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Abstract 
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The aim of this qualitative study is to understand how first-line managers lead their 

employees in the implementation of social service legislated value-base for elderly people. 

We wanted to understand what kind of leadership the managers used and how this leadership 

is formed by their acting space.  

Method: For this study is a qualitative method used. Trough semi-structured interviews, with 

7 first-line managers, the empirical data were collected.  

Theory: For the analysis of the empirical data was Kurt Lewin’s three classic leadership-

styles used; the autocracy, the democracy and laissez-faire, and the theoretical concept of 

acting space. 

Result: The result of the study showed that the most common leader-style is the democracy 

style among the first-line managers. In the work with the social service legislated value-base 

for elderly people it is important to be a present leader that supports and include the 

employees in this work. However there are situations where the leader has to use an autocracy 

leader-style. The leadership is shaped by the acting space the first-line manager has. It can be 

affected by the organizational conditions like resources and the possibility of education for 

both the managers and the employees.  

 

 

Keywords: valu base, first-line managers, employees, leadership, leadership-styles, acting 

space 

 

Nyckelord: värdegrund, första linjens chef, medarbetare, ledarskap, ledarskapsstilar, 

handlingsutrymme 

 



 

 
 

 

Förord 

 

Först och främst vill vi tacka de första linjens chefer som ställde upp och möjliggjorde den här 

uppsatsen genom att dela med sig av sina erfarenheter. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Kettil Nordesjö för den hjälp, råd och handledning som vi fått under uppsats-

processen.  

 Tack!  
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1. Problemformulering 
Vi blir både allt äldre och fler äldre i Sverige idag. Enligt en rapport från statistiska 

centralbyrån (2013) förväntas var fjärde person i Sverige vara över 65 år 2050, till skillnad 

från i början av 1900-talet där andelen låg på var tionde. Ålderdom är något som berör alla 

människor och är en oundviklig del av livet. Intresset för att skapa en äldreomsorg av god 

kvalitet borde därför angå oss alla.  

 Äldreomsorgen genomgick en rad förändringar under 1990-talet (SOU 2000:38). 

Ansvaret för äldreomsorgen föll på kommunerna efter att ädelreformen antogs år 1992, 

kommunerna fick då en större frihet att utforma interna styr- och driftformer. Den nya 

utvecklingen skapade en äldreomsorg där de äldre började betraktas som kunder på en 

omsorgsmarknad och där tjänsterna blev produkter. Under 1990-talets senare del ökade 

intresset för äldreomsorgens kvalitet på grund av en intensiv massmediedebatt om 

missförhållanden. I ett tillägg i socialtjänstlagen slogs det fast att äldreomsorgen ska vara av 

god kvalitet och att verksamheterna ska kvalitetssäkras (SOU 2000:38). Utvecklingen av 

äldres behov och rättigheter har sedan dess allt mer uppmärksammats och år 2011 skrevs en 

nationell värdegrund in i socialtjänstlagen, 5 kapitlet 4§ (SFS 2001:453). Den nationella 

värdegrunden för äldreomsorgen handlar om individens rätt till ett värdigt liv och att få känna 

välbefinnande. Nationell värdegrund ska genomsyra allt arbete i äldreomsorgen, alltifrån 

handläggning till genomförande. 

 Då nationell värdegrund är en politiskt utformad policy innebär det att den inte kommer 

ifrån själva verksamheterna. Beslutet att den ska implementeras och användas som 

målsättning har således kommit uppifrån. Det har gjort oss intresserade av att se närmare på 

just den nationella värdegrunden och hur första linjens chefer, som är ett samlingsnamn för 

chefer inom äldreomsorgen, leder i arbetet med dess innehåll. Då verksamheter inom 

äldreomsorgen är politiskt styrda skapas det särskilda organisatoriska ramar som vi kan tänka 

oss påverkar vilka möjligheter första linjens chefer har att leda sina medarbetare.  

 För att stärka chefer inom äldreomsorgen har socialstyrelsen tagit fram en särskild 

ledarskapsutbildning för implementeringen av nationell värdegrund (Socialstyrelsen, 2012). 

Även om man satsat på en värdegrund som syftar till att lyfta de äldres rätt till ett värdigt liv 

och välbefinnande är det inte givet att det är så enkelt att översätta i praktiken. Senare 

forskning har visat att majoriteten av vårdpersonal inom hemtjänst och särskilt boende inte 

värdesätter de äldres rättigheter (Kjellström & Sjölander, 2014). Detta tyder på att arbetet med 

värdegrundens mål kan vara svårt. Att få åldras med värdighet och stolthet, trots att man är i 
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behov av hjälp, är viktigt för de flesta äldre omsorgstagare (Witsø, Vik & Ytterhus, 2012). 

För att lyfta och uppmärksamma äldres rättigheter och livskvalitet finner vi det viktigt att se 

på hur arbetet med nationell värdegrund beskrivs av första linjens chefer ute i 

verksamheterna. Då värdegrunden handlar om att säkra för välbefinnande och värdigt liv för 

äldre människor måste det finnas någon som ser till att de målen verkställs.  

 En förutsättning är kompetenta och engagerade medarbetare som leds i det arbetet av 

sin chef. Westerberg och Tafvelin (2013) menar att det är chefer som i sitt ledarskap har 

möjlighet att skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att göra ett bra arbete med 

värdegrundsfrågorna. Det är trots allt medarbetarna, som gentemot de äldre omsorgstagarna, 

kan förverkliga värdegrundens innehåll. Arbetet med den nationella värdegrunden är en av 

många faktorer som spelar in i hur god kvalitet i äldreomsorgen skapas. Vad och hur chefer 

väljer att prioritera och lyfta i sin verksamhet påverkar medarbetarnas tanke- och arbetssätt, 

menar Crumpton (2013). Därför är vi intresserade av att se hur chefer inom äldreomsorgen 

leder sina medarbetare i arbetet med den nationella värdegrunden. Första linjens chefer på 

särskilda boenden har en nära kontakt till medarbetare och omsorgstagare och vi har därför 

valt att studera hur just dessa chefers ledarskap ser ut utifrån de förutsättningarna de har.  

 Med utgångpunkt ur ovanstående kunskap vill vi i den här uppsatsen ta reda på hur 

första linjens chefer i äldreomsorgen arbetar med nationell värdegrund för att ge brukarna ett 

värdigt liv. Vi är intresserade av att se vilken typ av ledarskap de använder sig av, och hur det 

formas, för att nå värdegrundens mål. 

 
2. Syfte 
Syftet är att förstå hur första linjens chefer för särskilda boenden i äldreomsorgen leder sina 

medarbetare i implementering av den nationella värdegrunden. 

 

3. Frågeställningar 
- Hur beskriver första linjens chefer att ledarskapet ser ut i arbetet med nationell 

värdegrund? 

- Hur kan första linjens chefers handlingsutrymme forma ledarskapet i arbetet med 

nationell värdegrund? 

 
4. Bakgrund 
För att bättre förstå det område som uppsatsen befinner sig i presenteras här 

bakgrundsinformation om vad det innebär att vara första linjens chef, vad nationell 
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värdegrund innehåller, vad ett särskilt boende är och vad som kännetecknar äldreomsorgen 

som en människobehandlande organisation. Med de här begreppen vill vi ringa in vad som 

präglar verksamheten som första linjens chefer ska leda i. 

 

4.1 Första linjens chef 

I den här studien kommer vi att se närmare på chefer för särskilda boenden då närheten till 

medarbetare och omsorgstagare ofta är större än exempelvis inom hemtjänst. Första linjens 

chef är ett samlingsnamn för chefer som har den lägsta chefspositionen, det vill säga de chefer 

som har den närmsta kontakten med medarbetarna (Wolmesjö, 2005). Inom äldreomsorgen 

finns första linjens chefer på särskilda boenden och i hemtjänsten och kan gå under olika 

benämningar som enhetschef, områdeschef eller verksamhetschef.   

