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Abstract  

The purpose of this study was to see what leadership styles are common within the Swedish 

home care industry; specifically within the private and the public home care industry. The study 

was a qualitative study and was conducted via several interviews that took place in a swedish 

county where we interviewed both private and public operators in home care. We then went on 

to analyze the answers they provided and categorised each operator as one of three types of 

leaders. The leadership styles that we focused on were relationship based, task-oriented and 

change-oriented. Contrary to our own previous belief, the private operators possessed 

characteristics that are more associated with relationship based leadership and the public 

operators showed more signs of task-oriented leadership.  
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1 Innehåll  

I arbetets inledande kapitel kommer en bakgrundsbeskrivning av hemtjänsten i Sverige att 

behandlas. Därefter presenteras en problematisering som mynnar ut i en forskningsfråga 

samt syfte.  

1.1 Bakgrund 

Hemtjänsten har länge varit en del av det svenska välfärdssystemet i och med dess introduktion 

med Socialhjälpslagen 1950 (Nordström, 2000). Socialhjälpslagen låg till grund för det som vi 

idag kallar för hemtjänsten och innebar att alla medborgare fick rätt till personligt anpassad 

assistans från staten för livsnödvändig livsföring, oavsett vilken samhällsklass individerna 

tillhörde. Med införandet av hemtjänsten skapades ett nytt alternativ från de statliga 

vårdhemmen. Samtidigt kunde medborgare gå ifrån den godtyckliga välgörenheten, det vill 

säga anhörig- eller välgörenhetsvården. Därmed blev hemtjänsten en reaktion från de statliga 

standardiserade äldreboendena där den introducerande hemtjänsten ansågs som mer 

specialanpassad vård efter klientens personliga behov. Införandet av hemtjänsten medförde 

även att äldre blev mindre beroende av sina anhöriga för en  

livsnödvändig livsföring. 

 

Hemtjänsten har sedan den instiftades dominerats av kvinnor, något som det än idag 

karakteriseras som. Vid instiftandet av hemtjänsten under 1950-talet var det till stor del 

medelålders kvinnor som jobbade på deltid med hemtjänst. Med de då rådande könsnormerna 

under 1950-talet fick de ingen formell utbildning kring vård och omsorg, utan ansågs ha en 

naturlig fallenhet för vård och omsorg då de var kvinnor. Numera är arbetskåren inom 

hemtjänsten mer diversifierad med avseende på kön, ålder och etnicitet. (Sörensdotter, 2008) 

Den ökade mångfalden och valfriheten inom hemtjänsten har dock inneburit vissa problem. 

Dessa problem uppstår på grund av av preferenser på vårdbiträden som klienterna har. Då 

hemtjänsten länge har dominerats av kvinnor kan vissa klienter uppleva det som ett obehag när 

en man bistår dem med stöd eller hjälp. (Andersson, 2010)   

  

Hemtjänsten blev snabbt en succé då den erbjöd ett alternativ som passade alla samhällsklasser. 

Detta uppenbarade sig tydligt då andelen hemtjänsttagare ökade i en stabil takt fram tills 

decennieskiftet 1980. Med decennieskiftet började andelen hemtjänsttagare avta, trots att 

befolkningstakten fortsatte att växa (Larsson och Szebehely, 2006). Orsaken till nedgången i 

antalet hemtjänsttagare är något Szebehely (1993) redogör  som åtstramning inom den 

offentliga sektorn. Szebehely fortsätter med att redogöra för att åtstramningarna kom som ett 

åtgärdspaket för den minskade tillväxten i statliga verksamheter (Szebehely, 1993). I 

anslutning med nedskärningar inom den offentliga sektorn under 1980-talet började debatten 

om ”new public management” att ta form i den politiska sfären. Utgångspunkten av NPM var 

att försöka bedriva den offentliga sektorn utifrån en marknadsliknande modell. (Andersson, 

2014). Decentralisering av styrning i den offentliga sjukvården, med införandet av 

budgetstyrning på lokalnivå, och införandet av marknadsmekanismer som konkurrens innebar 

ett steg mot den nya synen ”new public management” (Pedersen, 2002). 
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Under finanskrisen på 1990-talet kom det en allt högre strävan efter att hålla nere de statligt 

stigande sjukvårdskostnaderna. Genom att öka konkurrensutsättningen inom sjukvården och 

övergå till en resultatbaserad ersättning skulle kostnaderna sänkas inom den offentliga sektorn 

(Szebehely, 1993). Med den ökade konkurrensen inom sjukvården skulle de statliga utgifterna 

för vård minska samtidigt som kvaliteten på tjänsterna skulle öka genom att klienter fick större 

valmöjligheter (Pedersen, 2002). Därmed fick de privata aktörerna möjligheten att konkurrera 

mot den statliga verksamheten om arbetstillfällen. I och med valfriheten för klienter skulle 

fokuset ligga på kvaliteten i den utförda tjänsten, då det antas att klienter alltid väljer det bästa 

alternativet (Edebalk och Svensson, 2006). 

 

Hemtjänsten riktar sig mot personer som är i behov av hjälp med en livsnödvändig livsföring. 

Det kan handla om att bistå klienter med att tvätta kläder, laga mat, bankärenden, stöd för 

egenvård med mera (Eek, 2012). Då hemtjänsten riktar sig mot människor som är i behov av 

stöd har det medfört att vissa restriktioner i form av kvalitetsmål finns. Denna restriktion är 

utsatt av staten och regleras utifrån socialtjänstlagen (Almqvist, 2006). Restriktionen innebär 

ett slags minimikrav på kvalitet som aktörer på marknaden måste förhålla sig till, det vill säga 

både privata och offentliga aktörer. Hemtjänst som bedrivs i kommunal regi kommer även att 

behöva förhålla sig till målstyrning, där fokus ligger på måluppfyllelse utifrån att hålla 

budgeten. Medan den privata hemtjänsten kommer styras utifrån kontraktsstyrning, där fokus 

kommer ligga på att bereda vinst till aktieägarna. (Almqvist, 2006) 

 

Ett centralt område inom hemtjänsten är kvalitet på den utförda tjänsten. Detta är något som 

både den privata och offentliga hemtjänsten måste förhålla sig till. HUI Research (2015) kunde 

inte fastslå några större kvalitetsskillnader mellan den privata och offentliga sektorn inom 

hemtjänsten. Därmed väcks ett intresse hur två olika organisationer kan erbjuda samma eller 

likvärdig kvalitet på tjänsten även om organisationerna skiljer sig åt. Med dessa skillnader i 

åtanke blir det intressant att se om ledarskapsstilarna inom hemtjänsten skiljer sig åt mellan 

chefer i den privata och den offentliga sektorn. Kan det vara så att det skiljer sig mellan 

ledarskapsstilarna i den offentliga och privata sektorn eller är det så att det trots deras olikheter 

leder sina anställda på samma sätt?  
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1.2 Problematisering 

Målstyrning är ett koncept som introducerades i samband  med NPM under 1990-talet och är 

något som än idag lever kvar inom den offentliga hemtjänsten. För en chef inom hemtjänsten 

innebär det att fokus ligger på att uppnå förutsatta mål snarare än att lägga vikt på processer 

(Almqvist, 2006). Däremot får inte måluppfyllnaden inom hemtjänsten ske på bekostnad av 

kvaliteten då det handlar om människor. Med andra ord blir målstyrning en förskjutning från 

processer, där fokusen ligger på här och nu, till att uppfylla mål, där granskning av 

måluppfyllnaden sker i efterhand (Almqvist, 2006). Inom den offentliga sektorn kan ett mål 

exempelvis vara att hålla sig inom ramen av en viss budget eller att omsätta ett visst antal besök 

per dag. Genom att styra utefter målstyrning kan det medföra en förskjutning i det som skapar 

värdet eller är av vikt för klienter mot det som mäts i termer av mål (Jacobsen och Thorsvik 

2014). Det kan således vara så att vårdbiträden inom den offentliga sektorn har som mål att 

genomföra x antal klientbesök per dag, vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten på besöken 

blir mindre avgörande. Målstyrning kan även skapa ett motstånd från vårdbiträdena om de inte 

accepterar de utgivna målen och därmed sätter sina egna mål. Eftersom vårdbiträdena har 

begränsade möjligheter att påverka sina dagliga arbetsuppgifter medför det att de inte kan 

frångå målet i en alltför stor utsträckning. (Andersson, 2014). Med tydliga och konkreta mål 

minimeras risken för eventuella målförskjutningar (Jacobsen och Thorsvik 2014). Därmed är 

det av vikt att chefer inom hemtjänsten kommunicerar tydliga och konkreta mål till sina 

medarbetare för att reducera risken för målförskjutningar hos medarbetarna. I och med att den 

offentliga hemtjänsten styrs av kommunala politiker, där det finns olika ideologier och därmed 

olika målsättningar mellan partier, medför det att det kan uppstå diffusa och otydliga mål. 

Därmed är det upp till chefer och ledningen att översätta de politiska målen och konkretisera 

dem till operativa mål och detta medför en risk för målförskjutning mellan den politiska 

agendan och den operativa målsättningen. (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Lundström, 2008) 

Således blir det viktigt för chefer att kunna omvandla de politiska målen till tydliga och 

konkreta operativa mål och kommunicera ut dem till sina medarbetare för att minimera risken 

för motstånd och därmed målförskjutning.  

 

Kontraktsstyrning är ett koncept den privata sektorn inom hemtjänsten har att förhålla sig till, 

då det introducerades med lagen om offentlig upphandling (Almqvist, 2006). 

Kontraktsstyrning innebär att kommunen, som beställare, köper tjänster från de privata 

aktörerna, som utförare, på marknaden där de förhandlar om pris till rätt kvalitet (Almqvist, 

2006). Upphandlingen mellan beställare och köpare sker via en offentlig upphandling där den 

privata aktören som kan erbjuda lägsta pris till ett givet kvalitetskrav erhåller uppdraget. 

(Erlandsson et al. 2013). Trots att hemtjänsten bedrivs i privat regi kommer kommunens krav 

på kvalitet utforma en riktlinje och därmed ett mål för en given minimikvalitet inom 

hemtjänsten (Erlandsson et al. 2013). Däremot är det upp till de privata aktörerna att utforma 

tillvägagångssätt för måluppfyllnaden, det vill säga arbetssätt för att uppnå målen. Det går 

därmed att säga att inom den privata sektorn kommer processer ligga i fokus då deras riktlinjer 

från kommunen kommer vara att bibehålla en given kvalitet. Då hemtjänsten bedrivs i privat 
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regi kommer även mål i form av att bereda vinst till aktieägarna att vara en avgörande faktor 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Således kommer privata aktörer som inte klarar av att vara 

lönsamma och generera avkastning till sina ägare att försvinna från marknaden. Därmed 

kommer lönsamhetskravet, utifrån ägarnas perspektiv, vara av stor vikt i den privata 

hemtjänsten. Det är upp till chefer att förhålla sig till både lönsamhet- och kvalitetsmål när de 

utformar den operativa styrningen av verksamheten. Det är viktigt att chefer kommunicerar 

tydliga och konkreta mål till sina medarbetare (Jacobsen och Thorsvik 2014). Således måste 

chefer kunna förhålla sig till både kvalitets- och lönsamhetsmålen när de ska operationalisera 

dem. Samtidigt är det av vikt för chefer  att de utformar målen på ett  tydligt och konkret sätt 

så de är lätta att kommunicera ut till medarbetarna. Då storleken på organisationen förknippas 

med en viss typ av tröghet, även kallad byråkratisk tröghet, så innebär det att beslutsprocessen 

i större organisationer är förenad med trögare beslutsprocesser (Almqvist, 2006). I och med att 

den privata sektorn förknippas med mindre organisationer än de offentliga innebär det att det 

blir lättare för chefer i den privata sektorn att fatta beslut och därmed även kommunicera ut 

besluten till medarbetarna.   

 

Den fysiska distansen mellan de anställda och dess chef ger upphov till förutsättningar som 

ibland är skadliga för förhållandet mellan ledaren och den anställde. Detta eftersom avståndet 

mellan dem försvårar kommunikationsprocessen. Tack vare dagens teknologi, till exempel 

mobiltelefoner, har kommunikationen underlättats vilket har gjort det lättare att hantera 

ledarskap på distans. En annan aspekt som underlättat ledarskap på distans är en ökad möjlighet 

till övervakning, med tidsstyrda system, hur länge vårdbiträdena är på varje plats och mer 

standardiserade processer (Andersson, 2014). Vid situationer som kräver frekvent 

kommunikation måste detta kunna tas hand om, antingen genom att ledaren gör sig tillgänglig 

för kommunikation via till exempel fysisk närvaro eller via mobiltelefoner; då hemtjänsten 

karaktäriseras av en fysisk distans mellan chefen och dess medarbetare blir mobiltelefonen ett 

enkelt alternativ. Annars kan också båda dessa former av kommunikation ersättas med andra 

åtgärder som ger den anställde nog med förutsättningar för att kunna vara effektiv utan att 

kommunicera med chefen. (Antonakis och Atwater, 2002) Detta kan exempelvis vara att ha två 

medarbetare vid ett klientbesök där en av dem har mer erfarenhet. Tillgängligheten för sina 

anställda är dessutom högre för en  chef inom den privata sektorn än en chef  inom den 

kommunala sektorn, då det finns färre anställda per chef i den privata sektorn (Eek, 2012). 

Tack vare att dessa chefer har färre anställda  kan  det bli lättare för dem att finnas där för sina 

anställda, vilket i sig kan resultera i att de anställda inom den privata hemtjänsten  

Upplever mindre stress och mer välbefinnande (HUI Research, 2015). 

 

Fysisk distans har dock i sig ingen negativ påverkan på varken kommunikationens effektivitet 

eller ledarskapets prestation. (Antonakis och Atwater, 2002; Fang, Neufeld och Wan, 2008) 

Däremot har olika ledarskapsstilar och olika kommunikationsstilar ett samband, där vissa stilar 

av ledarskap tillämpar olika former och varianter av kommunikation. (Oostenweld, Pieper och 

Vries, 2009). Chefer som styr sina medarbetare på distans har kommunikation som en central 

roll för sitt ledarskap (Oostenweld, Pieper och Vries, 2009). Forskning visar att anställda inom 

den privata omsorgsbranschen är nöjdare med sina arbetsförhållanden och trivs bättre på sitt 

jobb i jämförelse med de anställda inom den offentliga omsorgen (HUI Research, 2015). Kan 
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detta bero på att de privata aktörerna tillämpar en viss sorts ledarskapsstil som de offentliga 

inte gör? Och har valet av ledarskapsstil med organisationsstrukturen att göra? Kanske kommer 

aktörer som har en viss sorts organisationsstruktur tillämpa en specifik ledarskapsstil? Därav 

är det av intresse att undersöka vilka ledarskapsstilar som förekommer inom den privata 

hemtjänsten och vilka som förekommer inom den kommunala hemtjänsten och se om det finns 

några likheter och/eller skillnader.  

 

Forskningsfråga  

- Vilka likheter och/eller skillnader finns det bland chefers ledarskapsstilar inom den 

privata och den kommunala hemtjänsten?  

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att beskriva vilka ledarskapsstilar olika chefer använder sig av inom 

hemtjänsten. Arbetet kommer även att undersöka om det finns några skillnader mellan den 

offentliga sektorn och den privata sektorn med avseende på ledarskapsstilar. Även eventuella 

orsaker till och konsekvenser av de rådande skillnaderna och eller likheterna kommer att 

presenteras samt diskuteras. Tidigare forskning om hemtjänsten har utgått från ett 

medarbetarperspektiv, vilket gör det intressant att undersöka hemtjänsten utifrån ett 

chefsperspektiv.   
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2 Teoretisk referensram  

I följande kapitel kommer relevanta teorier och begrepp för studien att redogöras för. 

Inledningsvis kommer kapitlet behandla olika begrepp och teorier för att sedan mynna ut i en 

analysmodell. I analysmodellen kopplas valda begrepp och teorier ihop för att möjliggöra en 

analys av vår empiri.  

2.1 Mål  

Mål kan beskrivas som något som vill uppnås i framtiden,  något som strävas efter att uppnå 

och något chefen behöver kommunicera ut. Känner medarbetarna att ett mål är realistiskt får 

chefen det lättare att motivera dem för att uppnå målet. Är målen inte realistiska och kan de 

inte uppnås skapas det motstånd då medarbetarna inte tror på möjligheten att klara av målet 

och organisationen kan då dras mot olika mål. För att komma fram till sitt mål krävs en vision 

av vad det är de vill uppnå i framtiden t.ex. att man vill vara marknadsledande. För att uppnå 

sin vision krävs det ett mål som man arbetar utefter för att kunna uppnå visionen. För att uppnå 

målen kan det underlätta att dela upp målen i delmål och huvudmål, delmål är något man 

uppnår på vägen till huvudmålet. Exempel på olika typer av mål är mål av en kontinuerlig 

karaktär som till exempel att upprätthålla en god kvalitet och nöjda kunder. (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008)  

2.2 Organisering inom den privata och offentliga sektorn  

Den offentliga och privata sektorn skiljer sig främst på fyra olika plan gällande vad chefer har 

att förhålla sig till när de leder, dessa skillnader är organisationsstruktur, värderingar, 

organisationsmål och omgivning (Boyne, 2002). 

