan medarbetarnas bedömning av psykosociala arbetsmiljöfaktorer och 

om faktorer relaterade till ledarskapsbeteenden skiljer sig åt mellan särskilt 

boende och hemtjänst. 

 

Utifrån den första frågeställningen visade resultatet att medarbetare inom 

särskilt boende bedömer att de har bättre förutsättningar till att bestämma 

över sin arbetstakt och sin arbetstid, men även när och hur länge de ska ta 

paus (kontroll av arbetstakt, p<,001) i förhållande till medarbetare inom 

hemtjänsten. I särskilt boende skattade medarbetare att de erhåller bättre stöd 

och hjälp från arbetskamrater, men även att arbetskamraterna är bättre på att 

lyssna på problem som är kopplade till arbetet (stöd från arbetskamrater 

(p=,028). Medarbetare inom särskilda boenden skattade även i högre grad 

(p=<,10) att arbetet är meningsfullt och att de har möjligheter att använda 

sina färdigheter och kunskaper i arbetet (positiv utmaning i arbetet, p=,092).  

 

Den andra frågeställningen avsåg att analysera sambandet mellan 

medarbetarnas bedömningar av psykosociala arbetsmiljöfaktorer och 

faktorer relaterade till ledarskapsbeteenden. Variabler som användes i 

analysen var följande: 
 

oberoende variabler: stöd från chef, uppmuntrande ledarskap, personal-

inriktning, kontroll av beslut, kontroll av arbetstakt, rollkonflikt och 

kvantitativa arbetskrav och  
 

beroende variabler: stöd från arbetskamrater, socialt klimat, uppfattning om 

grupparbete, skicklighet i arbetet och positiva utmaningar i arbetet.  
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I analysen inkluderades även följande kontrollvariabler utifrån två modeller: 

modell 1 kontrollerades
5
 för ålder, kön, antal personal på enheten, antal 

arbetade år på enheten, och utbildningsnivå. Modell 2 kontrollerades för ett 

index baserat på samtligt oberoende variabler, utom den huvudsakliga 

oberoende variabel i respektive analys. Detta index användes, enligt följande 

exempel, i regressionsanalysen: beroende variabel (stöd från chef) oberoende 

variabel (socialt klimat) kontrollerades för ett index baserat resterande 

oberoende variabler (positiv utmaning i arbetet, upplevelse av skicklighet, 

stöd från arbetskamrater och uppfattning om grupparbete). Detta förfarande 

användes till följd av förhållandevis höga korrelationer (0,17 ≤ rxy ≤ 0,75, 5 

av 21 korrelationer hade rxy>0,5) mellan de oberoende variablerna. 

Resultaten visade att fler signifikanta samband erhölls mellan oberoende och 

beroende variabler i modell 1 i förhållande till modell 2. Generellt, så erhölls 

starkare samband mellan oberoende och beroende variabler inom särskilt 

boende i förhållande till hemtjänst.  

 

I modell 1 visade resultaten att höga bedömningar avseende de oberoende 

variablerna: stöd från chef, uppmuntrande ledarskap, personalinriktning och 

kontroll av beslut var associerade med samtliga beroende variabler i både 

särskilt boende och hemtjänst. Resultaten indikerar att dessa fyra ledarskaps-

faktorer har en betydande inverkan på medarbetarnas skattning av sin 

psykosociala arbetsmiljö. Det är således viktigt att den närmaste chefen ger 

stöd i arbetet, hjälper till att utveckla färdigheter, uppmuntrar medarbetare 

att delta i viktiga beslut, visar intresse för medarbetarnas välbefinnande och 

hälsa, men även genom att skapa möjlighet till variation i arbetet, påverka 

beslut som har betydelse för genomförandet av arbetet. Vidare visade 

resultaten från modell 1 att höga skattningar från medarbetarna avseende 

kontroll av arbetstakt främjar socialt klimat och skicklighet i arbetet inom 

både särskilt boende och i hemtjänst. Kontroll av arbetstakt gynnar även 

uppfattning om grupparbete och positiva utmaningar i arbetet inom särskilt 

boende. Resultatet påvisade även att höga skattningar avseende kvantitativa 

arbetskrav och rollkonflikt var negativt associerade med samtliga beroende 

                                                      
5
I modell 1 kontrollerades för kön, ålderkategorier (18-24, 25-34, 35-44, 45-54 & 

55-64 år), antal anställda på enheten i kategorierna; <25, 26-35, 36-45, 46-55 eller 