 Att arbeta som första linjens chef inom människobehandlande organisationer innebär ett 

komplext chef- och ledarskap (Szucs & Andersson Bäck, 2015). Bergman (2009) menar att 

det innebär två typer av ansvar dels ett verksamhetsansvar och dels ett personalansvar. 

Verksamhetsansvaret handlar om att se till att verksamheten når uppsatta mål, håller sig till 

budget och ekonomi och att den omsorg som ges har god kvalitet. Personalansvaret handlar 

om arbetsmiljö, anställningar, handledning och utvecklingssamtal.  

 I den kommunala äldreomsorgen har utvecklingen av chef och ledarskap de senaste 

årtiondena lett mot en minskning av antalet beslutsnivåer i verksamheterna (Tullberg, 2006). 

Antalet chefer har reducerats och många gånger är första linjens chefer ansvariga för flera 

arbetsgrupper och ett stort antal anställda. Det som påverkar typen av ledarskap är till 

exempel om chefen befinner sig på samma plats som medarbetarna, det vill säga hur 

möjligheten till närvaro och kontroll ser ut.  

 

4.2 Nationell värdegrund för äldreomsorg 

Den 1 januari 2011 förtydligade socialtjänstlagen värderingarna om hur äldreomsorg ska 

bedrivas genom att införa en nationell värdegrund (Forsman, 2014). Socialtjänstens 

verksamhet som rör omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (5 kap. 4 § SoL). Syftet med värdegrunden är att de normer och 

etiska värden den innehåller ska vara grunden för arbetet och hur verksamheterna ska styras. 

Genom värdegrunden ska äldreomsorgen värna och respektera var och ens rätt till privatliv 

och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning, känna 

trygghet och meningsfullhet (Blennberger & Johansson, 2010). Socialstyrelsen har tagit fram 

basutbildningar, fördjupningsutbildningar och material om den nationella värdegrunden till 
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alla som arbetar i äldreomsorgen. Det finns ett vägledningsmaterial som bygger på 

socialstyrelsens allmänna råd som innehåller information med förslag på hur man kan arbeta 

med värdegrunden i praktiken. Detta för att underlätta och stödja implementeringen av 

värdegrunden i det dagliga arbetet.   

Värdegrunden ska bland annat öka tydligheten för ledning och medarbetare. Med hjälp 

av värdegrundsbegreppen vill man utveckla och stärka relationen mellan brukaren och 

omsorg där det är brukaren som ska vara utgångspunkten. Värdegrunden ska hjälpa 

medarbetarna att underlätta äldre personers inflytande över genomförandet av de beslutande 

insatserna genom individuell vårdanpassning (Blennberger & Johansson, 2010). Trots att 

värdegrunden är lagtext lämnas den för tolkning av äldreomsorgens chefer och i sin tur 

medarbetare på praktisk nivå. Blennberger och Johansson (2010) menar att det behövs chefer 

som motiverar sina medarbetare till förbättrad vård i dialog med omsorgstagare och deras 

anhöriga. Som chef förväntas man ge medarbetarna kunskap om värdegrunden och tid för 

diskussion och reflektion i mötet med omsorgstagaren. 

 

4.3 Särskilt boende 

Då vi ska studera första linjens chefer i äldreomsorgen har vi valt att rikta in oss på chefer för 

särskilda boenden som har sina specifika förutsättningar. Särskilt boende är en boendeform 

som erbjuds och finansieras av kommunen enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Kommunen står ansvariga för att mål och kvalitet i dessa verksamheter efterföljs 

(Socialstyrelsen, 2012). För att få bo på ett särskilt boende måste man genomgå en individuell 

behovsprövning och bli beviljad en sådan plats genom ett biståndsbeslut. Särskilt boende är 

till för de personer som har ett stort behov av vård och omsorg dygnets alla timmar och det 

behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Här finns möjlighet till nära relationer mellan både 

chefer, medarbetare och omsorgstagare där alla bor eller arbetar under samma tak.  

 

4.4 Äldreomsorgen som människobehandlande organisation 

Äldreomsorgen är vad som kallas för en människobehandlande organisation. 

Människobehandlande organisationer är de verksamheter som i vardagligt tal går under 

benämningen vård, skola och omsorg. De är välfärdssektorns kärnverksamheter som de allra 

flesta av oss blir berörda av någon gång i livet. 

 Det som i hög grad präglar den här typen av organisationer är dess politiska styrning, 

menar Johansson, Dellgran och Höjer (2015). Den politiska styrningen innebär att 

arbetsuppgifterna kan justeras eller ändras beroende på det politiska läget i samhället. 
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Politiker kanske vill göra speciella insatser för en viss grupp utsatta människor och erbjuder 

specifika resurser till vissa organisationer för just detta ändamål. (Johansson, Dellgran & 

Höjer, 2015). Något som också särskiljer verksamheter i människobehandlande organisationer 

från andra organisationer är att arbetsmetoderna måste överensstämma med allmänna 

kulturella normer och värderingar i samhället (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Det är 

viktigt för att vinna legitimitet hos allmänheten. Legitimitetskriser uppstår med jämna 

mellanrum som till exempel de vårdskandaler på äldreboenden som rapporteras om i media. 

Legitimiteten hos allmänheten är viktig då en del insatser i människobehandlande 

organisationer innebär frihetsbegräsningar för den enskildes bästa. De här verksamheterna är 

ställda under demokratisk kontroll som innebär att de kan bli ansvarsutkrävande om de inte 

handlar på ett godtagbart sätt.  

 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tar vi med oss från det här avsnittet att första linjens chefer inom 

äldreomsorgen har ett komplext chef- och ledarskap med många ansvarsområden, som 

verksamhetsansvar och personalansvar. Som en politiskt styrd organisation måste arbetet som 

sker i verksamheterna erhålla legitimitet hos allmänheten, därav togs den nationella 

värdegrunden fram. Nationell värdegrund är ett politiskt utformat mål där första linjens chefer 

ska leda medarbetarna i arbetet med att implementera den och ge äldre möjlighet att få leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande.  

 

5. Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning, som gjorts på området 

ledarskap och äldreomsorg, utifrån tre olika teman; ledarskapets betydelse och förutsättningar, 

värderingar och kompetens hos vårdpersonal och äldres tankar om omsorg. Forskningen har 

vi hittat på olika sökmotorer där våra sökord har varit nationell värdegrund, ledarskap, ledare, 

äldreomsorg, första linjens chef och handlingsutrymme. Samtliga sökord har också översatts 

och använts på engelska för att få ett bredare resultat.  

 Vårt val till tidigare forskning syftar till att ge bättre förståelse för hur ledarskap för en 

första linjens chef kan se ut och formas men också i relation till medarbetarna och vilket 

ledarskap de behöver. För att ytterligare motivera vikten av att nationell värdegrund behövs 

presenteras också forskning om hur äldre upplever äldreomsorgen.  
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 Forskningen gör ibland en åtskillnad mellan undersköterskor och vårdbiträden vill vi 

förtydliga att begreppet vårdpersonal inkluderar båda yrkestitlarna och när en åtskillnad görs 

står deras olika yrkestitlar var för sig.  