 

Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen i den offentliga sektorn karaktäriseras av tre huvudområden om det 

jämförs med den privata sektorn. Dessa områden är Byråkrati och tröghet, riktlinjer och regler 

och “lower managerial autonomy”. Byråkrati och tröghet leder till att det tar längre tid att fatta 

beslut rörande verksamheten eftersom beslutsprocessen går genom ett klart led; detta leder till 

en låg känsla av eget ansvar hos cheferna. Som chef i den offentliga sektorn förväntas du 

dessutom följa de rådande regler och riktlinjer, som ledningen tillhandahåller, kring 

beslutsfattande och inte agera “innovativt”. I den privata sektorn däremot är de mer flexibla att 

få fatta egna beslut och de är mer benägna till att risker. Detta bidrar också till att offentliga 

verksamheter uppfattas som mindre effektiva än de privata verksamheterna. Tack vare en högre 

grad av effektivitet hos privata aktörer kan de lättare och fortare fatta beslut kring problem 

rörande den dagliga verksamheten. På grund av den långsammare processen kring 

beslutsfattande inom den offentliga verksamheten ger det upphov till ett fenomen som kallas 

“lower managerial autonomy”. Detta innebär att det är svårare för chefer att agera lika fritt som 

en chef i den privata sektorn där beslutsprocessen går snabbare och där även organisationen, 

generellt sett, är mer platt. En positiv konsekvens av en platt organisationsstruktur är att det 
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skapas möjligheter för att verkställa och fatta beslut snabbare. Detta kan jämföras med den 

offentliga sektorn som brukar karaktärisera  av en mer hierarkisk 

organisationsstruktur. (Boyne, 2002) 

 

 

Värderingar och Organisationsmål 

De som är anställda inom den offentliga sektorn antas motiveras av känslan att göra nytta för 

samhället genom sin offentliga anställning; till skillnad från de anställda i den privata sektorn 

som motiveras mer av en högre lön. (Boyne, 2002) Angående organisationsmålen inom den 

offentliga och privata sektorn så skiljer de sig åt, där den privata sektorn har ett mål som är att 

gå med vinst. Detta åstadkommer de genom att attrahera så många “kunder” som möjligt och 

därmed öka sina intäkter. Den offentliga sektorn har mer otydliga mål att förhålla sig till, vilket 

beror på att det är politiken som till viss del styr verksamhetens mål, snarare än cheferna själva. 

Detta leder till att cheferna känner en liten frihet att kunna påverka  

verksamheten själva och få en hög grad av autonomi. (Boyne, 2002) 

 

Omgivning    

Chefer inom den offentliga sektorn får i större grad anpassa sig efter politiska direktiv, än 

cheferna inom den privata sektorn, även om de privata påverkas av olika lagar som “lagen om 

offentlig upphandling” och “lagen om valfrihetssystem i offentlig sektor” (Erlandsson et al. 

2013). Dessa lagar påverkar hur de privata aktörerna får agera på marknaden vilket innebär att 

de inte styrs i lika stor utsträckning av politisk omgivning som den offentliga sektorn. Den 

offentliga sektorn har en svårighet i att de leder en organisation vars mål påverkas av den 

rådande politiska omgivningen. Till exempel kan det styrande partiet bytas vart fjärde år eller 

att uppsättningen av styrande partier förändras vilket kan leda till att målen också förändras.  

 

Den offentliga sektorn befinner sig även i en miljö utan konkurrens, då de själva väljer om de 

vill öppna hemtjänsten till privata aktörer. Då den offentliga sektorn alltid ska finnas tillgänglig 

som ett alternativ för befolkningen medför det att den offentliga hemtjänsten alltid kommer 

finnas som ett alternativ, oavsett om de är konkurrensutsatta. Detta medför att den offentliga 

sektorn inte kommer ha ett krav på sig att attrahera nya kunder utan istället kommer kravet vara 

att hålla sig inom ramen för sin budget.  (Boyne, 2002).  

2.3 Ledarskap 

Ledarskap är ett ämne som det råder en tvetydighet kring och där det finns många definitioner 

kring vad ledarskap är. Vissa menar på att ledarskap är den sociala samverkan i en grupp medan 

andra definierar ledarskap som en personlighet eller förmåga att övertyga och påverka andra 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008). Ledarskap menar vissa handlar om maktrelationer medan andra 

betraktar ledarskap som ett instrument för att uppnå mål (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Nationalencyklopedin definierar ledarskap som “det faktiska utövandet av ledningsuppgifter” 

(Andersen, 2016). Det finns dock en viss gemenskap mellan de olika synsätten på ledarskap. 

Det som är genomgående genom de olika synsätten är att de behandlar problematik kring en 

chef och en grupp individer, det vill säga hur en chef leder en grupp. Tidigare forskning har 
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även diskuterat olika typer av ledarskapsstilar, till exempel relationsorienterad ledarskapsstil, 

uppgiftsorienterad ledarskapsstil och förändringsorienterad ledarskapsstil (Casimir, 2001; 

Fernandez, 2008). Arbetet har utgått från dessa ledarskapsstilar då de har, utifrån tidigare 

forskning kring ledarskap, visat sig vara relevanta.  

2.4 Skillnaden mellan ledare och chef   

Ledare definieras ofta som en person som försöker influera och motivera andra personer mot 

ett visst mål (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Genom att ledaren antar rollerna som kontraktroll, 

informationsroll och beslutsroll styr ledaren sina följare mot ett utsatt mål (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014). Dessa roller ingår även inom chefsrollen men förhållandet mellan de olika 

rollerna skiljer sig beroende på typ av ledare och vilken bransch chefen befinner sig i. Även 

andra faktorer som omgivning, personlighet och vilken situation chefen befinner sig i påverkar 

vilken roll chefen kommer att utöva. (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Exempelvis kommer 

chefer anta en mer informationsroll vid eventuella konflikter medan chefer som befinner sig i 

tillverkningsindustrin kommer anta en mer beslutsroll. Det är inte alltid lätt att urskilja vad som 

skiljer sig mellan en ledare och en chef då båda styr sina anhängare/medarbetare mot ett utsatt 

mål. Men det som går att skilja dem åt är att en ledare inte alltid är en chef medan en chef antas 

vara en ledare (Fernandez, 2008). Ett exempel på detta är informella ledare som utses av 

medarbetare men som inte har någon formell makt. Denna ledare kommer styra sina anhängare 

mot ett eget utsatt mål men har inte den formella makten att säga upp en medarbetare om det 

skulle visa sig att den inte följer gruppens gemensamma mål. Däremot har en chef makten att 

säga upp eller omplacera en medarbetare som inte följer de uppsatta mål som en arbetsplats 

har, såvida att det finns en skälig grund för uppsägning. Andra förklarar skillnaden mellan 

ledare och chefer som; chefer gör saker rätt medan ledare gör rätt saker (Fernandez, 2008). 

Detta kan förklaras som att chefer ses som en mekanisk och administrativ verksamhet där de 

löser komplexa uppgifter genom att sätta mål, organisera personalen, planera lösningar och 

övervaka resultatet medan ledare försöker klara organisatoriska förändringar genom att 

utveckla en vision, strategi, kommunicera och motivera anställda för att uppnå förändring. 

(Fernandez, 2008) Hädanefter kommer termen chef avse ledare.  

2.5 Distansens påverkan på ledarskap 

Termen distans kan betyda olika saker beroende på vilken form av distans som menas 

(Antonakis och Atwater, 2002). Upplevd social distans eller psykologisk distans avser 

upplevda skillnader mellan personers status, makt, och socioekonomiska plats i samhället. 

Dessa skillnader påverkar och formar förhållandena och interaktionerna mellan chefer och 

deras anställda. Fysisk distans avser mätbar distans, till exempel att chefen och resterande 

anställda inte jobbar i samma byggnad eller i samma stad. (Antonakis och Atwater, 2002). 

Under arbetet kommer termerna distansledare/chef på distans och ordet distans avse fysisk 

distans. Fysisk distans skapar problem för chefer då de får det svårare att kunna övervaka och 

ge feedback på personalens arbete. Distansen ställer krav på chefen att vara effektiv i sin 

kommunicering med personalen, då de inte har lika stor tillgång till chefen som om de befunnit 

sig i samma byggnad. Detta för att distansen skapar en mindre frekvent kommunikation och då 
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ställer det högre krav på kvaliteten på det som förmedlas från chefen. Detta då personalen inte 

alltid kan följa upp “instruktionerna” direkt och otydlig kommunikation kan skapa en 

förskjutning i personalens arbetsprocess, då de inte kan återkoppla sin tolkning av budskapet 

direkt. Distansen ställer då krav på chefens förmåga att få fram sitt budskap på ett tydligt sätt. 

(Antonakis och Atwater, 2002; Jacobsen och Thorsvik, 2008)  

2.6 Ledarskapsstilar  

2.6.1 Uppgiftsorienterat ledarskap 

En vanlig ledarskapsstil är det som på engelska brukar kallas för “Task oriented leadership”   

(ungefär uppgifts- eller produktionsorienterat ledarskap) vilket brukar karaktäriseras av till 

exempel upprättandet av starka rutiner och kanaler för kommunikation, fördela specifika 

arbetsuppgifter till specifika medarbetare, kontrollera att medarbetarna följer och förstår 

reglerna, sätta deadlines och ge instruktioner och kommandon (Casimir, 2001). En nackdel 

med uppgiftsorienterat ledarskap är att chefen inte kommer agera på individnivå i särskilt stor 

utsträckning vilket kan leda till att det skapas social distans mellan chefen och de anställda. 

Detta kan i sig leda till en lägre grad av tillfredsställelse med jobbet bland de anställda och en 

högre personalomsättningshastighet. Fördelen med den sociala distansen som kan uppstå är att 

chef inte kommer favorisera någon individ över huvud taget utan istället vara neutral och 

objektiv gentemot samtliga anställda. (Antonakis och Atwater, 2002). Andra fördelar med 

uppgiftsorienterat ledarskap är att det råder ett positivt samband mellan det och faktorer som 

till exempel produktivitet, måluppfyllnad och prestation.  

2.6.2 Relationsorienterat ledarskap 

En relationsorienterad ledarskapsstil fokuserar mer på de anställda inom organisationen. Denna 

ledarskapsstil brukar karaktäriseras av att uppmuntra och stötta de anställda, utveckla de 

anställdas kunskaper, be om de anställdas åsikter innan viktiga beslut fattas, uppmuntra de 

anställda till att ta eget initiativ och att ge beröm när dem presterar bra. (Fernandez, 2008) 

Relationsorienterade chefer är angelägna att kommunicera ofta och ha en nära kontakt med 

sina medarbetare (Oostenweld, Pieper och Vries, 2009). Informationen som kommunicerar 

kommer således vara anpassad på individnivå, där det finns både ett givande och tagande av 

informationen från parterna. Chefer som är mer relationsorienterade kommer således 

kommunicera i större utsträckning med sina medarbetare än om de skulle varit 

uppgiftsorienterade (Oostenweld, Pieper och Vries, 2009). Relationsorienterade chefer 

kommer även att fokusera på gruppens mål och gruppens välbefinnande före det 

organisatoriska målet (Fernandez, 2008). Tidigare forskning visar på  att det finns ett  positivt 

samband mellan tillfredsställelse på jobbet och relationsorienterat ledarskap (Fernandez, 2008). 

HUI Research (2015) publicerade en undersökning som visar att det råder en hög grad av 

tillfredsställelse hos de anställda inom hemtjänsten, detta kan vara en indikation på att chefer 

inom hemtjänsten är mer relationsorienterade.   
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2.6.3 Förändringsorienterat ledarskap 

Förändringsorienterat ledarskap kom till tack vare globalisering och konsekvenserna det 

medför. En av dessa konsekvenser är en form av ledarskap som tar förändring i omvärlden i 

åtanke för att säkerställa organisationens framtida överlevnad och konkurrenskraft. Ett 

förändringsorienterat ledarskap karaktäriseras av övervakning av omvärlden, uppmuntra 

innovativt tänkande, en tydlig förklaring av behovet av förändring, eftersträva förändring och 

personligt risktagande. (Alcover och Rico, 2005). En organisation som präglas av ett 

förändringsorienterat ledarskap har en högre grad av tillfredsställelse med jobbet hos de 

anställda. Det råder även ett positivt samband mellan en organisation som har ett 

förändringsorienterat ledarskap och individerna i organisationens uppfattning om deras egen 

prestation; där deras uppfattning är att de presterar bra. (Fernandez, 2008) De anställda 

uppmanas av chefen att tänka innovativt och förespråka förändring, där chefen själv är 

förändringsbenägen. En nackdel däremot med förändringsorienterat ledarskap är dess förmåga 

att skapa sämre prestation hos de anställda om de anställdas kunskaper och självförtroende inte 

är tillräckligt högt. Något försök från en chef att uppmuntra till förändring inom organisationen 

kommer mötas av motstånd om de anställda har lågt förtroende för deras egen potential. Detta 

kan kringgås genom till exempel kompetensförsörjning och genom att bygga upp gruppens 

självförtroende. När det rådande klimatet i gruppen präglas mer av självförtroende än tvivlan 

på ens egen potential så kommer de anställda vara mer mottagliga för förändringar; vilket 

förändringsorienterat ledarskap går ut på. (Alcover och Rico, 2005).  

2.7 Kommunikation 

Kommunikation är något som alla chefer måste använda sig av då de ska leda sina medarbetare. 

Då hemtjänsten karaktäriseras av att det råder en fysisk distans mellan chefer och medarbetare 

blir kommunikationen ett av de primära verktygen för att leda och styra medarbetarna. 

(Antonakis och Atwater, 2002)  

 

Kommunikation kan definieras som en process där personer och/eller grupper tar emot och 

sänder information mellan varandra. Det som förmedlas är personens/organisationens idéer,  

tankar och attityder. (Jacobsen och Thorsvik, 2008) Det finns olika typer av kommunikation, 

dessa är verbal  och icke verbal kommunikation. Icke verbal kommunikation innebär att 

mottagaren måste tolka informationen då det som används för att sända informationen inte 

uttrycks i tal, till exempel kroppsspråk. Att kommunicera via icke verbal kommunikation ställer 

högre krav på mottagarens förmåga att tolka budskapet, då sändarens budskap inte uttrycks lika 

klart som vid verbal kommunikation. Kommunikation som uttrycks via verbal kommunikation 

är vad en sändare uttrycker i tal till mottagaren. Och mottagaren måste tolka innebörden i det 

som sägs, men det som tolkas är mer tonen i det som sägs och hur det sägs. (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008). Budskapen kan färdas via ett antal olika kanaler som kan förmedlas muntligt 

eller skriftligt mellan sändaren och mottagaren. Muntliga kanaler som kan användas är, “face-

to-face” samtal, telefonsamtal, skriftliga kanaler som till exempel e-post, brev eller skriftliga 

rapporter. Vilken kanal som väljs när ett budskap ska förmedlas beror på vilken typ av 

information som vill förmedlas. Vid personlig information används oftast muntlig 
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kommunikation och vid mer opersonlig används skriftlig; kan meddelandet dock tolkas på ett 

annat sätt än vad som är meningen är muntlig kommunikation att föredra, då följdfrågor kan 

ställas kring budskapet. (Jacobsen och Thorsvik, 2008) 

2.8 Kommunikationsprocessen  

Kommunikationsprocessen går igenom ett visst antal steg där den som sänder ut informationen 

måste till stor del sålla, förklara och förädla information som kommuniceras. Den som sänder 

ut informationen måste välja vilken kanal som används, kommuniceras informationen via mail 

eller kommuniceras det “face-to-face”.  Den som tar emot informationen måste själv tolka 

informationen, det blir då viktigt att chefen kommunicerar på ett tydligt sätt som mottagaren 

förstår. (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Det är viktigt att hålla kommunikationen på en nivå 

som passar mottagaren, alltså att “prata med bönder på bönders språk och med lärda män på 

latin” (Lundin och Sandström 2010), så att en korrekt tolkning kan göras. Återkoppling blir ett 

sista led där mottagaren svarar på den mottagna informationen vilket skapar en dialog om hur 

kommunikationen sköts och det skapar möjligheter för förbättringar via återkopplingen 

(Lundin och Sandström 2010; Jacobsen och Thorsvik, 2008). Det blir då en tvåstegsprocess 

där också mottagaren ger återkoppling till chefen om hur den kan förbättra sin kommunikation. 