>56, antal år på nuvarande arbetsplats enligt kategorierna <2, 2-5, 6-10, 11-15, 16-

25 & > 26 år och utbildningsnivå (kategoriserade som grundskola, gymnasium, 

annan eftergymnasial utbildning och högskola/universitet). 
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variabler inom särskilt boende. Det ska noteras att negativa associationer 

avseende kvantitativa arbetskrav och rollkonflikt förväntades, då höga 

värden innebär benägenheten att påverka den psykosociala arbetsmiljön 

negativt. 

 

I modell 2 erhölls färre resultat som var signifikanta i jämförelse med modell 

1. Resultatet indikerar att höga värden avseende stöd från chef har det 

starkaste sambandet med samtliga beroende variabler i både särskilt boende 

och hemtjänst. Sambandet mellan stöd från chef och de beroende 

variablerna: uppfattning om grupparbete och positiva utmaningar i arbetet 

var dock signifikant på p ≤,10 inom hemtjänst.    

 

Resultatet från modell 2 visar på följande samband mellan oberoende och 

beroende variabler inom både särskilt boende och i hemtjänst (p<,05 när inte 

annat anges):  

 Stöd från chef → samtliga beroende variabler 

 Uppmuntrande ledarskap → stöd från arbetskamrater  

 Personalinriktning → socialt klimat 

 Kontroll av beslut → upplevelse om grupparbetet 

 Kontroll av beslut → positiv utmaning i arbetet (p<,10 för 

hemtjänst) 

 Rollkonflikt → upplevelse av skicklighet (negativt som förväntat) 

 Kvantitativa arbetskrav → upplevelse om grupparbete (p<,10) 

(negativt som förväntat) 

 

Resultatet visar på följande samband mellan oberoende och beroende 

variabler inom särskilt boende, men inte inom hemtjänst:  

 Uppmuntrande ledarskap → positiv utmaning i arbetet 

 Personalinriktning → positiv utmaning i arbetet (p<,10) 

 Rollkonflikt → samtliga beroende variabler (negativt som förväntat) 

(upplevelse av skicklighet är signifikant även inom hemjänst) 

 Kvantitativa arbetskrav → upplevelse av skicklighet (negativt som 

förväntat) 

 Kvantitativa arbetskrav → positiv utmaning i arbetet (negativt som 

förväntat) 
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Resultatet visar på följande samband mellan oberoende och beroende 

variabler inom hemtjänst, men inte inom särskilt boende:  

 Uppmuntrande ledarskap → uppfattning av grupparbete (p=<,10) 

 Uppmuntrande ledarskap → upplevelse av skicklighet (p=<,10) 

 

Studiens tredje frågeställning avsåg att studera om det förelåg någon 

signifikant skillnad mellan särskilt boende och hemtjänst i sambandet mellan 

medarbetarnas bedömning av psykosociala arbetsmiljöfaktorer och faktorer 

relaterade till ledarskapsbeteenden.  

 

För samtliga beroende variabler utom upplevelse av skicklighet var 

sambandet med den oberoende variabeln rollkonflikt signifikant starkare 

(p<,10) inom särskilt boende. För samtliga beroende variabler utom socialt 

klimat var sambandet med den oberoende variabeln kvantitativa arbetskrav 

signifikant starkare (p<,10) inom särskilt boende i förhållande till hemtjänst. 

Det enda sambandet som var starkare inom hemtjänst än inom särskilt 

boende var sambandet mellan uppmuntrande ledarskap och uppfattning om 

grupparbete (p=<,10 i modell 2).    

 

  



46 

 

Diskussion 

Syftet med avhandlingen var att undersöka ledarskapsbeteenden inom den 

kommunla äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst samt att studera 

sambandet mellan ledarskapsbeteenden och psykosocial arbetsmiljö inom 

respektive verksamhet. Med utgångspunkt från studiens specifika fråge-

ställningar kommer diskussion att utgå från följande två teman: (1) 

kontextuella skillnader och likheter i ledarskap inom kommunal äldreomsorg 

och (2) ledarbeteende och dess betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 

inom särskilt boende och hemtjänst.  