 

5.1 Ledarskapets betydelse och förutsättningar 

Ledarskap i äldreomsorgen är viktigt på flera olika plan, vilket poängteras av tidigare 

forskning. Westerberg och Tafvelin (2013) konstaterar att ett gott ledarskap i äldreomsorgen 

behövs för att kunna leverera omsorg av god kvalitet i hemtjänsten. En chefs ledarstil är viktig 

för medarbetarna, dels för en arbetsmiljö där de ska kunna känna delaktighet och trivsel men 

också för att de ska kunna ge bra resultat i det arbete som de utför. Westerberg och Tafvelin 

(2013) identifierar också förhållanden som kan försvåra arbetet med att kunna leverera en god 

vårdkvalitet. I hemtjänsten arbetar man ofta ensam med hög arbetsbelastning och lite 

inflytande. Brist på stöd från kollegor och chef är vanliga förhållanden som påverkar 

medarbetarnas utförda arbete. De arbetsförhållanden som råder i hemtjänsten, menar 

Westerberg och Tafvelin (2013), kräver särskilt ett ledarskap som ger de anställda mycket 

uppmärksamhet och att ledaren visar engagemang i det som sker i verksamheten.  

 Organisatoriska förutsättningar kan på olika sätt försvåra ledarskapet för chefer i 

äldreomsorgen. Då man som chef styrs av till exempel lagar, politiska beslut och ekonomi 

begränsas handlingsutrymmet och handlingsfriheten, menar Karlsson (2006). Många chefer 

känner sig, enligt Karlsson (2006), styrda av organisationskulturen som sätter gränser för 

deras sätt att agera i sitt ledarskap. De kan däremot känna en större handlingsfrihet när det 

kommer till det konkreta och nära arbetet, till exempel hur medarbetarna ska arbeta för att 

verkställa beslut.  

 En forskningsstudie av Røkstad, Vatne, Engedal och Selbaek (2015) har studerat hur 

viktigt ledarskapet är när man ska implementera nya arbetssätt i äldreomsorgen. I sin 

forskning har de studerat hur chefer gör för att implementera person-centrerad omvårdnad vid 

demenssjukdom på särskilda boenden. Røkstad et al. (2015) menar att ledare ska var aktiva 

förebilder, kunna förklara visionen tydligt och inkludera och stärka de anställda i processen. 

Det nya arbetssättet i den här studien beskrivs som värdebaserad, det vill säga vilar på värdet 

om att omvårdnaden ska vara person-centrerad och individanpassad. För just värdebaserad 

implementering, menar Røkstad et al. (2015), är det viktigt att de anställda får hjälp att 

reflektera och återspegla dessa värden för att kunna göra dessa styrande och självklara i sitt 

arbete.  
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 Ansvaret och uppdraget för första linjens chefer är stort och kräver många kvaliteter i 

både chefskap och ledarskap. Wolmesjö (2005) har utifrån intervjuer med första linjens chefer 

inom just äldreomsorgen kommit fram till en lång kompetenslista där chefen ska kunna klara 

av mängd olika uppdrag. Det handlar om att hantera vardagen, vara tydlig, delegera, tänka 

utanför ramarna, vara lojal, genomföra fattade beslut, driva egna projekt, hantera 

omvärldsbevakning, våga sticka ut, ha social utbildning, ha ledarutbildning och ha 

ledaregenskaper. Enligt Wolmesjö (2005) kräver den här typen av chefsuppdrag väldigt 

mycket av en och samma person.  

 Ledarskap innebär inte bara att ha makt utan också förmågan att influera tankar och 

aktiviteter hos andra, menar Crumpton (2013). På det sättet kan ett gott ledarskap motivera 

och stödja medarbetare i en organisation. Crumpton (2013) menar att motivation är nära 

kopplat till känslor och som chef är det viktigt att kunna läsa sina anställdas emotionella 

signaler för att veta hur man bäst ska kunna motivera dem. Några sätt är att ge positiv 

feedback, belöna gott beteende, visa vilja att vara en del av arbetslaget, lyssna på vad som 

sägs och reagera på lämpligt sätt, ställa frågor och visa intresse och föregå med ett gott 

exempel. Att som ledare kunna behålla motivationen för både sig själv och medarbetarna i en 

organisation är enligt Crumpton (2013) extra viktigt i organisationer där förutsättningarna kan 

förändras, till exempel i perioder av dålig ekonomi.  Det kan vara en tuff utmaning för chefer 

där sådana påfrestningar kan leda till frustration och irritation hos medarbetarna vilket gör 

ledarskapskvaliteterna extra viktiga (Crumpton, 2013). 

 Det finns också en del kritiska röster mot ledarskapets betydelse. Sveningsson och 

Alvesson (2010) menar att dess betydelse lätt blir överdriven. Ledarskapet har fått en allt för 

stor roll i forskningen som rör framgång i verksamheter och organisationer. Den positiva 

synen på ledarskap och på ledarens betydelse har blivit oändligt populärt. Idag ses ledarskapet 

nästan som en avgörande faktor för framgång. Sveningsson och Alvesson (2010) menar att 

det finns många andra faktorer som också påverkar en organisations framgång. Dessa andra 

faktorer är till exempel bransch- och konkurrensförhållanden eller kapacitet och resurser. 

Enskilda ledare, har enligt Sveningsson och Alvesson (2010) ofta begränsade möjligheter att 

rent faktiskt kunna påverka, men vi ofta har en tendens att koppla positiva och negativa utfall 

i en verksamhet till en ansvarig person, det vill säga till ledaren. Ledarskap saknar inte 

betydelse men att ledarskap som begrepp, och vad det faktiskt innebär, gör forskningen om 

dess roll svår att avgöra. Många som i sitt yrke har en ledarroll kan ofta identifiera sig med en 

speciell stil i sitt ledarskap, men när det kommer till att praktiskt utföra den speglas det inte i 

verkligheten (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
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5.2 Värderingar och kompetens hos vårdpersonal  

I det här avsnittet kommer vi att presentera forskning om vårdpersonalen och deras 

kompetens och värderingar. Det är trots allt vårdpersonalen, medarbetarna, som första linjens 

chef ska leda i arbetet med nationell värdegrund och de personer som kan förverkliga de mål 

som värdegrunden sätter. Josefsson, Åling och Östin (2011) har forskat i vad vårdpersonal 

inom äldreomsorgen tycker är viktigt för att de ska kunna ge en god vård. Det som framträder 

tydligt är att medarbetarna vill att arbetet ska vara intellektuellt stimulerande där de kan arbeta 

självständigt och under frihet. Att kunna få ta egna initiativ i arbetet och att få ha ett 

innovativt tänkande lyfts också fram som viktiga förutsättningar. De vill ha möjlighet att 

kunna påverka, både vad som händer i verksamheten och sina egna arbetssysslor. Det är 

viktigt för medarbetarna att en chef är rättvis och förstående men också att hen uppmuntrar 

och värdesätter vårdpersonalens egna initiativ och åsikter (Josefsson, Åling & Östin, 2011) 

 Omsorgen påverkas inte bara av att vårdpersonalen ska ha bra förutsättningar utan 

också av hur vårdpersonalen själva ser på de äldre omsorgstagarna och hur de värderar äldres 

rättigheter. I en studie av Kjellström och Sjölander (2014) visar det sig att majoritet av 

vårdpersonal, inom de hemtjänst-grupper och särskilt boende som studien berör, värdesätter 

de äldres rätt till delaktighet och självbestämmande lågt. Vårdpersonalen tycker att det är 

något som endast kan tas hänsyn till inom deras egna arbetsramar. Andra resultat som kan 

försvåra för den äldres rätt till självständighet, visar studien, var att många av vårdpersonalen 

grundade sitt arbetssätt på den gyllene regeln. Denna innebär att personalen funderar på hur 

de skulle vilja ha det och agerar efter det. Tanken kan vara god men den försvårar arbetet med 

den personliga och individanpassade omsorgen, menar Kjellström och Sjölander (2014). Det 

blir lätt att den gamlas egna vanor och önskemål hamnar i skymundan. 