 

Vid otydlig kommunikation kan det uppstå problem i kommunikationsprocessen, vilket kan 

uppstå om sändaren inte är tydlig nog i sitt budskap eller om mottagaren inte tolkar budskapet 

korrekt. Problem kan uppstå när sändaren ska koda budskapet och bestämma sig för hur 

budskapet ska förmedlas. Sändaren måste bestämma sig hur budskapet ska uttryckas och hålla 

en bra jargong, så att mottagaren kan tolka budskapet korrekt. Det kan vara ett problem när 

chefen och personalen har olika utbildningsnivåer och det gäller då att inte prata över den med 

lägre utbildning. Det kan även vara så att problem uppstår när mottagaren ska avkoda 

budskapet, det sätter också vikt vid hur sändaren förmedlat budskapet, så att sändaren kan göra 

en korrekt tolkning. Kodningsproblem kan uppstå om mottagaren får för mycket information 

som då ställer krav på deras förmåga att kunna välja vilken information som är viktig att ta in. 

Problem som kan kopplas till för mycket information kan vara att mottagaren missar viktig 

information och att informationen kan tolkas fel när man  inte vet vilken information som är 

viktig. Väljer sändaren att undanhålla information så skapar det problem på det sättet att det 

blir svårt att bygga upp tillit i vad som kommuniceras mellan parterna och mottagaren får svårt 

att tolka vad som är sant. Det är ett sorts utnyttjande av mottagarens okunskap kring området 

som kommuniceras. (Jacobsen och Thorsvik, 2008) 

2.9 Analysmodell 

Analysmodellen skapades utifrån de begrepp som påverkar chefer inom hemtjänsten. Dessa 

begrepp är mål, distans, ledarskap och kommunikation och kopplas ihop genom en förklaring 

till hur de påverkar chefers ledarskapsstil. Begreppen påverkar ledarskapsstilarna på olika sätt, 

vilket förklaras i analysmodellen.  

 

Mål 



 

 12 

Den teoretiska utgångspunkten har grundat sig i att de olika aktörerna förhåller sig olika på 

marknaden. Det vill säga att de privata- och de offentliga organisationerna skiljer sig i form av 

mål och styrning. Där den privata bedriver sin verksamhet utefter lönsamhet- och kvalitetsmål 

medan den offentliga hemtjänsten förhåller sig till budget och kvalitetsmål (Almqvist, 2006). 

Det är utformningen av målen som chefer måste förhålla sig till när de styr den operativa 

verksamheten. Dessa förhållanden kommer således påverka en chefs möjlighet att leda en 

grupp, det vill säga vissa restriktioner som byråkrati kan påverka en chefs förmåga att fatta 

adekvata beslut (Boyne, 2002 ). Mål är något som en chef måste förhålla sig till, men 

organisatoriska mål kan även attrahera en viss typ av ledarskapsstil.  

 

Distans  

Fysisk distans är något chefer inom hemtjänsten måste överbrygga när det kommer till att leda 

sina medarbetare. Den fysiska distansen består av den geografiska distans som råder mellan 

chefer och deras medarbetare. Den upplevda distansen mellan chefer och deras medarbetare 

har enligt forskning minskat med hjälp av den tekniska utvecklingen (Antonakis och Atwater, 

2002).  Tekniken har möjliggjort en större övervakning men även en högre grad av 

kommunikation mellan chefer och deras medarbetare. Denna möjlighet att kommunicera mer, 

trots det fysiska avståndet, kommer manifestera sig i vilken ledarskapsstil som kommer 

använda sig av tekniken i större utsträckning för kommunikation. Det kommer således vara att 

relationsorienterade chefer kommer försöka kommunicera med sina medarbetare i större 

utsträckning än vad en uppgiftsorienterad chef kommer göra (Oostenweld, Pieper och Vries, 

2009). Distansen kommer alltså vara något som påverkar chefers förmåga att leda eller styra 

sina medarbetare.  

 

Ledarskap  

Ledarskap definieras som “det faktiska utövandet av ledningsuppgifter” (Andersen, 2016). 

Chefens uppgift är att leda medarbetarna mot ett eller flera givna mål och då det finns flera 

olika sätt att leda sina medarbetare resulterar det i en uppkomst av olika ledarskapsstilar. 

Ledarskapsstilarna har olika sätt att kommunicera på och de använder kommunikation olika 

mycket. Relationsorienterade chefer är till exempel mer kommunikativa än uppgiftsorienterade 

chefer. Således kommer ledarskapsstilar påverka med vilken frekvens chefen kommunicerar 

med medarbetarna. Men det är även viktigt att lägga det i  relation till vad de kommunicerar 

om. Som tidigare sagt kommer en relationsorienterad chef kommunicera oftare med 

medarbetarna där kommunikationsformen kommer främst vara en dialog. (Oostenweld, Pieper 

och Vries, 2009). En uppgiftsorienterad chef däremot kommer kommunicera i mindre 

utsträckning där kommunikationsformen främst kommer gå ut på att ge ut  instruktioner 

(Casimir, 2001). En förändringsorienterad chefs fokus i det som kommuniceras kommer att 

ligga i att få medarbetarna att tänka kreativt och testa nya tillvägagångssätt (Alcover och Rico, 

2005).  

 

Kommunikation  

Kommunikation är en central roll inom ledarskap på distans, där chefer sällan eller aldrig träffar 

sina medarbetare. Kommunikation kommer således vara ett viktigt forum för chefer att styra 

sina medarbetare med. Kommunikation kan förekomma i flera olika former, såväl muntlig som 
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skriftlig men även subtila former kan förekomma (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Chefer inom 

hemtjänsten har på grund av den tekniska utvecklingen förmåga att i större utsträckning 

kommunicera med medarbetarna. Denna utvecklig i teknik har medfört att chefer kan leda sina 

medarbetare på ett mer effektivt sätt även om det finns en geografisk distans (Antonakis och 

Atwater, 2002). Medarbetare kan då känna en närhet till sin chef även om de inte träffas fysiskt. 

Detta medför att en relationsorienterad chef kan upprätthålla sin relation med de anställda via 

kommunikation även om det finns en fysisk distans mellan dem. Dock medför kommunikation 

att en uppgiftsorienterad chef kan skapa social distans till sina medarbetare genom att 

kommunicera sällan och endast ge instruktioner. En förändringsorienterad chef kommer 

däremot använda kommunikationen som ett redskap för att främja kreativt tänkande och 

innovation.  
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3 Metod 

I följande kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt samt valda teorier och 

anledningarna till dessa. Kapitlet innehåller en operationalisering där vi diskuterar och 

motiverar våra intervjufrågor. Avslutningsvis presenteras en metodreflektion där vi 

reflekterar över studiens tillvägagångssätt.  

3.1 Val av metod 

Datan som arbetet bygger på samlades in på ett kvalitativt sätt. Detta innebar att fokus låg på 

ord istället för siffror, närhet framför fysisk distans och en djupare förståelse framför 

generalisering (Bryman och Bell, 2013). Valet av kvalitativ metod valdes då arbetet hade en 

strävan efter att få en djupare förståelse för intervjuobjektens syn på distans inom hemtjänsten. 

För att underlätta detta valdes intervjuer som vårt tillvägagångssätt för att samla in empiri. 

Dessutom valde vi även  att samla in den empiriska datan genom intervjuer eftersom att det 

tillåter respondenterna att utveckla sina svar i större grad än vad en enkät skulle tillåta. Det gav 

oss även en möjlighet att föra en dialog och komma med motfrågor och detta gav oss dessutom 

möjlighet att själva kontrollera datans tillförlitlighet.  

3.1.1 Teoretiskt urval 

Valet av teoriinsamling gjordes utifrån vad som ansågs relevant för en chef på distans inom 

hemtjänsten att förhålla sig till. Dessa faktorer identifierades efter sökningar och 

informationssamlande kring hemtjänsten (specifikt i Sverige) då det kan skilja sig mellan olika 

länder och denna studie avsåg Sverige. Där identifierades, enligt oss, mål/kontraktsstyrning, 

distans, kommunikation och ledarskap och organisatoriska skillnader som viktiga aspekter för 

en chef i hemtjänsten. Därifrån sökte vi efter teori kring ämnena i böcker och artiklar, detta för 

att kunna konstruera en teoretisk referensram. Teorierna vi använde oss hittade vi genom olika 

databaser som fanns tillgängliga via Örebro Universitetsbibliotek som till exempel ABI/Inform 

och Summon, men även böcker tillhandahölls via biblioteket. Via databaserna använde vi oss 

av sökord som, “home care leadership”, “distance leadership” och “Communication”. 

Problemet med några av artiklarna var att de inte hade blivit refererade till så många gånger 

vilket kunde innebära brister på äktheten i materialet vi refererade till. Men det kan även bero 

på att det område som vi valde är nischat.  

 

Empiriskt urval 

Valet av respondenter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval genom att vi valde respondenterna 

utifrån geografisk närhet och tillgänglighet (Bryman och Bell, 2013). För att få tag på 

respondenter skickade vi mail till en specifik kommun där vi senare vidarebefordrades till 

sektorn för hemtjänst där vi fann våra respondenter för den kommunala sektorn. Dessa 

kontaktade vi sedan via telefon för att planera in vår intervju. En av de kommunala 

respondenterna däremot fick vi tag på genom att direkt kontakta hen via telefon, utan att maila 

först. För att få tag på respondenter för den privata hemtjänsten skickade vi mail till diverse 

aktörer, när vi inte fick svar på våra mail kontaktade vi dem per telefon . För att välja privata 
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aktörer så gjordes ett avvägande, där vi valde aktörer efter storlek, de största valdes för att 

underlätta jämförelsen mellan de olika sektorerna. Vi ansåg även att större företag inom samma 

bransch kan stöta på liknande problem. Men då responsen var dålig från de större privata 

aktörerna var vi även tvungna att kontakta mindre privata aktörer. Detta resulterade tillslut i tre 

respondenter från den privata sektorn med skiftande storlek. Detta kunde påverka 

jämförbarheten då organisationsstrukturen kan vara mer platt i mindre företag. Vi valde även 

att avstå från en respondent då denna chef var nyligen tillsatt på tjänsten. Personen som svarade 

när vi ringde och bad om en intervju ansåg att den nytillsatta chefen inte hade lyckats etablera 

något ledarskap ännu och därmed kunde hens empiri vara bristfällig.  

3.2 Intervjuer 

I föreliggande studie användes primärdata, vilket är data som vi själva genererat genom 

intervjuer (Christensen et al. 2010). Valet att samla in data genom intervjuer gjordes eftersom 

det gav oss möjligheten att anpassa frågorna efter vårt studieområde och vid otillräckliga svar 

gav det oss möjlighet att ställa ytterligare frågor. Det blir således en semistrukturerad intervju 

(Christensen et al. 2010). I en semistrukturerad intervju utgår man från ett frågeformulär, men 

strukturen är inte given och frågor som inte finns med i frågeformuläret  

kan även ställas (Bryman och Bell, 2013).  

 

Datan samlades in genom fysiska intervjuer, som alla skedde i samma län, med tre enhetschefer 

inom den kommunala hemtjänsten samt med tre chefer inom den privata hemtjänsten. Detta 

gjordes inom samma län för att underlätta jämförelsen, samt för att förutsättningarna för 

cheferna skulle vara så lika som möjligt (Bryman och  Bell, 2013). Fysiska intervjuer användes 

eftersom det gav oss möjligheten att läsa ansiktsuttryck, kroppsspråk och för att få en mer 

personlig kontakt med respondenterna. Det underlättade även för oss att interagera med 

respondenterna under intervjuns gång.  

 

Intervjuerna genomfördes genom att vi utgick från ett frågeformulär som var basen till 

intervjun, men om svaren ansågs otillräckliga så ställde vi följdfrågor. Detta gjordes för att vara 

säker på att det vi ville ha svar på blev besvarat, och för att ha möjlighet till att kunna ställa 

ytterligare frågor på respondenternas svar. Vi valde en semistrukturerad intervju för att det ger 

en bättre dialog med respondenten där frågorna kommer där de passar in. Detta underlättade 

även oss i att föra en öppen dialog med respondenten där vi kunde ställa motfrågor på svaren 

för en ökad förståelse. Det ger således ingen bundenhet till ett visst antal frågor eller en viss 

struktur som vid en strukturerad intervju (Christensen et al. 2010). Frågeformuläret tillkom 

efter vår analysmodell som i sig var en produkt av den  teoretiska referensramen (Bryman och 

Bell, 2013).   

 

Vid utförandet av intervjuerna spelade vi in dem för att underlätta transkriberingen, där 

intervjuerna skrevs ned ordagrant (Bryman och Bell, 2013). Detta för att kunna underlätta 

tolkandet av datan i form av empiri och analys samt att det inte uppstod något bortfall. Att spela 

in intervjun gav själva intervjun ett bättre flyt då vi slapp avbryta eller ta några pauser för att 

anteckna svaren som respondenterna gav (Bryman och Bell, 2013). Det var även viktigt för 
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arbetet att följa de etiska riktlinjerna eller aspekterna som är förenade med arbetet. Dessa 

riktlinjer var att det inte skulle uppkomma någon skada för respondenterna, att det skulle finnas 

samtycke från respondenten, att arbetet inte inkräktade på respondenternas privatliv och att 

genomförandet av studien inte skulle skapa några falska bilder om ändamålet av arbetet; 

dessutom att arbetet inte skulle undanhålla någon annan relevant information om arbetet från 

respondenten. (Bryman och Bell, 2013) För att säkerhetsställa att arbetet följde dessa riktlinjer 

frågade vi innan intervjun startade om vi fick spela in samtalet. Även respondenterna i arbetet 

behölls anonyma, detta för att inte skada respondenterna ifall känslig information skulle 

avslöjas. När vi tog kontakt med respondenterna och frågade om de var villiga att ställa upp på 

en intervju klargjorde vi syftet och ändamålet med vår studie samt hur lång tid intervjun 

beräknades att ta. När vi väl var på plats för intervjun klargjorde vi ytterligare en gång vad 

syftet med arbetet var, detta för att säkerställa att respondenterna var medvetna om ändamålet 

med intervjun.  Datamaterialet som genererades lagrades endast en kortare period för 

transkribering och delades ut inte till någon annan än författarna av arbetet.  

3.3 Analysmetod 

Analysmetoden bygger på arbetets fyra begrepp distans, mål, ledarskap och kommunikation 

som var tagna utefter vår analysmodell. Dessa begrepp har presenterats som fem olika 

kategorier i resultatdelen.  

 

Efter att vi samlade in den empiriska datan transkriberades den och svaren som gavs tolkades 

för att sedan utgöra empiri och svar på våra intervjufrågor. Genom att vi delade upp frågorna i 

intervjun i olika kategorier som vi hämtade från den teoretiska referensramen/analysmodellen 

hjälpte det oss att lättare kunna koppla empirin till de teoretiska begrepp som användes i arbetet. 

Detta eftersom frågorna gjordes med utgångspunkt i kategorierna i den teoretiska 

referensramen och analysmodellen. Empirin tolkades genom att den analyserades utefter olika 

kategorier som hämtades från analysmodellen, de privata analyserades för sig och de 

kommunala för sig. Sedan kategoriserade vi in dem i olika ledarskapsstilar för att se likheter 

och/eller skillnader och för att se vad dessa kunde bero på.   

3.4 Överförbarhet, tillförlitlighet, pålitlighet & objektivitet 

Att göra en kvalitativ studie skiljer sig från en kvantitativ studie då man inte längre pratar om 

reliabilitet och validitet utan om andra begrepp. Begrepp som används i en kvalitativ studie är 

istället, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. (Bryman och Bell, 2013). 

 

Överförbarhet är graden av hur ett resultat kan återupprepas om en likadan studie genomförs 

(Bryman och Bell, 2013). Då detta arbete fokuserar på hemtjänsten inom ett visst svenskt län 

kan det dock finnas skillnader mellan olika län. Det är viktigt att vara medveten om detta ifall 

en skulle utföra en liknande studie i ett annat län. Då det skiljer sig mellan olika län i form av 

Lagen om valfrihetssystem medför det att förhållandena på marknaden inom hemtjänsten 

mellan privata och offentliga sektorn skiljer sig mellan olika län.  
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Pålitligheten i studien har ökats genom att författarna har genomgående haft handledning, och 

under hela processen även fått arbetet granskat av andra studenter på seminarier. Dessa har haft 

insyn i hela processen och har under tiden objektivt granskat arbetet och opponerat på studien.  