Kontextuella skillnader och likheter i ledarskap inom 

kommunal äldreomsorg  

Resultaten visade, utifrån ledarnas självskattning, att ledarskap skiljer sig åt 

mellan särskilt boende och hemtjänst. Fler positiva ledarbeteenden 

bedömdes högre av ledarna inom särskilt boende. Även om det var relativt få 

signifikanta skillnader, så tenderar chefer inom särskilt boende att ha bättre 

förutsättningar till att vara ett föredöme, ge stöd till sina medarbetare och att 

uppmuntra kreativitet på enheten. Resultatet visade även, utifrån medar-

betarnas bedömning, att ledarbeteendet överkontrollera är mindre vanligt 

inom hemtjänsten. Utifrån kontextuella skillnader, är det rimligt att anta att 

hemtjänstens chefer i mindre grad har möjlighet att kontrollera medar-

betarnas arbetsinsatser (delstudie I). Forskning har visat att ett nära ledarskap 

(direkt ledarskap) förbättrar medarbetarnas arbetsinsatser i förhållande till ett 

indirekt ledarskap (distanserat ledarskap) (Howell & Hall-Merenda, 1999). 

Forskning har även visat att i verksamheter som har goda förutsättningar till 

ett direkt ledarskap, förbättras även möjligheten till att interagera och att 

etablera en personlig kontakt med medarbetare (Howell & Hall-Merenda, 

1999; Howell, Neufeld & Avolio, 2005). Resultaten i delstudie II visade att 

medarbetare bedömer sig ha signifikant (p=<,05) bättre möjligheter till 

kontroll av arbetstakt, men även att de erhåller mer stöd från arbetskamrater 

på enheten inom särskilt boende i förhållande till hemtjänsten. Resultaten 

stämmer överens med Westerberg och Tafvelins (2014) resultat, vilka menar 

att kontrollen över arbetssituationen i hemtjänsten är begränsad, då en viktig 

utgångspunkt är att respektera de enskilda individernas önskan om hur 
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insatser ska genomföras i den enskildes hem. Att respektera den enskildes 