 Utbildade undersköterskor har bättre kunskap och förhållningssätt och värdesätter äldres 

rättigheter tydligare i sitt arbete än vad vårdbiträden gör (Kjellström & Sjölander, 2014). Men 

många chefer inom äldreomsorgen lägger en större vikt vid att nyanställd personal snarare har 

en personlig lämplighet än en faktisk utbildning bakom sig. Detta trots att socialstyrelsen i 

många utredningar visar på att kompetenshöjning hos personalen höjer vårdkvaliteten 

(Ahnlund & Johansson, 2006). På så vis menar Ahnlund och Johansson (2006) att 

utbildningen för vårdpersonal i äldreomsorgen inte har vunnit legitimitet hos cheferna, 

samtidigt som utbildade undersköterskor har visat sig ge bättre vård för de äldre 

omsorgstagarna.    
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5.3 Äldres tankar om omsorg  

För att få en bättre förståelse för vikten av god kvalitet i äldreomsorgen kommer vi här 

redovisa forskning som gjorts om dess omsorgstagare, det vill säga de äldre. Här vill vi ge en 

bild av hur de upplever och tänker kring de insatser som de har eller eventuellt kommer att 

behöva ta emot.  

 I en artikel av Gunnarsson (2008) får de äldres egna tankar komma fram om åldrandet, 

sina behov av vård och om svensk äldreomsorg. Här visar Gunnarsson (2008) att många äldre 

påverkas av den negativa bild som massmedia förmedlar genom till exempel beskrivningar 

och rapporter om olika vårdskandaler. Detta ger en oro över åldrandet och att bli äldre. Många 

funderar över vilka behov de kommer att få och den omsorgen de kommer att mötas av. 

Gunnarsson (2008) visar på att de äldre värdesätter känslan av självständighet högt och de vill 

behålla sin självständighet trots sjukdom eller funktionsnedsättningar. Självständigheten är ett 

sätt att minska känslan av att vara en belastning för anhöriga och/eller för samhället, som 

många är rädda för. Att vara frisk och oberoende är viktigt (Gunnarsson, 2008). 

 Liknande resultat har även Witsø, Vik och Ytterhus (2012) fått i sin forskning om äldres 

egna reflektioner om omsorg. Äldre vill åldras med värdighet och stolthet. Ett sätt att 

underlätta dessa känslor är att arbeta med de äldres delaktighet och självbestämmande i 

omsorgen, menar Witsø, Vik och Ytterhus (2012). Något som också lyfts fram är den äldres 

behov av att få vara en meningsfull del i sitt hem, samhället eller familjen. (Witsø, Vik & 

Ytterhus, 2012). För att kunna skapa en omsorg med värdighet och meningsfullhet spelar 

medarbetare och chefer inom äldreomsorgen en viktig roll. Det är av betydelse hur tjänster 

och insatser i äldreomsorgen är utformade då de äldre omsorgstagarna befinner sig i en utsatt 

situation där man är beroende av hjälp. Genom att skapa en äldreomsorg där medarbetare och 

chefer främjar de viktiga värden som ska genomsyra omsorgen kan god kvalitet skapas.  

 

5.4 Sammanfattning 

Från det här avsnittet tar vi med oss att en chefs ledarskap kan till stor del påverka hur bra 

medarbetare presterar. Tidigare forskning har visat att en chefs ledarstil är viktig för att 

medarbetarna ska kunna ge bra resultat i det arbete de utför, då det är de som möter de äldre. 

För arbetssätt som är värdebaserade, så som värdegrunden är, är diskussion och reflektion 

viktigt för att hjälpa medarbetarna i implementeringen. Då det är medarbetarna som är de som 

ska utföra vårdarbetet, så som chefen vill, spelar hens ledarskap en betydande roll. Men vi tar 

samtidigt med oss att andra menar att betydelsen av ledarskapet är överdriven och att det är 

många andra faktorer som istället påverkar en verksamhets resultat. Forskning visar till 
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exempel på att chefernas handlingsutrymme styrs och begränsas genom bland annat lagar, 

politiska beslut och tolkningar. Det blir viktigt att ta ha förståelse för dessa andra faktorer som 

också påverkar hur framgångsrikt en verksamhet är.  

 

6. Metod och metodologiska överväganden 
Utifrån vårt syfte, att förstå hur första linjens chefer för särskilda boenden leder sina 

medarbetare i implementering av den nationella värdegrunden har vi valt en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativa metoder passar bra för att få svar på frågor om människors 

erfarenheter och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2012). I den här uppsatsen är första linjens 

chefers skildringar det empiriska underlaget till det resultat vi kommer att presentera. Genom 

att analysera våra transkriberingar, inhämta kunskaper från bakgrund, tidigare forskning och 

vald teori har vi hittat ett sätt att besvara våra frågeställningar.  

 I det här avsnittet redovisar vi vårt tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod, urval, 

bearbetning och analysering av intervjumaterialet. Vi reflekterar också kring vår förförståelse, 

studiens validitet och reliabilitet, etiska dilemman och vår arbetsfördelning. 

 

6.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuer är en bra metod för att få 

kunskap om andra människors erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkman, 2014). 

Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor är det första linjens chefers erfarenheter som kan 

ge oss förståelse och svar, därmed är intervju en passande datainsamlingsmetod för den här 

uppsatsen.  

 Vårt val av intervjumetod har varit att använt oss av semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerad intervju utgår man ifrån en intervjuguide med olika teman, men det lämnas 

utrymme för att byta ordning på frågorna och utveckla dem utefter intervjupersonernas svar 

om det behövs (Bryman, 2011). Intervjun kan få ett bättre flyt då den anpassas efter 

interaktionen mellan intervjupersonen och oss som intervjuare. I intervjuguiden har vi använt 

oss av öppna frågor som möjliggör för intervjupersonerna att svara mer fritt och beskrivande. 

Det krävs dock även slutna frågor för att få fram mer specifika fakta som vi kan behöva om 

till exempel utbildning eller bakgrund. Något som var svårt i utformandet av intervjuguiden 

var att ta fram rätt frågor.  
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 Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Det här gjorde vi för att 

få med intervjupersonernas egna uttryck och för att kunna återgå till materialet om igen (Jmf 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012). 

 

6.2 Urval och urvalsmetod 

För vår kvalitativa studie har vi använt oss av ett subjektivt urval för att hitta våra 

intervjupersoner. Subjektivt urval handlar om att vi som forskare utifrån vår tidigare kunskap 

om områdesfältet väljer ut personer som har relevant kunskap att besvara forskningsfrågorna 

(Denscombe, 2009). Våra intervjupersoner valdes ut utifrån deras uppdrag som första linjens 

chef då vår studie riktar sig mot dem som målgrupp. Vi kontaktade chefer från tre olika 

kommuner i Småland, där samtliga intervjupersoner är kvinnor. Att det endast är kvinnliga 

intervjupersoner kan ge en ensidig bild men det speglar dock verkligheten då 

majoriteten av första linjens chefer inom äldreomsorgen är kvinnor (Wolmesjö, 2009).  

 Kontaktuppgifter till första linjens chefer hittade vi på respektive kommuns hemsida. Vi 

skickade ut mejl till totalt 20 chefer med ett informationsbrev om vår uppsats och förfrågan 

om deltagande till intervju.  Av de som hade möjlighet att ställa upp genomförde vi 7 

intervjuer med första linjens chefer för särskilda boenden i äldreomsorgen. För att få en lite 

tydligare bild om vilka våra intervjupersoner kommer här en kort presentation om deras 

bakgrunder och tjänster:  

 

Intervjuperson 1: 

Har arbetat som första linjes chef i mer än 10 år och har över 40 anställda. Har fått en 

grundläggande utbildning om nationell värdegrund.  