 

Objektivitet kan motiveras genom att studien inte försöker gynna en viss sida utan att det  

varit ett öppet förhållningssätt. Även genom att tydligt kartlägga hela processen och förklara 

och motivera de val som gjorts kan arbetets anses vara objektivt.  

 

Tillförlitligheten säkerställdes genom att intervjuobjekten fick se frågorna i förhand och att de 

som ville, fick arbetet skickat till sig på mail när det blev klart. Även etiska aspekter togs i 

åtanke då vi inte har skrivit någons namn och vi har även använt oss av könsneutrala pronomen, 

detta för att skydda deras identiteter.  

3.5 Operationalisering: (Intervjuguide) 

Nedanför kommer en förklaring till vilka intervjufrågor vi valt att ställa och varför. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Beskriv din roll i organisationen? 

2. Hur länge har du jobbat med din nuvarande tjänst?  

3. Hur många underställda medarbetare har du ledaransvar för?  

4. Hur delar du upp din arbetstid utefter följande saker?    

-           Klientträffar och anhörigträffar  

-           Fysiska möten med anställda 

-           Fysiska möten med ledning 

-           Andra möten – vilka? 

-           Planering 

-           Uppföljning 

-           Strategiskt arbete inriktat på mål 

- Rutinarbete, administrativt arbete  

 

Syftet med våra bakgrundsfrågor var att vi skulle få en klar bild av hur organisationen som 

chefen är i ser ut; samt vilka förutsättningar chefen då hade och vad de hade att förhålla sig till 

rent organisatoriskt. För att kunna underlätta jämförelsen behövdes det information om hur 

deras roller kan skilja sig åt mellan olika organisationer. Detta för att vara medvetna om att 

organisationerna och deras förutsättningar kan skilja sig åt. 

  

Mål 

Frågorna som behandlade mål hade till syfte att mäta hur cheferna förhöll sig till olika typer av 

mål, organisatoriska och egna, samt hur de ledde efter olika mål som i sin tur påverkade 

ledarskapsstilarna.  

 

1.      Vilka krav i form av mål ställer organisationen på dig? 
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Fråga ett ställdes utifrån att målen mellan den privata och offentliga sektorn skiljer sig åt och 

för att klargöra dessa skillnader. Målen i sig påverkar sedan vad chefen ska förhålla sig till i 

sitt ledarskap. 

 

2.     Vilka organisatoriska mål har du som chef? Det vill säga formella mål. 

3.     Har du som chef andra mål som inte är formella?  

 

Fråga två och tre behandlade olika mål i organisationer och hur olika ledarskapsstilar förhöll 

sig till dessa mål. Beroende på vilken typ av ledarskapsstil chefer anammade kom cheferna att 

operationalisera målen på olika sätt. 

 

4.      Hur följer du som chef upp de organisatoriska målen?  

a. Hur ofta följer du upp och övervakar medarbetarnas prestationer?  

b. Vid uppföljning av mål, hur kommunicerar du ut uppföljningen till 

medarbetarna och vad består den av?  

c. Hur leder du dina medarbetare för att uppnå de utsatta målen?   

d. Vilka åtgärder tar ni om målen inte nås? 

 

Fråga fyra behandlade måluppföljning samt hur chefer styrde sina medarbetare. Även 

uppföljning av mål samt tillvägagångssättet för uppföljningen togs upp. Utefter frågorna kunde 

olika klassificeringar göras där chefer som tillämpade olika sorts ledarskapsstilar svarade på 

ett visst sätt vilket placerade dem i en viss kategori.  

 

Distans 

Frågorna under rubriken distans avsåg att mäta hur cheferna ansåg att distans påverkade dem i 

deras operationella verksamhet. Men även hur distansen påverkade deras ledarskap i det stora 

hela togs upp.  

 

1.      På vilket sätt ser du att distans till dina medarbetare påverkar ditt arbete 

 som chef?  

 

Fråga ett behandlar chefers syn på hur distans påverkar dem i det dagliga arbetet. Utifrån denna 

fråga kunde vi besvara om chefer såg distans som en möjlighet eller svårighet i det dagliga 

arbetet.  

 

2.      Vilka utmaningar anser du att distansen skapar i ditt ledarskap och hur  

 hanterar du dessa utmaningar?  

3.    Hur har distansen underlättat samt försvårat ditt ledarskap?  

 

Fråga två och tre behandlade vilka utmaningar chefer hade med distans och hur de försökte 

överbrygga dessa utmaningar. Utifrån denna fråga kunde vi besvara vilka utmaningar chefer 

såg med distans och vilka åtgärder de tog för att överbrygga distansen. 
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4.      Vad är extra viktigt att tänka på som chef på distans? 

 

Fråga fyra behandlade vilka egenskaper chefer tyckte en ledare behövde besitta då det finns en 

fysisk distans mellan en chef och dess medarbetare. Utifrån denna fråga kunde vi tyda om en 

chef försökte att överbrygga distansen med tekniken via att kommunicera oftare eller om  

chefen använde sig av den fysiska distansen för att skapa en social distans.  

 

Ledarskap 

Frågorna med avseende på ledarskap hade till syfte att mäta hur cheferna jobbade med sitt 

ledarskap, genom att mäta hur deras ledarskap och syn på ledarskap såg ut. Genom att få reda 

på dessa frågor kunde vi till viss del kategorisera dem utifrån ledarskapsstilarna.  

 

1. Vilka egenskaper bör en chef inom hemtjänsten besitta?  

a. Vilka egenskaper som chef anser du att du besitter?  

 

Fråga ett behandlade vilka karaktärsdrag som en chef tyckte var viktiga inom hemtjänsten.  

Utifrån dessa frågor kunde vi kategorisera in ledare utefter vad de ansåg att en ledare bör besitta 

och vilka egenskaper de själva besatt.  

 

2. Hur agerar du som chef när en medarbetare gör något fel i tjänsten? 

 

Fråga två behandlade hur chefer bemötte fel och vilka handlingar de vidtog när fel hade 

uppkommit. Utifrån denna fråga kunde vi tyda om en chef var mer stöttande eller bestraffande 

när en medarbetare gjorde fel i tjänsten.  

  

3. Involverar du dina medarbetare i olika beslutsprocesser?  

4. Hur jobbar du med att främja de anställdas välbefinnande?    

 

Fråga tre och fyra fokuserade på relationsbaserat ledarskap där medarbetarnas åsikter i 

beslutsprocesser och deras välbefinnande stod i centrum. Att aktivt jobba med att främja dessa 

egenskaper är typiska drag för en relationsbaserad chef.  

 

5. Vad anser du om kreativitet och innovativt tänkande inom hemtjänsten? 

a.       Hur som chef främjar du kreativitet och innovativt tänkande? 

 

Fråga fem mätte graden av förändringsorienterat ledarskap som ägde rum inom organisationen. 

Om respondenten svarade att kreativitet och innovativt tänkande var väldigt viktigt så var det 

ett klart tecken på att de tillämpar ett förändringsorienterat ledarskap.  
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6. Är det något med ditt ledarskap som du skulle vilja utveckla? 

 

Fråga sex avsåg att mäta förändringsorienterat ledarskap. Då chefer har en strävan att ständigt 

förändra sig eller sitt ledarskap till omgivningen kan det vara en indikation att de tillämpar ett 

förändringsorienterat ledarskap.  

 

Kommunikation 

Frågorna som behandlade kommunikation hjälpte oss att mäta till vilken grad cheferna 

kommunicerade med sina medarbetare och vad kommunikationen innehöll. Dessa frågor  

hjälpte oss att kunna kategorisera in cheferna i de olika ledarskapsstilarna.  

 

1.      Hur kommunicerar du med dina vårdbiträden?  

2.      Hur ofta kommunicerar du med dina vårdbiträden?  

3.      Vad kommunicerar du med dina vårdbiträden om?  

 

Fråga ett till tre handlade om hur, när och om vad cheferna kommunicerade med sina 

medarbetare. Detta hjälpte oss med kategoriseringen av cheferna där en chef som till exempel 

tillämpar en mer uppgiftsorienterad ledarskapsstil kommer att kommunicera mer sällan; och 

när kommunikationen sker kommer den karaktäriseras mer av givandet av instruktioner.  

 

4.      Kommunicerar du oftast till gruppen eller till enskilda vårdbiträden? 

5.      Hur säkerhetsställer du att vårdbiträden uppfattat informationen på ett 

 korrekt sätt?  

 

Fråga fyra och fem handlade om cheferna föredrog enskild kommunikation med sina 

medarbetare eller gruppkommunikation och hur de säkerställde att det som chefen sa var det 

som medarbetaren uppfattade. En relationsorienterad chef kommer föredra enskild 

kommunikation till skillnad från en uppgiftsorienterad chef. Denna fråga hjälpte oss därför 

ytterligare med kategoriseringen av respondenterna. Fråga fem handlade mer om mål och 

måluppfyllnad där en uppgiftsorienterad chef antas kommunicera mer tydliga och exakta mål.  

 

Övriga frågor 

 

1.     Har du några ytterligare kommentarer, frågor eller funderingar?  

2.     Ifall vi behöver komplettera, är det okej om vi ringer dig? 

 

Dessa frågor gav respondenten möjlighet att komma med ytterligare synpunkter om de ansåg 

att vi hade glömt något eller bortprioriterat något. Syftet med fråga två var mer för vår skull 

ifall vi skulle inse senare att vi hade följdfrågor som vi behövde svar på.  
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3.6 Metodreflektion 

Om vi skulle behöva göra om studien skulle vi försökt samla in empirin på en kortare 

tidsperiod, detta för att ge oss mer tid till att transkribera datan. Något annat vi skulle ha gjort 

annorlunda är att samla in all data från en och samma kommun. Detta eftersom vi vill att 

samtliga aktörer ska agera utefter samma förutsättningar. Vi hade även kunnat få mer lika 

förutsättningar mellan de olika aktörerna om vi valde ut aktörer med samma antal medarbetare. 

Detta är något som studien försökte åstadkomma men då det fanns ett begränsat antal aktörer 

medförde det att denna urvalsprocess inte var möjlig. Tiden var också något som var en faktor 

till att studien inte kunde få likställda aktörer då vissa aktörer inte kunde under studiens 

insamlingsperiod. Detta hade kunnat motverkas med bättre planering av studien. Något som vi 

hade kunnat göra annorlunda i studien hade varit att kontakta respondenter i ett tidigare skede, 

detta hade skapat en bättre tidsplanering och hade varit lättare att få intervjuer då vi kunnat 

disponera mer tid åt respondenterna. Genom att kunna disponera mer tid menas att studien 

skulle kunna ha ett större tidsspann på insamlingsperioder av data. Vi hade även problem i 

början av arbetet med att kunna definiera exakt vad det är vi ville skriva om. Om vi hade vetat 

det tidigare hade det frigjort mer tid för oss till att börja skriva på arbetet. Detta bidrog även till 

att vi behövde skriva om inledning, bakgrund och problematisering ett flertal gånger då det inte 

rådde en klar konsensus bland oss i gruppen rörande vad det är vi skriver om. Studien hade 

kunnat uppnå detta genom att klargöra bilden av sektorn via en förstudie. Något som hade 

kunnat höja studiens trovärdighet hade varit om studien hade använt sig av mer aktuella 

vetenskapliga artiklar. Även fler artiklar hade kunnat öka trovärdigheten på studien. Förutom 

detta hade det även varit fördelaktigt om vi hade hittat artiklar angående exakt detta ämne. För 

de artiklar vi hittade som handlar om hemtjänsten utgår från medarbetarnas perspektiv eller 

klienternas perspektiv. Ingen av artiklarna utgick från chefens perspektiv, vilket vi gjorde i vårt 

arbete. Angående intervjuprocessen hade studien även kunnat tydliggöra att intervjun inte gick 

ut på att jämföra privata aktörer mot kommunala aktörer. Detta eftersom vissa privata aktörer 

ofta började jämföra sin verksamhet med den kommunala och även tala illa om den 

kommunala, istället för att fokusera på sin egen verksamhet och svara på våra frågor. Vi borde 

även ha ställt fler motfrågor på en del frågor som respondenterna var mindre bra på att ge 

tydliga svar på, detta för att kunna få mer förståelse. En av våra intervjufrågor var även något 

ledande, det var den som avser vikten av kreativitet och innovativt tänkande i hemtjänsten. Den 

var utformad på ett sätt som får respondenten att vilja svara med att kreativitet och innovativt 

tänkande är viktigt. Istället för detta borde vi ha utformat vår fråga eller frågor om detta ämne 

på ett sätt som låter mer neutralt.   
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4 Empiri 

I följande kapitel presenteras resultatet av genomförda intervjuer. Resultatet är indelat efter 

privata och kommunala aktörer där svaren presenteras per respondent och delas in i följande 

fem kategorier, bakgrund, mål, distans, ledarskap och kommunikation. Därefter följer en 

sammanfattning av det gemensamma resultatet från den kommunala och privata verksamheten.  

4.1.1 Presentation av data 

Efter att vi delade upp respondenterna i privat och kommunal verksamhet så presenterades de 

var för sig, de numrerades även från 1-6. Presentationen började med att vi presenterade vad 

de tre privata aktörerna svarade följt av vad de kommunala aktörernas svarade. De privata 

aktörerna var numrerade med 1-3 och de kommunala med 4-6. Detta för att lättare kunna se 

vilka respondenter som sagt vad och för att underlätta jämförelsen. Det underlättade analysen 

eftersom vi tydligt såg vad varje sektor/respondent ansåg gällande varje kategori och att vi 

kunde urskilja dem via deras olika nummer. Resultaten sammanställdes efter olika kategorier 

som var hämtade från analysmodellen och dessa var mål, distans, ledarskap och 

kommunikation. Varje del började med att presentera respondenternas bakgrund för att kunna 

ge en klarare bild av denne. Sedan presenterades deras svar efter kategorierna som vi kom fram 

till i analysmodellen. På detta sätt separerades svaren tydligt vilket underlättade när vi skulle 

genomföra vår analys och koppla begreppen till den teoretiska referensramen. 

4.2 Privat verksamhet  

De tre respondenterna inom den privata sektorn som vi intervjuade jobbar alla inom samma 

kommun och alla är verksamhetschefer. De har olika många anställda under sig och har alla 

jobbat olika länge med sin nuvarande tjänst. De hade ett kontor som medarbetarna kunde 

komma till men gemensamt för de tre var att ingen medarbetare behövde utgå från kontoret 

varje dag. Distansen mellan chefen och dess medarbetare bestod av den fysiska distansen 

som rådde mellan chefens kontor och deras medarbetare som var ute i tjänst.  

4.2.1 Respondent 1  

Bakgrund  

Respondent 1 jobbar inom den privata sektorn och har en titel som verksamhetschef. 

Respondenten förklarar att dennes uppgift är att dels leda företagets anställda men också att 

fördela resurser så att medarbetarna kan utföra tjänster med en god och säker kvalitet. 

Respondenten har jobbat med sin nuvarande tjänst i sju månader, men innan det hade 

respondenten en gedigen erfarenhet inom sjukvården. Respondenten har chefsansvar för 

ungefär tio medarbetare.    

 

Angående tidsfördelning tyckte respondenten att denne spenderade för mycket tid på planering 

av arbete och administrativt arbete. Den förklarar det med att säga att den lägger ner ungefär 

30 procent vardera på följande saker. Respondenten ägnade även tio procent åt uppföljning och 
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fem procent till strategiskt arbete inriktat mot mål. Utan att kunna ange någon exakt tid på 

respektive sak, så sa respondenten att hen träffade klienter och medarbetare dagligen.  

 

Mål 

Organisationens krav på respondenten var att öka verksamhetens omfattning och storlek. 

Respondenten förklarar att detta uppnås genom en ökning av antal klienter och utförda timmar 

hos existerande klienter. Vid frågan vilka formella mål respondenten hade uppgav den att 

dennes formella mål är att få ett fungerande schema. Respondenten förklarar att det formella 

målet är en svår uppgift på grund av att marknaden förändrar sig blixtsnabbt, detta kommer 

som en konsekvens av LOV (lagen om valfrihetssystem). Respondenten utvecklade detta 

genom att förklara att klienter kunde byta företag när som helst vilket medförde att 

respondenten måste ha en väldigt stor följsamhet. Vid frågan om respondenten hade några 

informella mål svarade denne att den hade ett värdemål som de jobbar utefter. Värdemålet var 

kollegialt samarbete som byggde på att det högpresterande gruppen känner till alla mål och 

känner engagemang för kollegornas mål. För uppföljning av de organisatoriska mål så har 

verksamheten APT-träffar (arbetsplatsträffar) som handlar om företaget, klienter, och 

medarbetarnas arbetsmiljö, dessa har de varannan månad. Vid händelse av att målen inte nås 

så skruvar dem upp tempot genom att jobba snabbare, men utan att det skapar stress hos 

medarbetaren. Uppföljningen sker främst via ett dokumentationssystem, där respondenten kan 

utläsa eventuella avvikelser och medarbetarnas prestationer. När något har uppdagats sker 

kommunikationen av uppföljningen främst via telefon och personliga möten. Respondenten 

leder sina medarbetare för att uppnå de uppsatta målen genom att ge ut information om ärenden, 

informera om företagets funktion, ekonomiska ställningen och genom att informera 

organisatoriska målen. Där mål kommunikationen handlar mycket om att delge information 

gällande de olika målen och att informationen är meningsfull för alla, att det finns ett syfte med 

informationen.  