önskemål gäller även för insatser i särskilt boende, men de äldres hem 

varierar mer i jämförelse med lägenheterna i särskilt boende. Även större 

variationer avseende de äldres hälsa kan medföra att kontrollen över 

arbetssituationen är mer begränsad inom hemtjänst. Det kan handla om att de 

äldre har enstaka tillsynsbesök till mycket omfattande vård- och omsorgs-

insatser i hemtjänsten. Även antal personer som behöver hjälp inom ett 

geografiskt området kan variera stort över tid. Insatser i hemtjänsten 

påverkas också, i högre grad, av de enskildas (och anhörigas) syn på hur 

vården och omsorgen ska utföras. Hemtjänstens arbetsbelastning påverkas 

även till stor del av att den är intäktsfinansierad utifrån utförda hemtjänst-

timmar. Därav ställer ekonomin och förändringar i personal-resurser höga 

krav på chefer och medarbetare inom hemtjänsten. En avgörande skillnad 

mellan hemtjänst och särskilt boende är att styrningen av verksamheten sker 

på uppgiftsnivå (specifika insatser) och oplanerade händelser kan påverka 

tidsplanen för hela arbetsdagen. Denna form av styrning har stor betydelse 

för både chefernas och medarbetarnas möjlighet att påverka kontrollen i 

arbetet (upplägg och genomförande av insatserna) (Arbetsmiljöverket, 

2014). Styrning i särskilt boende kan däremot närmare beskrivas som 

uppdragsstyrning, då de äldre har beslut om särskilt boende och inte beslut 

som specifika insatser i det särskilda boendet. Detta skapar större handlings-

frihet i vården och omsorgen om äldre för chefer och medarbetare. Inom 

särskilt boende är även arbetsbelastningen relativt jämn, då merparten av de 

äldre i särskilt boende har ett konstant högt vård- och omsorgsbehov och det 

finns inte heller någon omfattande variation i antal platser. Som ett uttryck 

för ett högt vård- och omsorgsbehov redoviser Schön m. fl. (2015) att det 

genomsnittliga antalet dagar från inflyttning till död har minskat mellan 

2006-2012. Samtidigt är verksamheten i särskilt boende samlad på en 

begränsad yta. Det särskilda boendet kan dock innefattas av vissa 

begränsningar såsom boendets utformning, exempelvis antal lägenheter (och 

placering av dessa), kök, gemensamhetsutrymmen för de äldre och för 

medarbetare och olika antal våningar med mera. Detta kan påverka 

kontrollen över arbetssituationen, men vanligtvis finns det tillgång till 

medarbetare (och chef) att tillfråga om svårigheter skulle uppstå. Westerberg 

och Tafvelin (2014) menar även att stöd från kollegor har en positiv effekt, 

samt att avsaknaden av socialt stöd från arbetskamrater kan få negativa 

konsekvenser. I en verksamhet, där det finns möjligheter till social samvaro, 
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stöd och hjälp kan detta, enligt Willemse m. fl., (2012) och Deelstra m. fl., 

(2003), fungera som stimulans och förbättra individernas arbetsinsatser och 

välmående på arbetsplatsen. Resultatet påvisade även skillnader mellan 

särskilt boende och hemtjänst vad gäller positiva utmaningar i arbetet 

(p=<,10) (delstudie II). Medarbetare i särskilt boende bedömde i högre grad, 

att de har positiva utmaningar. Äldre personer inom särskilt boende har 

vanligtvis mer omfattande omvårdnads-behov i förhållande till äldre 

personer inom hemtjänsten (Ernsth Bravell, Malmberg & Berg, 2008). Därav 

kan medarbetare, i större utsträckning, nyttja sina kunskaper och färdigheter 

i arbetet. Detta kan medföra att medarbetare inom särskilt boende upplever 

fler positiva utmaningar ur ett kliniskt perspektiv, men även upplever att 

arbetet är meningsfullt. Arbete inom hemtjänsten innebär ett mer rutiniserat 

arbete, där arbetet innefattas av klara och tydliga insatser av både service- 

och omvårdnadskaraktär, vilket kan minska upplevelsen av positiva 

utmaningar i arbetet. Variation i arbetet, som är förenat med positiva 

utmaningar, kan upplevas vara begränsat inom hemtjänsten, men medar-

betare inom hemtjänsten kan ändå tillgodogöra sig viss variation, då de 

möter olika individer med varierande omsorgsbehov.  

 

I resultaten från delstudie I kan det konstateras att när ledarna skattade sina 

egna ledaregenskaper, så påvisades signifikanta skillnader avseende önsk-

värda kompetenser. Chefernas bedömning av Resultat av ledarskap var den 

önskvärda kompetensen som bedömdes signifikant högre inom särskilt 

boende. En förklaring till att resultat av ledarskap erhöll högre bedömning 

inom särskilt boende, i jämförelse med hemtjänst, kan vara att cheferna har 

bättre förutsättningar till en direkt interaktion med medarbetare, men även 

ökad kontroll vad gäller aktiviteter som sker inom det särskilda boendet. 

Inom hemtjänst har inte chefen samma insyn i medarbetarnas dagliga arbete 

och kontakten med medarbetare kan vara otillräcklig för att ledarna ska 

kunna bedöma resultatet av sitt ledarskap. Arbetsmiljöverket (2014) redo-

visar att hemtjänsten har svårt att nå uppsatta mål, då resurserna inte är 

anpassade efter det arbete som förväntas utföras. Det handlar främst om 

höga arbetskrav och stor arbetsmängd i förhållande till personalresurser. 

Chefskompetens och stresshanteringsförmåga bedömdes däremot högre av 

cheferna inom hemtjänst. Av cheferna inom hemtjänsten krävs en högre 

aktiveringsgrad, då hemtjänstens verksamhetsområde är mer utsatt för 
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variationer i olika grad, både i antal äldre personer som bor på ett större 

geografiskt område, men även genom att insatserna fluktuerar mer över tid. 

Ledarfaktorer och dess betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön inom särskilt boende och hemtjänst 

Generellt kan det konstateras att det erhölls fler signifikanta associationer 

mellan ledarfaktorer och psykosociala arbetsmiljöfaktorer inom särskilt 

boende i jämförelse med hemtjänst (delstudie II). Detta tyder på att 

undersökta ledarbeteenden inom särskilt boende har större betydelse för den 

psykosociala arbetsmiljön i förhållande till ledarbeteenden inom hemtjänst. 