 

Intervjuperson 2:  

Har arbetat som chef i över 10 år. Har idag över 40 anställda. Har fått en föreläsning om 

värdegrunden tillsammans med sin personal. 

 

Intervjuperson 3:  

Har arbetat som chef i över 10 år. Har över 40 anställda. Går nationell ledarskapsutbildning 

om värdegrunden. 

 

Intervjuperson 4: 
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Har arbetat som chef i över 5 år. Har idag mer än 50 anställda. Går nationell 

ledarskapsutbildning om värdegrunden. 

 

Intervjuperson 5: 

Har arbetat som chef i mer än 5 år. Har över 50 anställda. Har fått en grundläggande 

utbildning om nationell värdegrund.  

 

Intervjuperson 6:  

Har arbetat som chef i över 20 år. Har över 40 anställda. Går nationell ledarskapsutbildning 

om värdegrunden.  

 

Intervjuperson 7: 

Har arbetat som chef i över 20 år och har mer än 50 anställda. Har gått nationell 

ledarskapsutbildning om värdegrunden. 

 

6.3 Genomförandet 

Inför våra intervjuer skapade vi en intervjuguide baserad på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Utifrån det skapade vi relevanta frågor om ledarskap och möjliga 

begränsningar i arbetet med värdegrunden. Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjuguide som möjliggjorde att vi vid behov kunde ändra ordning på frågorna och hur de 

ställdes allt efter hur intervjun flöt på (se bilaga för intervjuguide).  

 Intervjutiderna bokades in genom mejl och telefonkontakt och samtliga intervjuer 

skedde på intervjupersonernas arbetsplats. Innan intervjun startade informerade vi om hur 

intervjun skulle gå till, om att deltagande är frivilligt och hur materialet kommer att användas. 

Intervjupersonerna fick också skriva under att de fått ta del av den informationen och att de 

ville delta. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas. 

 Det går inte att komma ifrån att intervjusituationer skapar en speciell stämning och att 

inspelningen kan hämma den som intervjuas. Att intervjua, bli intervjuad och samtidigt bli 

inspelad är inget vanligt samtal vilket naturligtvis kan påverka hur man uttrycker sig och vad 

man väljer att berätta (Kvale & Brinkman, 2009). Vi är medvetna om att situationen kan ha 

påverkat informationen våra intervjupersoner lämnade, men genom att vi använde en semi-

strukturerad intervju flöt våra intervjuer på mer naturligt eftersom vi genom följdfrågor kunde 

ge respons på uppgifter och på så vis bekräfta den som blir intervjuad. Vår upplevelse av 
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intervjusituationen var att våra intervjupersoner kände sig bekväma och fritt och obehindrat 

svarade på våra frågor.   

 

6.4 Analysmetod 

Vi har valt att använda kodning för att hantera och förstå vårt insamlade material. Kvale och 

Brinkman (2009) beskriver kodning som ett sätt att koppla ett eller flera nyckelord till ett 

textavsnitt för att lättare kunna identifiera viktiga aspekter i intervjumaterialet. I vår 

analysmetod har vi använt både begreppsstyrd kodning och datastyrd kodning av Kvale och 

Brinkman (2009). Begreppsstyrd kodning innebär att koderna är framtagna på förhand innan 

materialet tolkas. Datastyrd kodning innebär att kodorden uppkommer under tiden som 

materialet tolkas (Kavle & Brinkman, 2009). Under tiden vi läste vårt material identifierade vi 

för oss relevanta teman och begrepp. Utifrån vår valda teori har kodningen varit 

begreppsstyrd, då vi bland annat letade efter kännetecken för olika ledarstilar. Vi hittade 

också under tolkningen av materialet nya kodord som var av relevans, vilket är en datastyrd 

kodningsmetod. Vidare beskrivs vårt tillvägagångssätt: 

 

1. Läste igenom alla transkriberingar  

2. Läste igenom igen och identifierade begreppsstyrda kodord t.ex. auktoritet 

3. Läste igenom igen och identifierade datastyrda kodord som upptäcktes i steg 2 t.ex. 

begränsningar 

4. Sorterade innehållet efter teman som uppstod från frågeställningarna 

 

Vi sorterade sedan vårt kodade material under rubriker utformade efter våra frågeställningar.  

En fördel med att arbeta med kodning är att vi som forskare tvingas att sätta oss in i alla 

detaljer av vårt material. Detta gav oss en bra överblick av innehållet. En annan fördel med 

kodning, menar Kvale och Brinkman (2014), är att det är ett hanterbart sätt att bryta ner 

materialet för att lättare kunna handskas med det. Det finns en del kritik mot att använda 

kodning. Bryman (2011) menar att risken är att utplockade textstycken kan förlora sin kontext 

och den sociala situation den är hämtad från. Det här har vi haft i åtanke för att inte glömma 

bort det kodade materialets kontext och riskera att ge det en annan betydelse. Det handlar om 

att visa respekt för materialet och de personer som har lämnat det. 

 

6.5 Förförståelse 
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Våra tidigare erfarenheter från äldreomsorgen har dels varit det som gjort oss intresserade av 

att studera det här området. Vi bär alltid på en förförståelse där våra tidigare erfarenheter, 

uppfattningar och kunskaper kommer att påverka hur vi hanterar och bearbetar våra data 

(Thomassen, 2007). Förförståelse är något som kan vara svårt att alltid vara medveten om. 

Det är viktigt att gå in objektivt i sin forskning och vara öppen för att kunna se materialet som 

det är. Vi har båda erfarenhet av arbete i äldreomsorgen, då en av oss har arbetat som 

vårdpersonal och den andra varit vikarierande chef. Vi hade sedan innan kunskap och 

erfarenheter om hur äldreomsorgen kan se ut och fungera. Vår uppfattning kring nationell 

värdegrund i äldreomsorgen var att både chefer och medarbetare inte hade särskilt stor 

kunskap om den och hur den skulle implementeras. För oss var värdegrunden bara något som 

vi hade hört talas om men som inte lyftes i det vardagliga arbetet. Därav väcktes intresset för 

att göra vår studie. Med hjälp av vår förförståelse på området får vi mening i det nya som vi 

mötte under studiens gång. Det är därför viktigt att vi har försökt medvetandegöra vår 

förförståelse och dra nytta av den på rätt sätt. Den har till exempel underlättat hur och vad vi 

ska ställa frågor om, dock med åtanke att inte blanda in våra åsikter eller använda ledande 

frågor. 

 

6.6 Validitet och reliabilitet  

För att bedöma vår studies kvalitet har vi använt begreppen reliabilitet och validitet. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att reliabilitet för kvalitativ forskning syftar till 

forskningsresultatets pålitlighet och tillförlitlighet. Med det menas om resultatet av 

forskningen blir likadant om studien skulle göras av andra forskare vid andra tidpunkter. För 

att öka studiens reliabilitet har vi noggrant beskrivit hur vår forskningsprocess och vårt 

tillvägagångssätt, det vill säga vår metod, har sett ut. På så vis kan andra se hur vi har tagit 

fram vårt material och kommit fram till våra resultat. Något som kan minska reliabiliteten här 

är dock vår förförståelse. Bryman (2011) menar att forskares förförståelse påverkar hur 

forskaren förstår och tolkar resultat. Vår förförståelse har påverkat bland annat hur vi har 

utformat frågorna i intervjuguiden men troligtvis också hur vi har tolkat svaren. Vi har dock 

varit medvetna om detta och strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Vi har också valt 

att därför presenterat vilken förförståelse vi gått in med i den här studien.  