 

Distans 

Respondenten känner inte att det fysiska avståndet har någon påverkan på utförandet av 

ledarskap eftersom telefonen finns tillhands. Respondenten medgav också att även om det inte 

påverkade förmågan att leda så var det viktigt för medarbetarna med fysiska träffar. Men 

uppgav att telefonen var det redskap respondenten använde mest för att överbrygga distansen.  

Då respondenten har en formell utbildning som sjuksköterska medför det att denne kunde 

hjälpa till sina medarbetare på ett bra sätt även om den fanns en distans mellan denne och 

medarbetaren. Respondenten uppgav även att den kan vara på plats inom 30 minuter hos varje 

medarbetare som gjorde att denne tyckte att distansen hade en mindre påverkan på dennes sätt 

att leda och stödja medarbetarna. Vid frågan hur distansen underlättar för ledarskapet svarar 

respondenten att den underlättar då denne kan bistå med stöd, via telefon,  oavsett vart den 

befinner sig. Men samtidigt säger denne att distansen försvårar ledarskapet då oförutsedda 

händelser sker. Detta på grund av att det krävs schemaförändringar då något oförutsett händer. 

Respondenten tycker även att det är viktigt att ta sig tid för medarbetarna för att överbrygga 

avståndet, detta gjorde denne främst via att svara på telefonsamtal när medarbetarna ringer och 

att kunna ta sig till klientens hem inom 30 minuter. Respondenten ansåg att som chef på distans 

bör man ta sig tid i telefon för sina medarbetare för att kunna hjälpa dem. Eftersom man inte 
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kan finnas där fysiskt måste en chef på distans kunna stötta, hjälpa och vägleda sina 

medarbetare via telefon och annan kommunikation som inte kräver fysisk närvaro. 

 

Ledarskap 

En egenskap som anses vara viktig för ledare inom hemtjänsten är att kunna finnas där för 

medarbetarna och ta sig tid och lyssna på medarbetarna när de behöver hjälp. Respondenten 

försöker att vara stöttande och främja de anställdas välbefinnande genom att ta deras åsikter i 

åtanke i olika beslutsprocesser; detta sker främst via APT träffar (Arbetsplatsträffar). Främst i 

det dagliga arbetet tas medarbetarnas åsikter i beaktande men även via att de får utforma sina 

egna scheman för dagarna. Att dessutom fråga hur de anställda mår är också något som 

respondenten gör för att vara medveten om medarbetarnas välbefinnande. Respondenten ser 

inte kreativitet som särskilt viktigt ur ett organisationsperspektiv, men till viss del ur ett 

medarbetarperspektiv genom att de ska kunna hantera olika situationer som kan uppkomma 

hos en klient. Medarbetarnas prestationer följs upp en gång i månaden via lönesystemen där 

det går att utläsa hur mycket tid varje person spenderat hos klienterna. Just övervakning är 

något respondenten ser negativt på, då den känner att man som chef övervakar för mycket och 

att det skapar osäkerhet i relationen mellan medarbetare och chef, att chefen tror att man inte 

litar på medarbetaren.  

 

Kommunikation 

Den huvudsakliga kommunikationen mellan medarbetarna och respondenten sker muntligt via 

telefon minst en gång per dag, när medarbetarna är i tjänst och när de behöver hjälp/stöttning 

hos en klient. För att säkerställa att medarbetarna har uppfattat kommunikationen på ett korrekt 

sätt bes de upprepa instruktionerna. Det kommuniceras ofta till enskilda personer istället för 

hela gruppen.  

4.2.2 Respondent 2  

Bakgrund 

Respondent 2  är både verksamhetschef  med personalansvar och VD för företaget den jobbar 

på. Respondenten har personalansvar för 44 medarbetare, där denne styr sin verksamhet utifrån 

kontoret. Innan företaget startades så jobbade respondenten som enhetschef inom kommunen 

och fick via den tjänsten information om att LOV (Lagen om valfrihetssystem)  

skulle införas i kommunen och startade då företaget. 

 

Respondenten spenderar till stor del sin dag med planering och schemaläggning av 

medarbetarnas dagar. Planering för framtiden i form av mål tar också upp en del av dagarna då 

de agerar i en så osäker bransch vilket leder till att de alltid strävar efter att förbättra sig. Med 

hjälp av extra kompetent personal eller att komma på nya sätt att arbete på, med effektivisering 

av rutiner.  
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Mål 

Vid frågan om vilka målen som organisationen har på respondenter så kommer de främst från 

kommunen, där kommunen sätter krav på vad som behöver uppfyllas för att få organisationen 

ska fortsätta få bedriva sin verksamhet. Men utöver de grundläggande kraven så har 

respondenten egna mål som den vill att företaget ska uppfylla. Exempel på mål som 

respondenten har är att de ska kunna erbjuda bäst kvalitet och kunna ligga i framkant i 

hemtjänsten i kommunen. För att se till så att målen följs så sker måluppföljning en gång per 

år, varav utvärdering av mål för året sker. Genom APT träffar förmedlar respondenten ut de 

uppsatta målen, där de ventilerar vad de kan förbättra när det kommer till kvalitetsmålen. APT 

träffar sker i regel en gång i månaden på kontoret där alla medarbetare deltar. För att få 

medarbetarna att kunna förhålla sig till de organisatoriska målen jobbar de med 

kompetensutveckling av medarbetarna. Detta sker via interna och externa utbildningar där de 

jobbar för att utveckla medarbetarnas kompetens och därmed öka kvaliteten på medarbetarnas 

utförda tjänster. Det redogör respondenten genom att säga att om medarbetarna inte klarar sina 

uppgifter, på grund av bristande kunskap, så bekostar företaget dem en utbildning. Genom 

daglig uppföljning av medarbetarnas prestationer kontrollerar respondenten måluppfyllelsen. 

Respondenten uppger att de inte har råd med att inte uppnå de uppsatta målen. Detta för att det 

är en så stor konkurrens på marknaden samtidigt som kommunen sätter så höga krav på 

företaget. Genom att ha en daglig uppföljning av mål och en dialog, då mål inte nås, motverkar 

respondenten mål som inte nås.   

 

Distans 

Respondenten känner att den jobbar bättre då det finns en fysisk distans till medarbetarna. Detta 

redogör respondenten genom att säga att den kan fokusera bättre då den får jobba ostört med 

bland annat planering. Dock säger hen även att distansen kan ha en negativ effekt på 

medarbetarna då denne inte kan finnas nära dem. Vid frågan om vilka utmaningar distans 

skapar för ledarskapet svarar respondenten att det är främst är i form av att denne måste ha koll 

på vad som händer ute hos klienterna. Samtidigt som man måste kunna ha koll på medarbetarna 

så tycker respondenten att det är viktigt vid fysisk distans att kunna skapa tid för medarbetarna. 

Genom att ge medarbetarna möjligheten att kunna träffa respondenten även om de inte jobbar 

i samma byggnad. En positiv aspekt med den fysiska distansen redogör respondenten som att 

medarbetarna måste ta egna initiativ hos klienterna.  

 

Ledarskap 

Respondenten tycker det var viktigt att ledaren har en formell utbildning eller en gedigen 

arbetslivserfarenhet inom sjukvården. Egenskaper som respondenten tyckte var viktigt hos en 

ledare var att ledaren skulle vara tydlig vid kommunikation med medarbetarna. Detta för att 

organisationen ska kunna fungera på ett bra sätt. Vid frågan om respondenten involverar 

medarbetarna i beslutprocessen säger den att den inte fattar några beslut som påverkar 

medarbetarna utan att höra på deras åsikter först. Respondenten ansåg att det var viktigt att 

medarbetarna mådde bra, det vill säga välbefinnande. Det utgav hen genom att säga att 

medarbetarna är kärnan i verksamheten och om de inte trivs med arbetsmiljön skulle 

organisationen bli lidande i form av sämre utförande och därmed sämre kvalitet på deras 

tjänster. För att öka eller kunna bibehålla medarbetarnas välbefinnande erbjuder de enligt 



 

 26 

respondenten bra villkor, bra ersättning, flexibilitet samt bättre redskap då vinsten 

återinvesteras i organisationen.  Kreativitet anser respondenten vara viktigt då det gäller att 

alltid leta efter områden att förbättra sig i och vilja utvecklas och bli bättre. Genom att kunna 

tänka kreativt utvecklas organisationen då de inte fastnar i samma gamla tänk, utan letar sätt 

att förbättra sig på.   

 

Kommunikation  

Den främsta kommunikationskanalen som används enligt respondenten är telefonsamtal. Men 

det förekommer även genom fysiska kontakter såsom APT träffar och individuella möten. 

Kommunikationsfrekvensen med medarbetare var dagligen, där den främsta informationen 

handlade om teknologin för tidsrapportering. Detta uppkom på grund av de nya datasystem 

som hade införts i slutet av 2015 där personalen inte hade den kunskapen för att behärska 

tekniken. Vid frågan om respondenten främst kommunicerar i grupp eller till enskilda 

medarbetare så svarade hen att det oftast sker till enskilda medarbetare.  

4.2.3 Respondent 3  

Bakgrund 

Respondent 3 hade en titel som verksamhetschef inom organisationen, där dennes uppgift är 

att leda och styra verksamheten. Respondenten har jobbat med sin nuvarande tjänst i ungefär 

tre år och har chefsansvar för över 23 medarbetare.  

 

Respondenten fördelade arbetsdagen främst på att planera och att hålla kontakt med  

medarbetarna. Detta utvecklade respondenten genom att säga att den brukade lägga en timme 

om dagen åt planering. Respondenten la dessutom stor vikt i att kunna vara tillgänglig för 

medarbetarna genom att ha daglig kontakt med dem, antingen via fysiska möten eller via 

telefonen.  

 

Mål 

Respondenten svarade att deras egna mål med verksamheten var att alltid förbättra sig och ha 

nöjda medarbetare. Dessutom ställer kommunen även krav på deras verksamhet, detta krav från 

kommunen svarar respondenten är verksamhetens huvudmål. För att mäta graden av 

måluppfyllnad tillämpade företaget medarbetarundersökningar och 

brukarkundundersökningar. Även respondentens formella mål var detsamma som de 

organisatoriska kraven, nämligen att ha nöjda kunder och en bra arbetsmiljö. För att uppnå en 

bra arbetsmiljö sade respondenten att hen värdesatte att ha en bra teamkänsla, delaktighet och 

att alla medarbetare kände sig betydelsefulla och får ta eget ansvar. Tack vare detta kände 

respondenten att uppföljning och övervakning inte var särskilt viktigt, för om man har en bra 

teamkänsla där alla trivs så behöver man inte övervaka särskilt mycket. Det respondenten 

däremot gjorde ungefär en gång i veckan var att gå igenom de anställdas dokumentation för att 

säkerställa att de har utfört det som de ska och att de har utfört detta på ett korrekt sätt. När det 

dock var dags för någon form av uppföljning så valde respondenten att kommunicera ut detta 

via fysiska möten på gruppnivå där så många som möjligt av medarbetarna deltog. På dessa 

möten stämde de gemensamt av vissa punkter, fokus låg på kunderna, och dessutom fikade de 
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alla tillsammans för att förbättra teamkänslan. Även hur respondenten jobbade för att leda sina 

medarbetare att uppnå de utsatta målen var  delaktighet, bra teamkänsla och en hög grad av 

tillgänglighet. Om de utsatta målen inte nås gör respondenten en riskanalys där syftet med den 

är att identifiera problemet, varför det har uppstått och vem som ligger bakom det.  

 

Distans 

Vikten av anställda som trivs och en bra teamkänsla resulterar i högt förtroende för varandra 

vilket respondenten sade var hur hen hanterade utmaningen kring distansen; att genom att ha 

högt förtroende för sina vårdbiträden inte behöva övervaka mycket vilket gör att problemen 

kring distansen minskar. De utmaningar som dock uppstod hanterades genom att kunna 

kompromissa och lyssna på varandra. Respondenten var medveten om att eftersom hen inte är 

ute bland klienterna så vet medarbetarna ibland vad den korrekta lösningen för ett specifikt 

problem är och då är det viktigt för hen som chef att kunna lyssna på dem, ta in det och, om 

det behövs, kompromissa. Respondenten tyckte inte att distans var ett problem i dennes arbete 

men medgav att det skapade ett problem för medarbetarna och deras förmåga att lösa 

oförutsedda händelser eftersom de inte har tillgång till chefen. Distansen har underlättat det 

dagliga arbetet för respondenten genom att det har skapat mer tid för hen att jobba ostört med 

andra frågor som till exempel planering och uppföljning. Just planering var en av de egenskaper 

som respondenten dessutom sade var en av de viktigaste att kunna bemästra som ledare på 

distans. Att även kunna kommunicera tydligt och bra var en av de viktigaste egenskaperna för 

en chef på distans.  

 

Ledarskap 

Enligt respondenten finns det inga exakta egenskaper eller färdigheter som en chef inom 

hemtjänsten bör besitta men tydlighet och att utnyttja omgivningen var viktiga. Med att utnyttja 

omgivningen menade respondenten att man ska kunna utnyttja folket omkring sig när man själv 

behöver hjälp, att man har tillräckligt god självinsikt för att veta när man behöver hjälp. Även 

flexibilitet sa respondenten var viktigt då hemtjänsten är en bransch som karaktäriseras av 

snabba förändringar som kräver snabba beslut. Just självinsikt var den egenskapen som 

respondenten även kände att hen själv besitter, men även det faktum att hen är lugn som person 

var en fördel. Angående beslutsfattande kring olika processer och diverse som berör de 

anställda så sa respondenten att hen definitivt tar deras åsikter och synpunkter i åtanke när hen 

fattar beslut. Detta eftersom delaktighet är något som respondenten värdesätter högt. 

Respondenten vill göra beslut med deras bästa i åtanke men medgav att ibland går det inte att 

göra alla nöjda och då behöver respondenten ändå kunna fatta ett beslut. I och med den höga 

graden av delaktighet som respondenten strävar efter är de anställdas välbefinnande något som 

respondenten även anser är viktigt. Detta kan åstadkommas genom att respondenten främjar en 

bra arbetsmiljö, träffas och fikar, ger de anställda de hjälpmedel och verktyg de behöver för att 

kunna utföra sina uppgifter och ibland även bara umgås. Allt för att bygga upp en bra 

teamkänsla vilket i sig ska resultera i en hög grad av välbefinnande hos de anställda. 

Teamkänslan ska sedan ge upphov till ett arbetsklimat som ger de anställda och respondenten 

möjligheten att våga vara kreativ och innovativ. Att medarbetarna vågar komma med nya 

förslag om hur en viss kund ska hanteras och även att respondenten ska våga föreslå ändringar 

i hur vårdbiträdena jobbar, trots att denne eventuellt inte vet hur deras situation ser ut.  
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Kommunikation 

De kommunikationskanaler som respondenten sa att de tillämpar var mail, telefon och fysiska 

möten. En gång i veckan skickas ett mail ut till alla anställda med företagsnyheter och 

telefonerna används mest när en anställd har en fråga till respondenten angående den operativa 

verksamheten till exempel en klient. Respondenten noterade även att alla anställda ringer minst 

en gång per vecka med antingen en fråga eller synpunkt och eftersom alla ringer minst en gång 

per vecka så blir det att respondentens telefon är aktiv varje dag. Även mötet som sker en gång 

i veckan är en samlingsplats för utbyte av information om klienterna, idéer och tankar. Men 

fokus ligger på frågor kring planering och klienterna i allmänhet. Respondenten la till att frågor 

kring klienterna handlar mest om rådfrågor rörande oförutsedda händelser hos en viss klient 

snarare än hur jobbet ska utföras. 

4.3 Kommunal verksamhet 

De tre kommunala aktörerna arbetar inom samma län och är samtliga enhetschefer. De har 

olika mycket erfarenhet inom hemtjänsten och har ansvar för olika många medarbetare. 

Samtliga respondenter hade ett kontor som var i anknytning till den lokal som medarbetarna 

utgick arbetsdagen ifrån. Distansen som uppstod var den fysiska distansen mellan 

chefernas kontor och medarbetarna ute i tjänst.   