Resultatet påvisade dock att uppmuntrande ledarskap, stöd från chef, 

personalinriktning och kontroll av beslut bedömdes vara lika viktiga inom 

både särskilt boende och hemtjänst. Medarbetare som bedömde ledar-

faktorerna högt upplevde även en bättre psykosocial arbetsmiljö. Dessa 

resultat stämmer väl överens med flera tidigare studier (Arnold m. fl., 2007; 

Bishop m. fl., 2008, 2009 & Cummings m. fl., 2010), vilka menar att bra 

relationer mellan medarbetare och chef förbättrar den psykosociala arbets-

miljön. Ledarfaktorernas betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 

kvarstod, även om ledarfaktorernas betydelse minskade något, när respektive 

ledarfaktor kontrollerades för ett index bestående av övriga ledarfaktorer. 

Detta gav ytterligare stöd för att chefen har stor betydelse för medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö inom både särskilt boende och hemtjänst. Tidigare 

forskning har visat att ett bra ledarskap som är uppmuntrande, stödjande, 

inkluderande och rättvist, men även kontroll i arbetet, ska ses som frisk-

faktorer för att motverka ohälsa i arbetslivet (Forte, 2015). Det är således 

mycket viktigt att chefen inom både särskilt boende och hemtjänst 

uppmuntrar till delaktighet och hjälper till att utveckla färdigheter, ger stöd 

och uppskattning för arbetsprestationer, men även att chefen har ett rättvist 

förhållningssätt gentemot medarbetare. Forte (2015) menar även att tydliga 

mål och få rollkonflikter är viktigt för att motverka ohälsa i arbetslivet och 

resultaten visade att rollkonflikter har en negativ påverkan på medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö inom särskilt boende. Resultatet kan betyda att 

medarbetare inom särskilt boende upplever mer oförenliga krav från olika 

personer, till exempel från den närmaste chefen, den äldre och/eller från 

anhöriga. Det kan även innebära ökad risk för rollkonflikter mellan medar-

betare inom särskilt boende. I likhet med rollkonflikter påvisades även att 
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kvantitativa arbetskrav har ett starkare negativt samband med medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö inom särskilt boende i förhållande till inom 

hemtjänst. Det innebär att medarbetarnas kvantitativa arbetskrav inom 

särskilt boende påverkas i högre grad av chefen än vad chefen kan påverka 

inom hemtjänst. Resultatet antyder att avsaknaden av möjlighet till 

interaktion med chefen i det dagliga arbetet kan förklara skillnaden mellan 

särskilt boende och hemtjänst. Inom särskilt boende har chefen bättre 

förutsättningar till ett direkt (nära) ledarskap i förhållande till hemtjänst som 

kännetecknas av indirekt ledarskap (Howell m. fl., 2005). Den fysiska 

skillnaden i avstånd mellan chef och medarbetare inom hemtjänst påverkar 

förutsättningarna till inflytande från chefen, men även att vara delaktig i det 

dagliga arbetet som de medarbetarna utför. Det förutsätts att medarbetare ska 

ta ett stort ansvar för verksamheten avseende organisering och strukturering 

av det dagliga arbetet i hemtjänsten. Detta kan medföra att påverkan från 

chefen får en underordnad betydelse för medarbetare inom hemtjänsten.  
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Metoddiskussion 

Att urvalet av respondenter utgår från en medelstor kommun i södra Sverige 

och att delstudierna i avhandlingen bygger på tvärsnitt kan inverka på 

undersökningens generaliserbarhet (delstudie I och delstudie II). Det bör 

också noteras att studien är genomförd i en kvinnodominerad verksamhet,  

vilket medför att resultaten inte nödvändigtvis kan generaliseras till mer 

genusdiffererade verksamheter. Undersökningarna hade en acceptabel svars-

frekvens (I=81%, II=78%). Trots detta kan bortfallet påverka resultaten. Det 

är trots allt 19 procent respektive 22 procent bortfall, vilket kan påverka 

undersökningens representativitet. Delstudie I är baserad på få observationer, 

och det låga antalet observationer av främst chefer kan ha stor betydelse för 

möjligheten till generalisering av resultatet. Aktsamhet bör även råda vid 

generaliserande slutsatser avseende ledarnas självskattningar av sitt 

ledarskap då dessa skattningar, i högre grad, påverkas av kontextuella 

faktorer och personliga egenskaper i förhållande till medarbetarnas skatt-

ningar av ledarskapet (Fleenor, Smither, Atwater, Braddy & Sturm, 2010). 