 En annan aspekt av studiens reliabilitet är om våra intervjupersoner skulle ge samma 

svar på frågorna om de ställdes av en annan person. Då vi har använt semistrukturerade 

intervjuer har vi kunnat byta ordning på frågorna och ställa följdfrågor vilket ger en sämre 

reliabilitet. Kvale och Brinkman (2014) påtalar dock att man som kvalitativ forskare inte ska 
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lägga allt för stor vikt på att resultatet ska ha så hög reliabilitet som möjligt. Det försvårar för 

forskaren att ha sin egen intervjustil och följa upp intressanta uppgifter från den intervjuade. 

Då vi har utgått från en och samma intervjuguide som grund för alla våra intervjuer anser vi 

att vårt resultat är tillförlitligt.  

 Validitet handlar om vi som forskare har undersökt det som vi faktiskt syftade till att 

undersöka (Bryman, 2011). Det handlar om att vår forskning och forskningsprocess ska vara 

rimlig, relevant och trovärdig för vårt syfte (Jmf Kvale & Brinkman, 2014). Det finns ett stort 

antal sätt att ta fram material och sätt hur det ska tolkas. Utifrån vårt syfte anser vi att vi i vår 

uppsats har använt oss av en relevant metod, teorier och begrepp för att få fram vårt empiriska 

material och tolkat det.   

 Validitet handlar också om hur generaliserbart resultatet av vår studie är. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) handlar generalisering från intervjustudier om den kunskap som tagits 

fram i en specifik situation kan återges i en annan relevant situation. Alltså om våra slutsatser 

kan vara aktuella även för andra första linjens chefer som arbetar inom särskilt boende. Vi 

anser att vårt resultat till viss utsträckning är representativt. De flesta av våra intervjupersoner 

resonerade likadant runt många frågor, vilket stärker validiteten. Dock är antalet 

intervjupersoner begränsat med 7 första linjens chefer. Ett större antal intervjupersoner skulle 

naturligtvis ha gett studien en högre validitet. Samtidigt har vår avsikt med uppsatsen inte 

varit att ta fram ett generaliserbart resultat, utan att ge en inblick i ämnet för att skapa en 

bättre förståelse för hur det kan se ut.  

 
6.7 Etiska överväganden 

I all forskning är det viktigt att värna om och ta hänsyn till deltagarnas integritet. Det finns 

fyra forskningsetiska principer som alla forskare ska ta hänsyn till för att skydda de personer 

som deltar i forskning. De etiska principerna vi tar hänsyn till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hermerén, 2011). 

Informationskravet innebär att våra deltagare fått information om vad studien handlar om och 

hur den ska gå till. Detta skedde dels i den första mejlkontakten där uppsatsens syfte beskrevs, 

att deltagandet är frivilligt och om hur intervjun går till. Samtyckeskravet betyder att 

deltagarna frivilligt går med på att delta och att de när som helst kan välja att lämna studien 

(Hermerén, 2011). Detta informerades om i mejlkontakten och vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi skyddar deltagarnas identitet. Detta gjorde vi genom att 

avidentifiera alla namn i materialet vi fått in, på både intervjupersonerna och de särskilda 
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boendena. Vi har också sett till att obehöriga inte får tillträde till informationen genom att 

enbart vi själva haft tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär är att den information 

som vi får fram endast används till studiens syfte, enligt Hermerén (2011). Vilket innebär att 

inspelningarna och transkriberingarna kommer att förstöras när uppsatsen är klar.  

 Forskning som rör känsliga personuppgifter, innebär fysiska ingrepp eller fysisk eller 

psykisk påverkan eller riskerar att skada studiepersonen ska prövas enligt Etikprövningslagen 

(Hermerén, 2011). Vår studie kommer inte att beröras av denna lag då vi har bedömt att den 

inte berört ovanstående punkter. De personerna som intervjuats är myndiga och intervjuas i 

sin yrkesroll, vilket gör de etiska principerna relativt oproblematiska (Bryman, 2011). 

Intervjuerna handlar alltså inte om intervjupersonerna själva utan om deras yrkesroll och 

yrkeserfarenheter. Även om vi bedömt att vårt ämne inte berör känslig information kan vi inte 

veta hur intervjupersonerna uppfattar våra frågor. Vi har informerat om deras rätt att avbryta 

intervjun och rätten att välja att inte svara på vissa frågor.  

 Uppsatsen avidentifieras då informationen vi fått fram kan innehålla känsliga uppgifter 

som kan komma till skada för någon. Det kan vara uppgifter om intervjupersonernas 

arbetsförhållanden eller relationen till medarbetarna. Det är viktigt ur den synvinkeln att 

skydda chefernas integritet gentemot deras egna chefer och kollegor.  

 
6.8 Arbetsfördelning 

Då det här är en gemensam studie har det varit viktigt för oss att vi båda två har varit 

delaktiga i uppsatsens alla olika delar. I avsnitten bakgrund, tidigare forskning och teori 

delade vi upp arbetet med att söka och sammanfatta information för att sedan gå igenom 

texten tillsammans. Abstract, problemformulering, syfte, frågeställningar, metod, resultat och 

analys, sammanfattning och diskussion har vi skrivit gemensamt. Vi medverkade båda på 

samtliga intervjuer där den ena av oss var ansvarig för intervjun varannan gång. Intervjuerna 

transkriberades direkt efter varje intervju-tillfälle vilket innebar att intervjun delades upp och 

vi transkriberade halva var.  

 

7. Teori 
Ledarskap kan förstås ur flera olika synvinklar och perspektiv. De teoretiska utgångspunkter 

vi har valt att använda oss av är Kurt Lewin’s tre klassiska ledarstilar och begreppet 

handlingsutrymme. Med hjälp av dessa har vi analyserat våra transkriberade intervjuer och på 

så vis svarat på våra frågeställningar.  
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7.1 Den auktoritära-, demokratiska och låt-gå-ledaren 

För att kunna karaktärisera olika ledarstilar och besvara våra frågeställningar har vi valt att 

använda oss av Kurt Lewin’s klassiska ledarstilar; den auktoritära, den demokratiska och låt-

gå-ledarstilen (Lewin & Lippitts, 1938; Lewin, 1944). Dessa tre ledarstilar räknas idag som 

den klassiska indelningen av olika ledare och är fortfarande aktuella för att tolka olika 

ledarstilar (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). 

 Kurt Lewin, Ronald Lippitts och Ralph K. White skrev 1939 efter flera experiment om 

olika ledarstilar. De ledare som identifierades var den auktoritära ledaren, den demokratiska 

och låt-gå ledaren.  

 Det som kännetecknar en auktoritär ledare är att hen är den som bestämmer vad som ska 

göras i en verksamhet. Den auktoritära ledaren instruerar medarbetarna och anser sig själv 

vara den starkaste personen i arbetsgruppen (Lewin & Lippitts, 1938). Ledaren kontrollerar 

sina medarbetare och arbetet som utförs, då tilliten till medarbetarna ofta är liten. På så vis 

lämnas heller inget utrymme till informella ledare. Den auktoritära ledaren uppmuntrar inte 

medarbetare till egna initiativ, kreativitet eller att ta egna beslut i verksamheten. Hen anser sig 

själv veta bäst och är ganska ointresserad av medarbetarnas kunskap och åsikter. Det är 

vanligt att en ledare kan vara smygauktoritär, vilket visar sig genom att ledaren lyssnar in sina 

medarbetare men har redan fattat sitt beslut (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Den 

auktoritära ledarstilen är fördelaktig vid olika tillfällen i en verksamhet som till exempel vid 

uppstart av nya arbetssätt eller implementeringar (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Vid 

situationer där det krävs snabba beslut är en auktoritär ledare alltid beredd. Samtidigt menar 

Nilsson (2008) att det resultatinriktade och auktoritära ledarskapet fungerar bra i stabila 

verksamheter som inte är särskilt föränderliga. Det auktoritära ledarskapet kan vara positivt 

för vissa typer av medarbetare utifrån deras individuella behov av ledning. Medarbetare som 

föredrar auktoritära ledare har behovet av den auktoritära tydligheten och att veta vad som 

gäller (Nilsson, 2008). 