4.3.1 Respondent 4  

Bakgrundsfrågor 

Respondent fyra jobbar som enhetschef i den kommunala sektorn och har gjort det i en och en 

halv månad men har arbetat som enhetschef sen 2010. Respondenten har ett chefsansvar för 30 

personer och är en mellanchef, vilket innebär att hen har även chefer ovanför sig. Hen har även 

ansvar för de anställdas arbetsmiljö och är så kallad “kundansvarig”.  

 

Anhörigträffar är något som inte sker, däremot har de kontakt via telefon och mail med deras 

kunders anhöriga. Det som respondenten lägger mest tid på under en arbetsvecka är möten med 

anställda och ledning och planering av den dagliga verksamheten. Även rent administrativt 

arbete tar upp mycket av respondentens tid.  

 

Mål 

De centrala kraven i form av mål som respondenten har på sig handlar mest om att ha en 

ekonomi i balans, en dräglig arbetsmiljö för medarbetarna och att ha ett bra rykte. Några 

informella mål har respondenten inte utan det är endast de formella kraven som hen jobbar 

utefter. Uppföljningen av målen sker primärt via brukarundersökningar som deras klienter 

fyller i och medarbetarundersökningar för att mäta personalens trivsel. Angående övervakning 

ansåg respondenten att det var ett för starkt ord och det närmaste till ren övervakning hen 

kommer i den operativa verksamheten är när hen går in i deras planeringssystem och kollar att 

medarbetarna utför det uppdrag som de ska göra. Om någon avvikelse märks så tar de reda på 

varför den anställda inte har gjort det som deras tjänst kräver av dem. Det primära målet dock 

är att hålla ekonomin i balans och det är även det som uppföljningen lägger mest fokus på; även 
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på deras arbetsplatsträffar diskuterar de ekonomin. När det gäller brukarundersökningar så går 

de tillsammans genom dem och skriver handlingsplaner för klienterna. Och när varje 

handlingsplan skrivs tar de även in klienternas åsikter och synpunkter för att säkerställa 

kvaliteten på handlingsplanen. Om de nyligen har utfört en medarbetarundersökning så 

presenteras resultatet från denna undersökning på deras arbetsplatsträffar som sker en gång i 

månaden. För att leda sina medarbetare väljer respondenten att uppmuntra till ett öppet klimat 

och öppen dialog, detta för att ju mer de anställda är medvetna om målen och kraven desto 

lättare blir det för dem att utföra sina uppdrag. Om en anställd dock inte utför sitt uppdrag så 

har de enskilda samtal tillsammans där de diskuterar ärendet och vad de behöver göra för att 

uppnå målet.  

 

Distans 

Distansen är något som verkligen påverkar respondenten då denne ansåg att det inte finns tid 

eller möjlighet nog att varken träffa klienterna eller medarbetarna så mycket som hen skulle 

vilja göra. Större delen av respondentens arbetstid går dessutom åt till möten vilket försvårar 

detta ytterligare. Detta försöker respondenten hantera genom att, återigen, uppmuntra till en 

öppen dialog så medarbetarna känner att de kan komma och prata med respondenten vid behov. 

Distansen har inte underlättat arbetet något för respondenten då denne ansåg att distansen 

endast försvårar eftersom man inte kan träffa sina medarbetare lika ofta och enkelt. 

Respondenten sa att hen försöker hantera utmaningen med distansen genom att vara så 

tillgänglig och återkoppla som fort som möjligt till medarbetarna, antingen via telefon eller via 

mail. Även tydlighet är en egenskap som respondenten är noga med som chef på distans.  

 

Ledarskap 

Enligt respondenten är den viktigaste egenskapen för en chef inom hemtjänsten att kunna 

samarbeta med andra chefer. Att kunna utnyttja sina starka sidor och vara medveten om när 

man behöver hjälp och då våga be om hjälp från en kollega är viktigt. Samarbete är även den 

egenskapen som respondenten själv ansåg är den bästa egenskapen hen besitter. Att involvera 

medarbetarna i olika beslutsprocesser är något som respondenten gör i efterhand. Ett exempel 

som togs upp var deras schema där hen och andra chefer hade gjort ett schema som 

medarbetarna sedan kom med synpunkter och frågor på. Men de var inte med i själva utförandet 

av schemat från första början. Respondenten sa även att i vissa frågor tar de inte de anställdas 

synpunkter i åtanke för att det inte är möjligt. För att främja de anställdas välbefinnande jobbar 

respondenten för att ha en öppen dialog och skapa en dräglig arbetsmiljö för medarbetarna. Om 

medarbetarna har presterat ett bra budgetmässigt resultat kan de även bjuda på något extra som 

till exempel tårta och beröm. Kreativitet och innovativt tänkande är något som respondenten 

anser är bra men på grund av att hemtjänsten är repetitiv och värdesätter planering högt så blir 

det svårt att vara kreativ. Respondenten medger dock att, för att uppmuntra kreativitet och 

innovativt tänkande, så uppmuntrar hen till en öppen dialog där de anställda kan komma med 

synpunkter och idéer; sedan kan respondenten ta deras åsikt i åtanke i den mån det är möjligt.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen med medarbetarna sker via telefon, mail och fysiska träffar och den sker 

oftast dagligen. När de väl kommunicerar handlar det om verksamheten i stort, planering, 
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klienterna och om medarbetarnas arbetsmiljö. Respondenten sa även att hen kommunicerar lika 

mycket till medarbetarna på en enskild plan som på gruppnivå, hen kunde inte säga vilket av 

de två alternativen som denne använder sig av mest. Om respondenten har skickat ut ett mail 

till alla medarbetare så brukar hen, för att säkerställa att de har uppfattat informationen, ta upp 

detta på en APT träff och påminna alla om det mailet och samtidigt fråga om det råder några 

oklarheter eller om någon har några frågor.  

4.3.2 Respondent 5 

Bakgrundsfrågor 

Respondent fem jobbar som enhetschef i den kommunala sektorn och på sin nuvarande tjänst 

sedan oktober 2016, men har tidigare jobbat som enhetschef inom vård och omsorg Den hade 

ledaransvar för ca 30 medarbetare och hade en roll som mellanchef.  

 

Respondenten delar upp sin arbetstid efter fysiska träffar med anställda som främst sker på 

morgonen och detta är något som sker varje dag. Möten med ledning och andra chefer tar även 

upp stor del av dagen, där det även ingår planering och arbete mot mål. Stort fokus ligger på 

att hålla ekonomin i balans och att verksamheten ska hålla budet. Ekonomin och budget är 

mycket av vad arbetsdagen går åt till samt att “kunderna” och medarbetarna har en bra 

arbetsmiljö. För att lyckas med dessa saker lägger respondenten mycket tid på planering av 

verksamheten och genom att arbeta med att hålla de mål som sätts på respondenten. 

 

Mål 

Respondentens krav i form av mål var att hålla ekonomin i balans och att upprätthålla en bra 

arbetsmiljö för medarbetarna. Informella mål är inget som respondenten har utan hen jobbar 

helt utifrån de formella målen. Ekonomin står även i centrum angående övervakning av 

medarbetarnas prestationer, detta eftersom hen följer upp de anställdas prestationer genom att 

kolla på dokumentationen för att se om de har spenderat nog med tid eller för mycket tid hos 

en klient. Om det visar sig att en anställd har brustit så har de då ett samtal där de diskuterar 

varför misstaget har skett och hur de tillsammans kan jobba för att säkerställa att det inte händer 

igen. Denna uppföljning sker även dagligen och involverar inte enbart dokumentationen utan 

även frågor som till exempel kundärenden och medarbetarnas arbetsmiljö. Uppföljningen sker 

till största del via telefon men även fysiska möten äger rum. För att leda sina medarbetare att 

uppnå de utsatta målen jobbar respondenten med att upprätta en individuellt anpassad plan för 

varje medarbetare. Detta eftersom, enligt respondenten, så är vi alla olika och jobbar på olika 

sätt. Om målen inte nås så, precis som om en anställd brister, har de personliga samtal med 

medarbetarna rörande de mål eller krav som inte uppfylldes. Målet med dessa samtal är att 

förebygga att något liknande händer i framtiden en gång till. 

 

Distans 

Den fysiska distansen mellan medarbetarna och respondenten var något som respondenten inte 

uppskattar och anser är något som försvårar ledarskapet. Distansen har inte underlättat något 

alls för respondenten. Detta eftersom hen är en person som gillar att ha sina medarbetare fysiskt 

nära sig vilket är omöjligt inom hemtjänsten. Hen påpekade att denna distans förhindrar hen 
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från att bygga upp nära relationer med sina anställda, vilket är något som hen gärna vill kunna 

göra. Utmaningen med detta blir då att respondenten känner att det inte är lika enkelt att komma 

med positiv eller negativ kritik till sina medarbetare eftersom de inte har den nära relationen 

med varandra som hen skulle vilja ha; och utan den nära relationen blir det svårare att öppna 

upp sig, både för respondenten och för dennes medarbetare. Respondenten sade även att hen är 

noga med att poängtera för sina medarbetare att trots att hens dörr är låst så är det bara att 

komma och knacka på om man vill något, eller ringa eller maila om man har en fråga. Om 

respondenten inte kan svara på direkten så är hen bra på att återkoppla fort. Att just vara 

tillgänglig är, enligt respondenten, extra viktigt att tänka på som chef på distans. 

 

Ledarskap 

Tillgänglighet, vänlighet och att vara bestämd är de bästa egenskaper som respondenten själv 

anser att hen besitter. Förutom att respondenten är bra på dessa egenskaper så värdesätter hen 

även tydlighet högt. Men även att kunna vara vänlig, ödmjuk och bra i bemötandet av 

medarbetarna är andra egenskaper som respondenten anser är något som hen är bra på. Dock 

är det värt att poängtera att respondenten medgav även att hen väldigt ofta sitter i möten vilket 

försvårar tillgängligheten och resulterar i att hen ofta får ringa tillbaka eller förlita sig till större 

del på mail eller sms snarare än fysiska möten. Respondenten involverar medarbetarna i olika 

beslutsprocesser genom att uppmuntra dem till att komma med synpunkter och förbättringar 

angående diverse beslut. Även schemaplanering är något som respondenten medger att de 

involverar de anställda i. Detta görs genom att några medarbetare från varje grupp får vara 

delaktiga i planeringen av den operativa verksamheten. Att främja de anställdas välbefinnande 

anser respondenten är viktigt men samtidigt något som är svårt att göra inom hemtjänsten, detta 

eftersom ekonomin står så mycket fokus. Men att kunna se alla medarbetare, lyssna på dem 

och berömma dem om de gör något bra är metoder som respondenten tillämpar för att främja 

medarbetarnas välbefinnande. Att vara kreativ och kapabel till innovativt tänkande önskar 

respondenten vore viktigare i hemtjänsten än vad det anses vara.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen sker via mail, telefon, fysiska möten och arbetsplatsträffar och den sker 

dessutom dagligen. Det som de kommunicerar om är dokumentation, klienterna, medarbetarnas 

arbetsmiljö, medarbetarnas välbefinnande, det som dem behöver utveckla och frågor rörande 

bemötande av klienter. Respondenten kommunicerar både på en gruppnivå och enskild nivå 

men det beror på informationens innehåll och mottagaren av informationen. Dock sker 

kommunikationen generellt sett till större del på gruppnivå snarare än individnivå. För att 

säkerställa att medarbetarna har uppfattat informationen på ett korrekt sätt tar respondenten 

upp ämnet i fråga på deras arbetsplatsträffar. Väl på dessa arbetsplatsträffar uppmuntrar hen de 

anställda till att komma till hen om det råder några oklarheter eller funderingar istället för att 

endast diskutera ämnet med varandra.  

4.3.3 Respondent 6 

Bakgrundsfrågor 
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Respondent sex jobbar som enhetschef med verksamhetsansvar för några områden som 

innefattar både hemtjänsten och särskilt boende, denne har haft sin nuvarande tjänst i tre år, 

utan tidigare erfarenhet från vården. Under sig har respondenten ca 50 tillsvidareanställda samt 

20-30 vikarier, så det varierar mellan 70-80 anställda.  

 

Respondenten fördelar sin tid mest på diverse möten med anställda och ledning samt planering 

för den dagliga verksamheten. På mötena diskuteras bland annat klient- och personalfrågor 

samt ekonomin. Att hålla sig inom ramarna för budgeten var väldigt viktigt och är något som 

påverkar alla de beslut och arbetsuppgifter som respondenten tar. Respondenten var förtegen 

med att gå in på detaljer kring vad mötena handlade om utan lade mer fokus på vilka hen hade 

möten med, och hur ofta de sker.  

 

Mål 

Respondenten har krav på sig rörande frågor kring personalbemanning, rekrytering och allmän 

personalhantering till exempel frågor angående sjukskrivningar. De formella mål som 

respondenten jobbar utefter får hen från Socialnämnden men även att fördela och hantera 

verksamhetsårets budget är ett krav som organisationen sätter på respondenten. Respondenten 

har inte några informella mål utan jobbar helt utifrån de mål och krav som organisationen, som 

i sin tur får dem från Socialnämnden, sätter på hen. Däremot medgav respondenten att hen högt 

värdesätter att ha en bra arbetsmiljö för medarbetarna  och även att bygga förtroende mellan 

hen och de anställda. Förutom detta nämnde respondenten även att hen vill att medarbetarna 

ska sätta krav på hen, precis som respondenten sätter krav på medarbetarna. Respondenten 

följer upp målen under varje arbetsplatsträff som sker en gång per månad. Förutom 

arbetsplatsträffarna som sker en gång per månad har de även personliga medarbetarsamtal en 

gång per år där varje enskild medarbetare har ett möte med respondenten där de tillsammans 

går igenom de mål och prestationer som organisationen har satt på denna individ under det 

gångna året, och hur detta har gått. Dessa samtal är även det primära verktyget för respondenten 

att övervaka medarbetarnas enskilda prestationer. Men större delen av uppföljningen sker på 

arbetsplatsträffarna där några återkommande ämnen är brukarenkäter och arbetsmiljön. 

Arbetsplatsträffarna sker en gång per månad men även mailkonversationer togs upp som ett 

annat sätt för att kommunicera ut uppföljningen. För att leda medarbetarna till att uppnå de 

utsatta målen jobbar respondenten med att ge medarbetarna de verktyg de behöver för att kunna 

utföra sina uppgifter. Men även att påminna dem om verksamhetsmålen, Socialnämndens mål 

och de ekonomiska målen är andra tillvägagångssätt för att leda medarbetarna till att nå de 

utsatta målen. Att målen inte skulle uppnås var inte en verklighet som respondenten kunde 

tänka sig, det går helt enkelt ut på att ständigt uppfylla målen; det finns inget annat alternativ.  

 

Distans 

Respondenten anser att den fysiska distansen inte påverkar hen på något negativt sätt. Hen 

försöker hantera distansen genom att så mycket som möjligt få insyn i medarbetarnas dagliga 

verksamhet, detta görs genom att ibland åka ut tillsammans med medarbetarna till olika 

klienter. På det sättet får hen en klarare inblick och bättre insyn i deras verklighet. Utmaningen 

för respondenten blir att hålla koll på samtliga medarbetare men detta kan hanteras genom att 

bygga upp ett starkt förtroende mellan samtliga parter vilket minskar behovet av övervakning 
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och kontroll. Detta i sig underlättar även att jobba som chef på distans då respondenten inte 

behöver vara med och detaljstyra medarbetarna eftersom dem klarar sig själva. Som chef på 

distans anser respondenten att det är extra viktigt vara insatt i sina klienter, ha koll på 

verksamheten, ha koll på planeringen och att man har en bra insikt i verksamheten “där ute” 

också.  

 

Ledarskap 

De viktigaste egenskaperna för en chef inom hemtjänsten var, enligt respondenten, att ha 

kännedom om sin verksamhet och att vara rak och tydlig. Även att vara prestigelös, ödmjuk 

och tänka noga innan man säger något är exempel på egenskaper som respondenten värdesätter 

högt. Genom att bemästra dessa egenskaper blir det möjligt att uppmuntra de anställda till att 

uppnå de uppsatta målen. Respondenten ansåg att hen själv besitter samtliga av dessa 

egenskaper men även att hen är kapabel till att föra en öppen dialog på ett konstruktivt sätt samt 

att respondenten är duktigt på att coacha och inspirera sina medarbetare. Dessa egenskaper var, 

enligt respondenten, exempel på ledarskapsegenskaper som hen själv har fått höra av andra att 

hen besitter och inte endast något som hen själv anser att hen besitter. Respondenten sade även 

att hen alltid involverar de anställda i olika beslutsprocesser och tar deras åsikter i åtanke. Detta 

eftersom det är medarbetarnas verksamhet det berör och då anser respondenten att hen kan inte 

endast själv sitta på sitt kontor och fatta alla beslut själv. Respondenten medgav dock att vissa 

beslut kan medarbetarna inte vara delaktiga i som till exempel beslut från politikerna. För att 

främja de anställdas välbefinnande jobbar respondenten med att ha en nära kontakt med sina 

anställda, coacha och motivera dem och vara där för dem; både genom goda tider och sämre 

tider. Men även genom att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö jobbar respondenten för att 

främja deras välbefinnande. Respondenten anser även att kreativitet och innovativt tänkande är 

väldigt viktigt inom hemtjänsten. Detta eftersom om man uppmuntrar till kreativitet ökar 

chanserna för att medarbetarna kommer med förslag till förbättringar, och har man dessutom 

en öppen dialog och relation så blir medarbetarna mer benägna att komma med sina åsikter. 