Fleenor m. fl. (2010) påtalar dock, ur ett verksamhetsperspektiv, att det inte 

finns något samband mellan ledarnas över- eller underskattning av sitt 

ledarskap och ledarnas effektivitet. Även urvalet av medarbetare kan ha haft 

betydelse för resultatet. Det är möjligt att respektive chef inom särskilt 

boende och hemtjänst har valt ut fem medarbetare som är ”positivt” inställda 

till chefen. Både särskilt boende och hemtjänst fick samma förutsättningar 

vad gäller urval av medarbetare som skulle bedöma chefen, och därför är det 

troligt att denna ”brist” förkommer i de båda kontexterna. I urvalet till del-

studie II ingick samtliga medarbetare inom den kommunala äldreomsorgens 

särskilda boenden och hemtjänst, i delstudie I var det ett slumpmässigt urval 

av enheter (24 st).  

 

När medarbetarna, som grupp, ska bedöma chefens egenskaper kan det 

finnas en tendens att gruppen bedömer chefen likartat. Detta leder i så fall 

till mindre variation inom gruppen i förhållande till mellan grupperna. 

Konsekvensen blir felaktigt låga standardfel. På grund av det låga antalet 

observationer, kodades inte enkäterna efter vilken enhet de kom från utan 

enbart om respondenten arbetade i särskilt boende eller i hemtjänst. Detta 

medförde att det inte var möjligt att kontrollera för möjligheten att svaren 
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inom varje enhet var mer lika varandra. Den eventuellt lägre variationen 

inom respektive enhet, kan därför ha inverkat på resultaten för de medar-

betare i delstudie I.  

 

Reliabiliteten (Cronbach´s Alpha) i datamaterialet är tillfredsställande, dock 

med några få undantag i delstudie I, där koefficienterna avseende föredöme 

(chefer, α=,45), vidta nödvändiga åtgärder (chefer, α=,38) och fack-

kompetens (chefer, α=,45 och medarbetare, α=,55) var låga. Troligtvis kan 

de låga värdena i delstudie I förklaras av det fåtal observationer som är med i 

undersökningen (delstudie I). Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas 

är den kontext som ligger till grund för instrumentets konstruktion. 

Utgångspunkten var främst män inom försvarsmakten och i ett validitets-

hänseende kan det få konsekvenser när man analyserar observationer från 

andra kontexter, såsom kommunal äldreomsorg där 95 procent är kvinnor. 

Antalet observationer i denna undersökning möjliggör dock inte ytterligare 

kategoriseringar för att studera eventuella skillnader mellan skattningar 

gjorda av män och kvinnor. Det är även möjligt att skillnaden i 

organisationsformen och i det sammanhang som personal inom försvars-

makten verkar inom, har en överordnad betydelse för validiteten vid 

instrumentets nyttjande i en kommunal kontext. Utifrån Larssons (2006a) 

psykometriska analys av instrumentet, så håller det dock en tillfredsställande 

reliabilitet och validitet. Det finns dock vissa brister i instrumentet, men att 

modellen bygger på beforskade teorier som stärker instumentets validitet.              

 