 Låt-gå-ledaren har, till skillnad från den auktoritära ledaren, inga klara besked till sina 

medarbetare. Hen sätter inga direkta gränser utan ger istället sina medarbetare stor frihet att 

utöva sitt arbete som de vill (Lewin, 1944). Istället för att det är ledaren som styr sina 

medarbetare så styrs medarbetarna av sin egen motivation och vilja, vilket lämnar utrymme 

för informella ledare att ta vid. Låt-gå ledaren är passiv som ledare, menar Lennéer Axelsson 

och Thylefors (2005), och delar ofta ut ansvar och uppgifter till sina medarbetare utan att följa 

upp. 



 

 
 

18 

 Den demokratiska ledaren, till skillnad från auktoritära och låt-gå-ledaren, inkluderar 

sin medarbetare i allt som sker i verksamheten (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Hen 

arbetar för att utveckla medarbetarna och uppmanar till gemensamt beslutsfattande utifrån 

verksamhetens behov. Den demokratiske ledaren är en del av gruppen, utan att praktiskt delta 

i medarbetarnas arbete. Hen sammankallar ofta medarbetarna och tar upp de problem som 

uppkommer i verksamheten och försöker att hitta lösningar som de flesta kan enas om. Lewin 

och Lippitts (1938) menar att medarbetarna är friare i sitt arbete och sprider trygghet. Känsla 

av gemenskap dominerar i en arbetsgrupp med demokratiska ledare. En nackdel i det 

demokratiska ledarskapet är att beslutsfattande och liknande arbetsuppgifter kan ta lång tid då 

många ska involveras (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Nilsson (2008) menar också att 

en del medarbetare kan uppfatta en demokratisk ledare som otydlig och blir osäker på hur 

saker och ting ska göras. 

 Det man kunde se utifrån experimenten, som Lewin, Lippitts och White (1939) 

genomförde, var att de tre olika ledarstilarna påverkade hur bra medarbetarna presterade 

under ledaren. Då urskildes den demokratiska ledaren som den som fick medarbetarna att 

prestera bäst resultat. 

  De tre ledarstilarna har både sina för- och nackdelar och fungerar olika bra i olika 

situationer. Nilsson (2008) menar att auktoritärt-, demokrat och låt-gå-stilarna skapar olika 

stämningar i hos medarbetarna vilket också påverkar arbetsresultatet. Medan det auktoritära 

ledarskapet ger störst kvantitet i resultatet, ger det demokratiska ledarskapet ofta en jämnare 

och högre kvalitet. Ofta ger låt-gå-ledaren ett sämre kvantitativt och kvalitativt resultat.  

 Med hjälp av Lewin’s tre olika ledarstilar kan vi se hur första linjens chefers ledarskap 

ser ut i arbetet med nationell värdegrund. På så vis kan vi se vilken eller vilka typer de 

använder och när och hur ledarstilarna används.  

 

7.2 Handlingsutrymme 

Med handlingsutrymme som teoretiskt begrepp vill vi förstå vad som sätter ramarna för första 

linjens chefers ledarskap. Handlingsutrymme hjälper oss att identifiera begränsningar och 

förutsättningar som finns och skapas i en organisation och som i sin tur begränsar möjligheten 

att leda och hur man leder.  

 Handlingsutrymme är ett brett begrepp som kan användas på flera olika sätt. Begreppet 

i sig beskriver möjligheten man har att välja hur man ska handla. Hur handlingsutrymmet 

formas beror på flera olika faktorer menar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008). Vi har 

valt att se på verksamhetens organisering, styrande lagar, som i vårt fall är nationell 
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värdegrund, men också på de professionellas kunskap, kompetens och personliga egenskaper. 

Kontakten med medarbetare och brukare är också faktorer som påverkar handlingsutrymmet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) vilket vi också ska se närmare på.  

 För att förstå hur handlingsutrymmet kan formas av organisationen måste man ha 

kunskap om hur en verksamhet fungerar och är uppbyggd. Organisering är ett begrepp som 

beskriver hur en verksamhet har ordnat och sorterat det arbete som görs och ska göras 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Den sätter gränser för vad man ska göra inom en 

verksamhet, hur man ska göra det och vem som ska göra det. Mellan de organisatoriska regler 

som finns, finns alltid utrymme att kunna agera och göra egna bedömningar hur arbetet ska 

utföras. Här skapas en viss grad av autonomi, det vill säga självständighet, att fritt kunna 

utföra sitt yrke.  

 Handlingsutrymme bygger också på den professionelles egna värderingar, personliga 

egenskaper och handlingsstilar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det innebär hur 

man som professionell väljer att prioritera sina arbetsuppgifter, hitta passande handlingssätt 

och göra egna bedömningar. Som professionell har man alltid ett tolkningsföreträde för hur 

organisationens riktlinjer ska tolkas och hur man ska agera på bästa sätt. Därmed finns det 

också ett ansvar för hur handlingsutrymmet används och det är viktigt att förstå vad det 

innebär att vara medarbetare och brukare. 

  Genom att använda handlingsutrymme för vår empiri kan vi förstå de förutsättningar 

och begräsningar som formar ledarskapet som första linjens chefer använder sig av. Beroende 

på hur handlingsutrymme ser ut kan vi se hur Lewin’s olika ledarstilar kan ta form och 

användas av första linjes chefer i arbetet med nationell värdegrund.  

 

8. Resultat och Analys 
För att förstå hur första linjens chefer i äldreomsorgen leder i implementering av den 

nationella värdegrunden ska vi med hjälp av våra frågeställningar, bakgrund, tidigare 

forskning och vald teori presenterar våra resultat från de intervjuer som vi har genomfört och 

analyserat. Resultatet kommer att presenteras utifrån våra två frågeställningar där första 

avsnittet handlar om första linjens chefer ledarskap och den andra delen handlar om 

begränsningar och förutsättningar som formar ledarskapet.  

 

8.1 Första linjens chefers ledarskap 
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Här presenteras olika indikationer på vilket eller vilka ledarstilar som första linjens chefer 

använder sig av i arbetet med värdegrunden. 

 

8.1.1 En närvarande ledare 

Samtliga intervjupersoner framhåller vikten av att vara en närvarande ledare. Genom att vara 

närvarande och röra sig ute i verksamheten får man som chef möjlighet att delta i vardagliga 

samtal och diskussioner med medarbetarna. Här ser några av intervjupersonerna tillfälle att 

kunna arbeta och lyfta värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. Intervjuperson 1 menar att 

arbetet med värdegrunden måste ske i vardagen: 

 

Vi jobbar med den varje dag så det är inte några speciella dagar utan värdegrunden 

måste vara ledande varje dag, så ser jag mitt uppdrag. 

 

En närvarande ledare kan plocka in värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. På så vis kan 

värdegrundens frågor lyftas odramatiskt och hållas levande. Att det sker effektivt i samtal och 

diskussioner framhåller alla våra intervjupersoner och där blir det närvarande ledarskapet 

viktigt. Även intervjuperson nummer 5 pekar på vikten av att röra sig ute i verksamheten: 

 

Min strategi är väl att föra mycket prat i det dagliga, känner jag att det liksom är 

någonting på gång, då försöker jag ta det dagliga, närvarande(…) ”vad är det nu på 

gång?”, då fångar du mycket direkt. 