Sen om de är genomförbara eller inte är en annan fråga men respondenten betonade ändå vikten 

av att de anställda måste kunna känna att de får och bör komma med förslag, synpunkter och 

åsikter kring deras verksamhet. 

 

 

 

Kommunikation 

Kommunikationen sker på arbetsplatsträffarna och via telefon, mail och enskilda fysiska 

samtal. Fysiska samtal var den formen av kommunikation som respondenten sade att hen 

föredrar då det ger möjlighet till ett bättre samtal eftersom man kan “känna av varandra”. 

Respondenten kommunicerar med samtliga medarbetare minst en gång i veckan men 

frekvensen av kommunikationen varier mycket beroende på vem det berör. Det som 

respondenten och medarbetarna kommunicerar om är i princip allt, det kan vara från frågor om 

klienter till frågor om semester. Respondenten kommunicerar lite mer på gruppnivå än 

individnivå men detta beror också på vad ämnet handlar om. Och för att säkerställa att 

medarbetarna har uppfattat informationen på ett korrekt sätt brukar respondenten förtydliga 

sina påståenden samt fråga om någon har några frågor. Detta sker både fysiskt men även via 
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mail till exempel om en medarbetare inte riktigt förstod ett visst mail så får respondenten 

förtydliga allt genom att skicka ut ett till mail.  
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5 Analys 

I följande kapitel kommer respondenternas svar analyseras i enlighet med vår analysmodell 

efter begreppen mål, distans, ledarskap och kommunikation; där offentliga sektorn kommer 

jämföras med den privata sektorn. Slutligen kommer en kategorisering av vilken ledarskapsstil 

som respondenterna har, om det finns några likheter/skillnader mellan sektorerna. Analysen 

kommer att ske på gruppnivå vilket innebär att empirin kommer analyseras på en privat och 

kommunal nivå, snarare än att varje enskild respondents svar analyseras. 

5.1 Mål  

Samtliga privata aktörerna inom hemtjänsten ansåg att de hade höga krav från kommunen. 

Detta besvarade dem genom att säga att de inte hade “råd” med att inte uppnå de organisatoriska 

målen. Detta kan vara en faktor av att de privata aktörerna har en strävan efter att gå med vinst, 

vilket gör att de säger att de inte har råd med att tappa “kunder”. Strävan av måluppfyllelsen 

blir således en konsekvens av den höga konkurrensutsättningen från kommunen men även från 

andra privata aktörer. Samtliga privata aktörer förhåller sig utifrån kommunens målsättningar 

och riktlinjer, detta ser de privata aktörerna som ett krav på dem för att få agera på marknaden. 

Kravet från kommunen ser de privata aktörerna som ett minimikrav för att kunna få möjlighet 

att agera på marknaden. Till de kommunala kraven  har även de privata aktörerna målsättningar 

om att vara “bäst” på marknaden i form av upplevd kvalitet. Detta kan återkopplas till teorin 

om att de privata aktörerna agerar i vinstdrivande syfte (Almqvist, 2006). Genom att erbjuda 

den “bästa” kvaliteten på tjänsten ökar deras möjligheter för att samtidigt generera vinst till 

företaget. Utöver organisatoriska mål i form av att vara “bäst” på marknaden hade samtliga 

privata aktörer andra informella mål i organisationen; dessa mål var främst att främja 

välbefinnande hos medarbetarna. Detta framkom då två av de tre privata aktörerna hade 

värdemål som var inriktade på att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö eller sammanhållning. 

Detta kan vara en konsekvens av att dessa två respondenter var mer relationsinriktade som 

ledare än den respondent som inte hade några informella mål. När chefer är relationsorienterade 

finns det en strävan av att öka medarbetarnas välbefinnande och deras trivsel på arbetsplatsen 

(Fernandez, 2008). Genom att  cheferna hade informella mål som kollegialt samarbete och en 

bra arbetsmiljö kunde de kopplas till relationsorienterad ledarskapsstil. Den chef som inte hade 

några informella mål hänvisade istället till de uppsatta organisatoriska målen. Detta kan vara 

en konsekvens av att chefen i fråga är både verksamhetschef och VD för företaget, vilket gör  

att hen inte kunde urskilja mellan formella och informella mål. I och med det faktum att 

respondenten inte har några mål som direkt rör medarbetarna utan istället har mål som endast 

fokuserar på verksamheten i sig, gör det att respondenten faller in under kategorin 

uppgiftsorienterad chef (Antonakis och Atwater, 2002). Ett annat tecken på detta var den höga 

frekvensen av uppföljning som respondenten gjorde. Dagligen skedde någon form av 

uppföljning, kontroll och övervakning av medarbetarna och deras prestationer vilket ytterligare 

förstärker idén om att hen är en uppgiftsorienterad chef (Casimir, 2001).  

 

De kommunala aktörerna inom hemtjänsten kännetecknades av att ha en målsättning i form av 

att hålla de ekonomiska målen, det vill säga budgetmålen. Men även av att de hade en låg grad 
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av egna uppsatta mål för organisationen och medarbetarna. (Lundström, 2008) Detta var något 

som intervjuerna med de kommunala aktörerna bekräftade. Detta kan vara en konsekvens av 

att organisationsstrukturen inom den offentliga sektorn är hierarkisk. Konsekvensen av den 

strikta strukturen leder till chefer inom den offentliga sektorn lägger fokus på att styra sin 

verksamhet utefter givna budgetar. Därmed kommer fokusen ligga på att, istället för att jobba 

för att tjäna så mycket pengar som möjligt, jobba för att inte spendera för mycket pengar. En 

konsekvens av dessa rådande faktorer är att cheferna inom den kommunala hemtjänsten 

“tvingas” vara uppgiftsorienterade för att få verksamheten att gå runt. Det är dock värt att notera 

att, även om majoriteten av våra kommunala aktörer var uppgiftsorienterade, så var en av dem 

mer relationsorienterad; och de andra två ville båda vara relationsorienterade men det fanns 

inte rätt förutsättningar för det. Detta tog sig an i form av att de kommunala aktörerna 

spenderade en stor del av sin tid med möten, planering och övervakning (Casimir, 2001). Något 

som de helst skulle vilja minska för att istället kunna lägga mer tid på främja relationer med de 

anställda. Den respondenten som var mer relationsorienterad la mer tid på att främja 

relationerna med sina medarbetare, detta kunde hen göra eftersom hen tog sig tid till att göra 

det. Orsaken till detta kan bero på att det gavs större möjligheter för hen att göra detta, eller att 

hen helt enkelt tog sig tid till att göra det.  

5.2 Distans  

Distans förklaras som den fysiska distansen som existerar mellan chefer och medarbetare. Detta 

kännetecknas inom hemtjänsten som att medarbetare inte jobbar i samma lokal som chefen 

sitter i. Tidigare forskning redogör att den fysiska distansen inte längre uppfattas som ett 

problem för ledaren tack vare den tekniska utvecklingen. (Antonakis och Atwater, 2002). Detta 

var något som bekräftades av majoriteten av respondenterna då de upplevde att distansen inte 

påverkade deras ledarskap.  

 

Samtliga privata aktörer upplever att den fysiska distansen inte medförde några problem för 

verksamheten. Detta eftersom de alla hade tillgång till mobiltelefoner vilket medförde att de 

enkelt kunde ringa och maila varandra. Respondenterna upplevde däremot att den fysiska 

distansen inte var något problem på olika sätt. Två av dem sa att det inte är ett problem tack 

vare mobiltelefoner medans en av dem redogjorde för att distansen underlättade för hen 

eftersom det gav hen möjligheten att fokusera på sina egna arbetsuppgifter; detta var den 

privata aktören som var den uppgiftsorienterade av de tre. Däremot medgav respondenterna att 

den fysiska distansen var ett problem för medarbetarna, då medarbetarna inte hade samma 

närhet till cheferna. Vidare nämner de att konsekvensen av detta är att cheferna måste till större 

utsträckning vara tillgängliga för medarbetarna. Att  vara tillgänglig för sina medarbetare samt 

finnas där för dem och bistå med stöd, hjälp och vägledning är karaktärsdrag för en 

relationsorienterad chef (Oostenweld, Pieper och Vries, 2009). Orsaken till den frekventa 

kontakten via telefon och mail är således för att överbrygga den fysiska distansen. Detta medför 

att chefer som är relationsinriktade kommer att i större utsträckning söka kontakt med 

medarbetarna, antingen via telefon eller via fysiska möten. Däremot kommer chefer som 

anammar ett mer uppgiftsorienterat ledarskap hålla kontakt med medarbetarna när det krävs. 
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Dock kommer alla chefer till en viss mån att hålla kontakt med medarbetarna, detta för att det 

råder en fysisk distans inom hemtjänsten.   

 

För två av de tre kommunala aktörerna upplevdes distansen som ett problem . De som upplevde 

distansen som ett problem var även de som var uppgiftsorienterade men som ville vara mer 

relationsorienterade, och den som inte upplevde distansen som ett problem var den som var 

relationsorienterad. Att just den relationsorienterade chefen inte ser distansen som ett problem 

kan bero på att en relationsorienterad chef strävar efter att ha en nära kontakt med sina anställda 

vilket innebär att ha förtroende för dem (Oostenweld, Pieper och Vries, 2009). I och med det 

ökade förtroendet minskar även behovet för chefen att kontrollera och övervaka sina 

medarbetare. För de uppgiftsorienterade cheferna däremot ligger inte förtroende mellan chefen 

och deras medarbetare lika mycket i fokus vilket ökar behovet av kontroll och övervakning av 

medarbetarna. Cheferna inom den kommunala sektorn ville vara mer relationsorienterade men 

svaren majoriteten av dem gav innebar att de inte kunde kategoriseras som det. Detta eftersom 

de spenderar en större del av sin tid till möten, planering och uppföljning, istället för att bygga 

bra relationer med sina anställda, vilket indikerar att de tenderar att vara mer 

uppgiftsorienterade.  

5.3 Ledarskap 

Det vanligaste som respondenterna sa var att det är viktigt att vara tydlig som chef inom 

hemtjänsten. Detta kan bero på att det finns en fysisk distans mellan chefer och medarbetare 

inom hemtjänsten och därmed är det extra viktigt att kunna framföra tydliga instruktioner. Att 

vara tydlig som chef blev också viktigare eftersom kommunikationen sker via telefonen, vilket 

leder till att personalen inte kan läsa kroppsspråk och ansiktsuttryck och därmed kan missa 

viktig information. Resterande egenskaper som nämndes varierade mellan olika aktörer, både 

hos de kommunala och hos de privata aktörerna. Det som klassificerade respondenterna som 

en viss typ av ledare var handlingar, beslut och anledningarna till dessa handlingar och beslut, 

snarare än olika egenskaper som de ansåg var viktiga för en chef inom hemtjänsten. Kreativitet 

och innovativt tänkande är särdrag för en förändringsorienterad chef (Alcover och Rico, 2005), 

två stycken särdrag som merparten av respondenterna erkände var svåra egenskaper att främja 

inom hemtjänsten. Detta eftersom hemtjänsten har strikta ramar att förhålla sig inom och att 

det dagliga arbetet inte varierar särskilt mycket. På grund av detta blir det därmed svårt att 

uppmuntra och främja medarbetarna och cheferna till att tillämpa nya tillvägagångssätt i den 

operativa verksamheten.  

 

Det som kännetecknade de privata aktörerna var att merparten utövar sitt ledarskap i 

samhörighet med medarbetarna. Detta kan bero på att ledarskapsstilen i den privata sektorn 

tenderade att vara mer relationsorienterad. Genom att chefer tar hänsyn till medarbetarna i olika 

beslutsprocesser innebär detta att de leder utefter den relationsorienterade ledarskapsstilen 

(Fernandez, 2008) till skillnad från den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen, som kännetecknas 

som instruerande och styrande (Casimir, 2001). Det kan dock vara missvisande då det enligt 

kommunens riktlinjer är tvingade till att ta medarbetarnas och klienternas åsikter i åtanke vid 

planeringen av arbetet. Det som även kan tyda på att cheferna i den privata sektorn tenderar att 
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vara mer relationsorienterade var att cheferna bryr sig mer om medarbetarnas välbefinnande 

och trivsel på jobbet. Detta eftersom de privata aktörerna, i majoriteten av fallen, hade färre 

medarbetare än de kommunala aktörerna. Med färre medarbetare blir det lättare att lära känna 

sina medarbetare och främja goda relationer med dem. Däremot var det en av de privata 

aktörerna, den som hade flest antal medarbetare, som tenderade att vara mer uppgiftsorienterad 

i sitt ledarskap. En eventuell anledning till detta kan vara att eftersom den chefen har så många 

fler medarbetare än de andra privata aktörerna så blir det svårare för hen att lära känna alla sina 

medarbetare och främja goda relationer med dem. På grund av detta blir det även svårare att 

vara relationsorienterad i sitt ledarskap vilket underlättar för chefen att istället vara mer 

uppgiftsorienterad.  

 

Cheferna i den kommunala hemtjänsten kännetecknades främst genom att större delen av deras 

tid gick åt till att sitta i möten eller med administrativt arbete. Men något annat som även var 

genomgående i den kommunala sektorn var att fokus låg på den ekonomiska aspekten, mer 

specifikt att hålla budgeten i balans. Då chefer inom den kommunala sektorn spenderar större 

del av sin tid till att sitta i möten medför det att deras tillgänglighet till medarbetarna minskar. 

Detta kan  medföra att medarbetarna upplever en större social distans till cheferna, vilket i sin 

tur kan öka personalomsättningshastigheten (Antonakis och Atwater, 2002). En anledning till 

denna företeelse kan vara den “tröghet” som kan upplevas inom större organisationer. En 

eventuell anledning till detta kan vara att graden av administrativt arbete är hög.  

5.4 Kommunikation  

Det som var genomgående genom alla chefer i hemtjänsten var att den främsta 

kommunikationskanalen var via telefonen. Men det förekom även andra former av 

kommunikation som till exempel fysiska möten och mail. Dock var dessa kanaler mindre 

frekventa då det fanns ett fysiskt avstånd mellan medarbetarnas arbetsställen och var cheferna 

satt. Informationen som kommuniceras mellan chefer och medarbetare var också något som 

var gemensamt mellan de olika cheferna. Den informationen som kommuniceras var främst 

information kring arbetet. Det som skiljde dem åt var dock om samtalet karaktäriserades mer 

av  givande av instruktioner eller en öppen dialog. Något som även var tydligt mellan alla 

chefer var att de alla poängterade vikten av kommunikation, detta då det fanns en fysisk distans 

mellan dem och medarbetarna.  

 

Det som kännetecknade samtliga privata aktörer var att de kommunicerade med sina 

medarbetare minst en gång om dagen. Denna kommunikation skedde främst via telefon, fysiska 

träffar skedde med varje medarbetare minst en gång i veckan. Anledningen till varför de fysiska 

träffarna inte skedde varje dag var på grund av att medarbetarna inte behövde börja sin 

arbetsdag från kontoret. Chefer inom den privata sektorn var mer benägna att söka kontakt med 

medarbetarna, detta kan vara en faktor av att de hade ett lägre antal medarbetare. Men det kan 

även bero på att de var mer relationsorienterade i sitt ledarskap, där ledare ofta söker nära och 

regelbunden kontakt med sina medarbetare (Oostenweld, Pieper och Vries, 2009).  
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Även de kommunala aktörerna kommunicerade med sina medarbetare dagligen, antingen via 

telefon eller mail. Eftersom en större del av deras arbetstid går åt till möten av olika slag innebär 

det att de förlitar sig på mail mer än telefonsamtal. Kommunikationen till medarbetarna sker 

främst i grupp, vilket i sig är tecken på uppgiftsorienterade chefer. Detta eftersom 

uppgiftsorienterade chefer inte söker nära kontakt med sina medarbetare i särskilt stor grad, 

detta leder till att chefen kommer föredra gruppkommunikation framför enskild 

kommunikation (Antonakis och Atwater, 2002). En annan eventuell orsak till att cheferna inom 

den kommunala hemtjänsten är mer uppgiftsorienterade är att eftersom de spenderar en sån stor 

del av sin tid till möten så har de inte lika mycket tid över, som cheferna inom privata 

hemtjänsten, till att främja relationer med sina anställda. På grund av det blir det svårare för 

dem att vara relationsorienterade, då goda och nära relationer är viktiga inom 

relationsorienterat ledarskap, utan de blir istället mer uppgiftsorienterade.  
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6 Slutsats 

I följande kapitel kommer vi besvara studiens forskningsfråga samt redogöra för eventuella 

orsaker till vårt resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion där vi presenterar våra egna 

tankar, idéer och åsikter om resultatet. Även en uppmuntran till framtida forskning inom 

detta område presenteras i slutet. 