Analysen av datamaterialet i delstudie I genomfördes med parametriska test 

(t-test och linjära regressioner, som är metoder baserade på exakt samma typ 

av beräkning – en linjär regression med dikotom variabel motsvarar exakt 

motsvarande t-test). Det går att ifrågasätta om det är rimligt att använda ett t-

test vid analys av ett material som utgår från få observationer. Eftersom 

delstudie I och delstudie II utgår från data som är på ordinalskalenivå, så 

undersöktes om variablerna var approximativt normalfördelade. Samtliga 

variabler i delstudie I var approximativt normalfördelade, men i delstudie II 

förekom variabler som var snedfördelade. Dessa variabler transformerades i 

syfte att uppnå normalfördelning. Om den studerade variabeln är normal-

fördelad är det accepterat att använda parametriska test (Ejlertsson, 2003) 

och genom att skapa index av ordinalskalevariabler kan dessa faktorer 

bedömas vara variabler på intervallskalan (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
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2003). Även detta bidrar till möjligheten att analysera materialet utifrån 

parametriska tester. De Winter (2013) har med hjälp av simulerade data där 

utfallet varit känt, kommit fram till att det är möjligt att använda t-test med 

ännu färre observationer (N<5). Trots detta, så har analyserna från delstudie I 

kompletterats med ett icke-parametriskt test av medianskillnader (Spearman) 

(se Tabell 7 och Tabell 8 under resultat från delstudie I). Detta gjordes i syfte 

att studera om de signifikanta skillnaderna från icke-parametriskt test avvek 

från t-testet. Skillnaderna var marginella och det var bara en icke signifikant 

variabel (”social kompetens”) som övergick till att vara signifikant (p=,001) 

med det icke-parametriska testet.  
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Konklusion och praktiska 

implikationer 

Det förefaller vara ett dilemma att utöva ledarskap i två olika sociala 

kontexter inom den kommunala äldreomsorgens verksamhetsområde. För att 

kunna tillmötesgå framtida utmaningar (bland flera andra) krävs det ett 

ledarskap som är anpassat efter de organisatoriska förutsättningarna för att 

skapa goda psykosociala arbetsvillkor.  

 

Avhandlingen visar att chefer bedömer sitt ledarskap olika, vilket förmodas 

bero på de organisatoriska förutsättningar som respektive chef har inom 

särskilt boende och hemtjänst till att bedriva ledarskap. Chefers ledarskap 

inom särskilt boende och hemtjänst kan behöva olika angreppssätt, till följd 

av skillnad i fysiskt avstånd mellan chef och medarbetare, för att skapa goda 

psykosociala arbetsvillkor för medarbetarna. Resultatet visar även att det 

finns samband mellan ledarskapsfaktorer och medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö inom särskilt boende och hemtjänst. För att skapa en god psyko-

social arbetsmiljö är det viktigt att chefen fokuserar på uppmuntrande 

ledarskap, stöd från chef, personalinriktning och kontroll av beslut, vilka var 

positivt associerade till ledarbeteenden inom särskilt boende och hemtjänst. 

Chefer inom äldreomsorgen bör lyssna på medarbetarna och uppskatta deras 

arbetsprestationer. Det är är viktigt att ledarna uppmuntrar medarbetarna att 

delta i viktiga beslut och hjälper dem att utveckla sina färdigheter, men även 

gör det möjligt för medarbetarna att påverka sitt arbete. Därutöver är det 

positivt för äldreomsorgen om ledningen visar intresse för medarbetarnas 

hälsa och välbefinnande. Det föreligger även en skillnad mellan särskilt 

boende och hemtjänt. Inom särskilt boende är det viktigare att minska 

rollkonflikter i jämförelse med hemtjänst. Vad som kan ligga till grund för 

rollkonflikter är att det råder skilda förväntningar på omsorgen mellan olika 

personalgrupper och brukare och deras anhöriga. Genom att tydliggöra och 

medvetandegöra socialförvaltningens uppdrag från högsta ledning till 

brukare och dess anhöriga kan rollkonfliker minskas. Även kvantitativa 

arbetskrav har större negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

inom särskilt boende i jämförelse med hemtjänst. Att arbeta inom äldre-

omsorgen kan medföra höga kvantitativa arbetskrav vid olika tidpunkter. 
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Därför är det viktigt att första linjens chef organiserar verskamheten, så att 

arbetsbelastningen blir rimlig och likvärdigt fördelad under de olika arbets-

passen. Detta kan dock vara problematiskt, då vissa insatser ska utföras vid 

vissa tider, men att planera och organisera arbetet med en tydligt struktur kan 

minska en ojämnt fördelad arbetsmängd. Såldes är det, ur ett ledar- och 

medarbetarperspektiv, viktigt att uppmärksamma skillnaden i den kon-

textuella strukturen, men även att rekrytera chefer med karakteristika som är 

önskvärda inom respektive kontext. Därigenom kan bättre förut-sättningar 

till en positiv psykosocial arbetsmiljö inom särskilt boende och hemtjänst 

skapas.  
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Förslag till vidare forskning 

Det behövs ytterligare forskning som belyser hur ledarskapet inverkar på 

medarbetarnas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och hur det i sin 

tur påverkar vård och omsorg. För att erhålla en djupare förståelse för de 

processer som sker i interaktionen mellan chef och medarbetare inom 

äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst, behövs det kvalitativa 

studier såsom djupintervjuer och/eller fokusgruppsintervjuver.  