6.1 Kategorisering av ledarskapsstilar 

Utifrån ovanstående kan en klassificering av den privata hemtjänsten och den kommunala 

hemtjänsten göras. Den privata sektorn tenderar att vara mer relationsorienterad i sitt ledarskap 

och den kommunala sektorn tenderar att vara mer uppgiftsorienterad. Att vara en 

förändringsorienterad chef är något som ingen respondent visade tillräckliga tecken på att 

klassificeras som. Även om flera respondenter medgav vikten av kreativitet och innovativt 

tänkande inom hemtjänsten så tydliggjorde de också att det är svårt att främja och arbeta med 

just dessa färdigheter inom hemtjänsten.  

 

Då merparten av cheferna i den privata sektorn har informella mål, som medarbetarnas 

välbefinnande och samhörighetsmål, kunde chefer i den privata sektorn knytas till en 

relationsorienterad ledarskapsstil. Men även andra faktorer som till exempel vilken form av 

kommunikation cheferna använder sig av gjorde att cheferna inom den privata sektorn kunde 

associeras mer med ett relationsorienterat ledarskap. Merparten av cheferna inom den privata 

sektorn föredrar en personlig dialog med medarbetarna vilket innebär att de kan kopplas mer 

mot en relationsorienterad ledarskapsstil. Andra faktorer som har en inverkan på varför 

relationsorienterad ledarskapsstil var så förekommande inom den privata sektorn är antalet 

anställda och organisationsstrukturen. Detta då dessa två faktorer underlättar och möjliggör ett 

relationsbaserat ledarskap. De underlättar eftersom ju färre anställda det är inom ett företag 

desto lättare är det att lära känna alla och ju plattare organisationsstrukturen är desto mindre 

upplevd social distans uppkommer mellan de anställda. Dock fanns det bland urvalet av 

respondenter för denna studie en chef inom den privata sektorn  som var uppgiftsorienterad. 

Anledningen till detta var att denna chef föredrog en distans mellan sig och medarbetarna då 

hen kunde fokusera på annat. Det kan även ha berott på att chefen hade ett större antal 

medarbetare vilket gjorde att hen inte hade möjlighet att lära känna alla.  

 

I den kommunala sektorn är en uppgiftsorienterad ledarskapsstil mer förekommande. Detta på 

grund av att cheferna i den kommunala hemtjänsten skapar en social distans mellan dem och 

medarbetarna. Den sociala distansen uppkommer då cheferna ofta sitter i möten och därmed 

inte är tillgängliga för medarbetarna. Detta försvårar för cheferna att lära känna sina 

medarbetare och främja goda relationer med dem. Andra faktorer som att kommunicera till 

grupp eller kontakt via mail istället för enskild kontakt och fysiska samtal är något som ökar 

den upplevda sociala distansen mellan chefer och medarbetarna. Dessa faktorer är exempel på 

några som den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen karaktäriseras av. Andra faktorer som 

påverkar den kommunala sektorn till att tillämpa en mer uppgiftsorienterad ledarskapsstil är 

den stora fokusen på att hålla mål i form av budgeten. Detta mål skapar ett stort fokus på 
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medarbetarnas prestationer och måluppfyllelse. Detta var något som framkom hos 

respondenterna för denna studie då chefer inom den kommunala sektorn spenderar mycket tid 

på övervakning av medarbetarnas prestationer. Detta är, återigen, något som kan återfinnas 

inom den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen, där chefer spenderar större delen av sin tid till 

övervakning (Casimir, 2001). Även andra faktorer som organisationsstruktur har en inverkan 

på ledarskapsstilen. Ett exempel på detta är att bland respondenterna inom den kommunala 

sektorn vill de chefer som är uppgiftsorienterade egentligen vara relationsorienterade, men den 

rådande organisationsstrukturen och att fokusen ligger på budgeten försvårar detta. Även om 

den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen är mer förekommande inom den kommunala sektorn 

så finns det, bland våra respondenter, en kommunal respondent som tillämpar en mer 

relationsorienterad ledarskapsstil. Detta gjorde hen genom att vara mån om medarbetarnas 

välbefinnande, söka daglig kontakt med medarbetarna samt att ta deras åsikter och synpunkter 

i åtanke vid olika beslutsprocesser.  

6.2 Skillnader och/eller likheter 

Den privata sektorn tenderar att ha färre anställda vilket möjliggör för dem att lättare vara mer 

relationsorienterade i sitt ledarskap. I den kommunala sektorn däremot, som generellt sett har 

fler anställda, är det inte lika enkelt att vara relationsorienterad på grund av att antalet 

medarbetare är högre. Detta leder i sin tur till att de kommer tendera att vara mer 

uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. Andra faktorer som också skiljer sig är mål och fokus för 

de olika sektorerna. Den privata sektorn lägger mer fokus på att hålla bra kvalitet och bereda 

vinst, där en av faktorerna som påverkar kvaliteten är att ha nöjda medarbetare vilket gör att 

dem arbetar mer med att främja medarbetarnas trivsel och välbefinnande på jobbet. Den 

kommunala sektorn lägger större fokus på ekonomin; detta i form av att hålla budgeten i balans. 

Dessa skillnader i mål leder till att de olika sektorerna jobbar utefter olika förhållningssätt, där 

den privata jobbar för att tjäna pengar medan den kommunala jobbar för att inte spendera för 

mycket. Detta är något som kan återspeglas i den i den offentliga sektorn i allmänhet, där det 

offentliga spenderandet är i fokus för att kunna hålla de ekonomiska målen. En till skillnad 

mellan de två olika sektorerna är hur organisationsstrukturen ser ut. I den privata sektorn är 

organisationsstrukturen mer platt medans i den kommunala sektorn är organisationsstrukturen 

mer hierarkisk och toppstyrd. Detta kan leda till att den kommunala sektorn uppfattas som mer 

“trög” och den privata sektorn som snabbare. Detta möjliggör för chefer inom den privata 

sektorn att styra och hantera problem inom den operativa verksamheten snabbare. Dessa 

skillnader i upplevd tröghet, vart fokus och målen ligger och antalet anställda kan vara faktorer 

som gör att anställda inom den privata hemtjänsten har en högre trivsel på jobbet än anställda 

inom den kommunala hemtjänsten (HUI Research, 2015).  

 

Andra ämnen där det råder skillnader, men även likheter, mellan den kommunala och den 

privata sektorn är kommunikation och distans. Skillnaderna angående kommunikation är  att 

den kommunala sektorn är mindre tillgänglig då de spenderar en större del av sin tid till möten 

av olika slag. Detta kan försvåra kommunikationen då cheferna inte kan svara på telefonen 

eller meddelanden så fort som de skulle kunna om de hade färre möten. Distansen är onekligen 

detsamma för både den kommunala och privata hemtjänsten; men synen på distansen är inte 



 

 42 

detsamma. Den kommunala sektorn ser distansen mer som ett problem som måste hanteras på 

något sätt men den privata sektorn ser inte distansen som ett problem. Båda sektorerna medgav 

dock att tack vare den rådande teknologin som underlättar kommunikation är distansen mindre 

utav ett problem. Men skillnaden ligger i att den kommunala sektorn fortfarande, generellt sett, 

upplever distansen som ett problem. Detta kan eventuellt hänga ihop med det faktum att de är 

mer uppgiftsorienterade i sitt ledarskap; där ett särdrag för uppgiftsorienterade chefer är att 

bedriva övervakning av sina anställda (Casimir, 2001). Och just själva övervakningen är något 

som distansen försvårar. Likheterna inom kommunikationen handlar främst om hur 

kommunikationen sker. Detta sker via telefonsamtal, enskilda möten, gruppmöten, mail samt 

sms. Även vad de kommunicerar om råder det likheter inom. Det som berörs i deras 

kommunikation är oftast frågor rörande den operativa verksamheten, till exempel klienter, 

scheman och tidsrapportering. Även frekvensen av själva kommunikationen råder det likheter 

inom där den kommunala och den privata hemtjänsten båda har en daglig och regelbunden 

kommunikation med sina medarbetare.  

 

6.3 Diskussion 

Studien visar på att det existerar en större del uppgiftsorienterade chefer inom den kommunala 

hemtjänsten medan chefer inom den privata hemtjänsten utövar ett mer relationsorienterat 

ledarskap. Detta är något som gick emot våra föreställningar kring utformningen av chefers 

ledarskap inom de olika sektorerna. Vår föreställning var att chefer inom den kommunala 

sektorn skulle utöva ett relationsorienterat ledarskap medan de privata aktörerna skulle utöva 

ett mer uppgiftsorienterat ledarskap. Denna föreställning byggdes upp från studiens 

problematisering där privata aktörer agerar på en marknad för att bereda vinst medan de 

kommunala aktörerna drevs av en välvilja för sina medmänniskor. Denna välvilja kan 

återkopplas inom relationsorienterat ledarskap där ledare strävar efter att få en bra gruppkänsla 

och därmed är måna om medarbetarnas välbefinnande. Medan viljan av att bereda vinst är 

något som kan återkopplas till uppgiftsorienterade ledare som lägger fokus på  övervakning 

och kontroll där måluppfyllelse är det som mäter prestationer. Vår föreställning om att chefer 

inom den privata hemtjänsten skulle anta ett mer uppgiftsorienterat ledarskap där fokusen 

skulle ligga på övervakning, kontroll och måluppfyllelse, medan de kommunala cheferna skulle 

lägga fokus på medarbetarnas välbefinnande och trivsel var alltså fel. Istället visade det sig 

vara att de kommunala aktörerna var mer uppgiftsorienterade och de privata cheferna mer 

relationsorienterade. Detta kan eventuellt förklara varför rådande forskning visar att anställda 

inom privat hemtjänst är mer nöjda med sitt jobb än anställda inom den kommunala 

hemtjänsten. Genom att kunna anta en relationsorienterad ledarskapsstil kan chefer inom den 

privata hemtjänsten stötta och höja medarbetarnas självkänsla vilket gör att de mår bättre på 

arbetsplatsen. Detta kan antas vara viktigt då hemtjänsten ofta karaktäriseras av en stressig 

arbetsmiljö.  

 

 

Andelen möten kunde också vara en faktor till att chefer inom den kommunala sektorn 

uppfattades som mer uppgiftsorienterade. Detta då chefer inom den kommunala hemtjänsten 
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satt i fler möten och därmed inte var lika tillgängliga som cheferna i den privata hemtjänsten. 

Detta var något som vi upptäckte när vi samlade in empiri då respondenterna i den kommunala 

sektorn medgav att de spenderar en avsevärd stor del av sin tid till möten; mer än vad de skulle 

vilja. En annan faktor till att de privata kunde upplevas som mer relationsorienterade var att de 

hade en formell sjuksköterskeutbildning. Den formella utbildningen medförde således att de 

kunde bistå med mer hjälp till medarbetarna när frågor och funderingar uppstod i tjänsten.  En 

formell sjuksköterskeutbildning var inte något som samtliga kommunala aktörer hade. 

 

Något som är värt att reflektera över är att våra respondenter eventuellt inte agerar på samma 

sätt som de säger att de gör. Detta för att de kanske vill framstå på ett bättre sätt när vi 

intervjuade dem. Eftersom vi valde att inte intervjua några medarbetare så kan vi inte bekräfta 

att ledarskapsstilarna som cheferna säger att de tillämpar faktiskt är de stilar som medarbetarna 

anser att cheferna använder. En eventuell anledning till varför respondenterna kan tänkas svara 

på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten  kan vara att de vill motbevisa den 

rådande synen som samhället har på dem. Exempelvis kan de privata aktörerna kanske vilja 

motbevisa stereotypen som påstår att de är giriga och att de inte är måna om klienternas eller 

sina anställdas bästa. De kommunala aktörerna däremot kanske vill framstå som att de är mer 

måna om klienternas och de anställdas välmående när dem egentligen kanske bryr sig mer om 

att hålla budgeten. Detta kan eventuellt leda till att både aktörer inom den privata och den 

kommunala sektorn svarar på ett sätt som får dem att framstå som relationsorienterade; trots 

att dem egentligen kanske är mer uppgiftsorienterade. 

 

Det vi tyckte var mest intressant med att utföra denna studie var att verkligheten och våra 

förväntningar såg helt olika ut. Vi trodde att de skulle vara mer relationsorienterade i den 

kommunala hemtjänsten och mer uppgiftsorienterade i den privata men vi hade fel. Denna 

felbedömning från vår sida skapar även ett intresse av ytterligare forskning inom detta område.  

Denna framtida forskning kan bestå av till exempel en jämförelse av privata aktörer inom 

hemtjänsten där de olika aktörerna tillämpar olika ledarskapsstilar för att sedan jämföra dem 

med varandra. Faktorer som man då kan jämföra kan till exempel vara produktivitet, 

medarbetarnas välbefinnande och vinstmarginal. Sedan kan man se om det råder samband 

mellan en viss ledarskapsstil och ett företags framgång, eller om det snarare beror på andra 

förutsättningar.  
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8 Bilaga 1: Intervjuguide   

8.1 Bakgrundsfrågor 

1. Beskriv din roll i organisationen? 

2. Hur länge har du jobbat med din nuvarande tjänst?  

3. Hur många underställda medarbetare har du ledaransvar för?  

4. Hur delar du upp din arbetstid utefter följande saker?    

-          Klientträffar och anhörigträffar (ev) 

-          Fysiska möten med anställda 

-          Fysiska möten med ledning 

-          Andra möten – vilka? 

-          Planering 

-          Uppföljning 

-          Strategiskt arbete inriktat på mål 

- Rutinarbete Adm 

 

Mål 

1.      Vilka krav i form av mål ställer organisationen på dig? 

2.     Vilka organisatoriska mål har du som chef? Det vill säga formella mål. 

3.     Har du som chef andra mål som inte är formella?  

4.      Hur följer du som chef upp de organisatoriska målen?  

e. Hur ofta följer du upp och övervakar medarbetarnas prestationer?  

f. Vid uppföljning av mål, hur kommunicerar du ut uppföljningen till 

medarbetarna och vad består den av?  

g. Hur leder du dina medarbetare för att uppnå de utsatta målen?   

h. Vilka åtgärder tar ni om målen inte nås? 

 

Distans 

1.      På vilket sätt ser du att distans till dina medarbetare påverkar ditt arbete som chef?  

2.      Vilka utmaningar anser du att distansen skapar i ditt ledarskap och hur hanterar du 

 dessa utmaningar?  

3.    Hur har distansen underlättat samt försvårat ditt ledarskap?  

4.      Vad är extra viktigt att tänka på som chef på distans? 

 

Ledarskap 

1. Vilka egenskaper bör en chef inom hemtjänsten besitta?  

b. Vilka egenskaper som chef anser du att du besitter?  

2. Hur agerar du som chef när en medarbetare gör något fel i tjänsten? 

3. Involverar du dina medarbetare i olika beslutsprocesser? (tar deras åsikter i åtanke, 

delaktighet etc) 
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4. Hur jobbar du med att främja de anställdas välbefinnande?  (arbetsmiljö/kultur) 

5. Vad anser du om kreativitet och innovativt tänkande inom hemtjänsten? 

a.       Hur som chef främjar du kreativitet och innovativt tänkande? 

6. Är det något med ditt ledarskap som du skulle vilja utveckla? 

 

Kommunikation 

1.      Hur kommunicerar du med dina vårdbiträden? (KANAL) 

2.      Hur ofta kommunicerar du med dina vårdbiträden? (FREKVENS) 

3.      Vad kommunicerar du med dina vårdbiträden om? (FRÅGOR/INNEHÅLL) 

4.      Kommunicerar du oftast till gruppen eller till enskilda vårdbiträden? 

5.      Hur säkerhetsställer du att vårdbiträden uppfattat informationen på ett korrekt sätt?  

 

Övriga frågor 

1.     Har du några ytterligare kommentarer, frågor eller funderingar?  

2.     Ifall vi behöver komplettera, är det okej om vi ringer dig? 

 

 

 

 

 

 

 