 

Det är även viktigt med longitudinella studier som följer både ledarnas och 

medarbetarnas uppfattningar av sin psykosociala arbetsmiljö, i syfte att 

utveckla metoder som kan främja arbetsklimatet inom särkskilt boende och 

hemtjänst. En annan viktigt aspekt är att studera om det föreligger ett 

samband mellan faktorer associerade till ledarskapsbeteenden och medar-

betarnas bedömning av sin psykosociala arbetsmiljö och brukarnas nöjdhet 

med vården och omsorgen inom särskilt boende och hemtjänst.  
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Summary in English 

Introduction. Municipal eldercare is increasingly multifaceted. First line 

managers in nursing homes and home help services are responsible for 

personnel, budget and processes. The resources and work conditions of these 

managers have changed over time. The first line manager is often 

responsible not only for economic but also for quality development of their 

unit.  

Research focusing on first line management within municipal eldercare is 

lacking in specific contexts, for example, research on leadership in nursing 

homes and home help services.  

Aims. The aim of this thesis is to study and analyze perceptions of 

leadership in eldercare. The main objective is to analyze differences in 

leaders’ and nursing assistants’ perceptions of leadership in nursing homes 

and home help services, and to study leadership factors and their 

associations with psychosocial work environment among nursing assistants 

who are engaged in eldercare.  

Design and methods. This thesis is based on two studies, and uses cross-

sectional data from two different surveys: the Developmental Leadership 

Questionnaire, DLQ (Larsson, 2006a) and a Questionnaire for Psychological 

and Social factors at Work, QPS, (Dallner, et al., 2000). Assessments from 

21 leaders and 95 nursing assistants in nursing homes and home help 

services were analyzed in study I. Assessments from 1132 nursing assistants 

in nursing homes and in home help services (n=844 nursing homes and 

n=288, home help service units) were analyzed in study II. The data were 

analyzed with descriptive and analytic statistics.  

Results. Nursing assistants in nursing homes assessed their leaders to be 

more controlling and observant than nursing assistants in home help 

services. According the leaders self-assessment, leaders in home help 

services were less successful at being supportive, being a good example, and 

promoting creativity than leaders in nursing homes. Psychosocial work 

environment was related to leadership factors, but stronger associations 

occurred more frequently in nursing homes than in home help services. The 
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leadership factors empowering leadership, support from superiors, focus on 

human resources and control over decisions were associated with better 

results on all the variables that were related to the psychosocial work 

environment in both nursing homes and in home help services.  

Conclusions and implications for practice. Organisational differences in 

conducting leadership in old age care must be considered. Some leadership 

characteristics are better conditions for creating and maintaining a positive 

psychosocial work environment for nursing assistants in nursing homes and 

home help services. Due to the differences in organisational settings, it is 

important to consider the differences in conditions for conducting leadership. 

To influence nursing assistants’ performance and to increase quality in 

eldercare in the long term, appropriate leadership is necessary. Therefore, it 

is important for the leaders to provide support in work, help to develop 

skills, encourage employees to participate in important decisions, and show 

interest in nursing assistants’ well-being. Also, the leaders might benefit if 

they reduce the specialisation of work, which counteracts the possibility to 

have variation in work in nursing homes and home help services. In 

particular, nursing homes should benefit if they reduce the amount of role 

conflicts, and if nursing assistants receive reasonable quantitative work 

demands. The municipality eldercare should take into account the 

organisational differences in conducting leadership in nursing homes in 

relation to home help services. Recruiting leaders with characteristics that 

are desirable in the specific context will create better conditions for a good 

psychosocial work environment in nursing homes and home help services. 
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