 

Genom att vara en närvarande ledare lär intervjupersonerna känna både sina medarbetare och 

deras arbetssituation. Flera av intervjupersonerna menar att de märker tydligt att när de som 

chefer har mycket att göra, till exempel under perioder av medarbetarsamtal och därmed inte 

kan vara ute i verksamheten, blir det snabbt oroligt i arbetsgrupperna. De undrar vart hen är 

och frågor läggs på hög som egentligen hade kunnat redas ut direkt. Att vara närvarande och 

finnas till för medarbetarna skapar utrymme för dialog och ömsesidig kännedom om vad som 

händer ute i verksamheten. Flera av intervjupersonerna känner ett behov av att vara en del av 

arbetsgruppen och som Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) beskriver, vill en demokratisk 

ledare vara nära sin verksamhet för att kunna lyssna in sina medarbetare. På så vis ser vi här 

drag av den demokratiska ledaren hos våra intervjupersoner.  
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 Samtidigt ger ett närvarande ledarskap möjlighet till kontroll över verksamheten. Att 

vara ute bland medarbetare och omsorgstagare ger ledaren insyn i hur arbetet går och vad 

medarbetarna gör. Intervjuperson 2 beskriver: 

 

Jag går ofta ut och fikar på avdelningarna, för det är som jag säger: då kan man fånga 

en fjäder innan det blir en höna. Man hör vad som rör sig och kan ta ned det, så att 

säga, innan det blir för stort av det. 

  

Här finns också tecken på att det närvarande ledarskapet inte behöver ha de bakomliggande 

motiv som den demokratiska ledaren har, det vill säga vara stödjande och delaktig, utan att 

faktisk få kontroll över vad medarbetarna gör. Det kännetecknar en auktoritär ledarstil där det 

finns ett behov av att övervaka sin verksamhet och hur arbetet värdegrundens innehåll blir i 

praktiken. Även i det som intervjuperson 2 säger finns tecken på en auktoritär ledarstil: 

 

… Jag är ju ute på eftermiddagarna många gånger och sitter med och fikar med de 

äldre. Då hör man ju att ”Det är så bra här” eller ”Nja, det var inte så bra”, så att 

man kan fånga upp det. 

 

Det är inte bara för medarbetarna som intervjupersonerna vill vara närvarande för utan även 

för brukarna. Det ger möjlighet för ledaren att få kunskap om resultatet av insatserna. Likt det 

som Lewin och Lippitt (1939) menar är en auktoritär ledarstil resultatinriktad och vill nå 

uppsatta mål. Här finns tecken på att cheferna har ett behov av att se hur resultatet av arbetet 

med värdegrunden ser ut.  

 Det närvarande ledarskapet kan alltså utifrån vårt resultat tyda på både en demokratisk 

och auktoritär ledarstil. Vilken ledarstil man har beror på vilka bakomliggande motiv som 

finns för att vilja vara närvarande och vi kunde se indikationer på båda. Det vi ser är att det 

närvarande ledarskapet fyller många funktioner för chefen i arbetet med värdegrunden.  

 

8.1.2 Ledaren som förebild 

Många av intervjupersonerna vill vara förbilder i arbetet med värdegrunden för sina 

medarbetare. Medvetet eller omedvetet påverkar de sina medarbetare utifrån hur de själva 

som chefer agerar. De menar att det måste vara naturligt i ledarskapet att stå bakom 

värdegrundens innehåll, att visa i handling ger bättre effekt än ord. Intervjuperson 1 beskriver: 
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Om jag ser att någon som jag uppfattar säger något fel, eller har gjort något fel i sitt 

bemötande, då kan jag ta upp det på så sätt att jag gör, visar hur man ska göra eller 

säga. Allt då ofta och tillslut så är det där på ett mycket bättre sätt. De tror att de har 

kommit på det själva. Det är mycket bättre att visa det genom sitt ledarskap.  

 

Intervjupersonerna använder sig själva som redskap för att nå förändring och utveckla sina 

medarbetare. Intervjuperson 4 uttrycker det så här: 

 

Om jag säger att vi kan, och behöver, ta våra fem minuter och sätta oss ner för att prata 

med våra brukare och se hur de mår idag, fråga hur maten har varit och så. Säger jag 

att vi ska ta den här 5minutern då så springer jag bara själv förbi när jag går mina så 

kallade rundor på huset eller så, det ger ju signaler om att ”Nae, vi har ju också lika 

stressigt så chefen har ju det med så det är inte så viktigt” (…) sända dubbla budskap 

till medarbetarna, det blir inte så bra. 

 

Här pekar hen på att det inte går att förvänta sig att medarbetarna ska bete sig på ett sätt om 

hen som ledare inte själv gör det. Genom att visa med goda exempel vad som är viktigt i 

verksamheten och inte bara säga det med ord förmedlar ledarna värdegrundens budskap. En 

auktoritär ledare hade kunnat korrigera och styra medarbetarna på ett hårdare sätt (Jmf 

Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Här finns istället tecken på en demokratisk ledarstil 

där ledaren genom praktiska exempel vill visa i sina handlingar än att instruera medarbetarna 

hur de ska göra. Att vara en förebild för sina medarbetare på det här viset gör ledaren sig till 

en del av gruppen samtidigt som hen leder dem. Røkstad et al. (2015) kunde också i sin studie 

se att ledare använde sig själva som en förebild för medarbetarna, vilket gav positiva effekter i 

vårdkvaliteten. 

 

8.1.3 En demokratisk ledare som pekar med hela handen 

Flera intervjupersoner berättar att de inte vill vara en ledare som kommer med pekpinnar och 

ska bestämma. Samtidigt framhåller de alla vikten av att vara en tydlig ledare. Intervjuperson 

7 uttrycker vikten av att det måste synas vem som är ledare: 

 

Jag tycker inte om att komma in i sammanhang och man inte ser vem som är ledare och 

chef (…) Ta ledarskapet, att ta mandatet. Att vara insatt i den roll man har, att man 

skall leda en verksamhet.  
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Att stå fast vid det som sägs eller beslutas är viktigt då det annars kan bli otydligt för både 

medarbetare och omsorgstagare. Intervjuperson 4: 

  

Jag är tydlig, rak. Jag vill ha ett ”ja” eller ett ”nej”. Jag är ganska envis av mig så jag 

ger mig inte förrän jag har fått mitt ”ja” eller nej”.  

 

Det framhålls att det är viktigt att man som chef tar på sig ledarrollen och att man faktiskt 

leder sina medarbetare i deras arbete. Här kan vi se att det krävs den här typen av auktoritär 

ledarstil då första linjens chefer till exempel har stora arbetsgrupper att ansvara över. Det 

krävs att någon som har en helhetsbild tar och har kontroll över arbetet som ska göras ute i 

verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att man som ledare får med sig medarbetarna. 

Intervjuperson 2 beskriver: 

 

Har jag sagt en sak så är det så, det får ni bara ta det. Jag är ganska tydlig (…) Men 

jag vill ha med personalen i det vi diskuterar för att få kraft nedifrån. Alltså för att få 

förståelse, vad är det vi håller på med på jobbet. För om jag bara dikterar; ”såhär ska 

det vara”, så står de kvar.  

 

Flera av intervjupersonerna påtalar att de inte vill peka med hela handen men berättar om 

situationer där de ändå verkar göra det. Det är situationer som till exempel rör användandet av 

privata telefoner som stjäl tid från brukarna, menar en av intervjupersonerna. Här kan vi se att 

våra intervjupersoner i sina ledarroller vill vara tydliga ledare som vill ha och ger klara 

besked, samtidigt som de vill ha med sig medarbetarna i de beslut som fattas. Här finns alltså 

indikationer både på auktoritär och demokratisk ledarstil. Vi ser att intervjupersonerna säger 

emot sig själva när de tydligt säger att de inte vill och är ledare som pekar med hela handen, 

men ändå gör det i vissa sammanhang. Den demokratiska ledarstilen kännetecknas av att 

beslut fattas gemensamt med medarbetarna medan den auktoritära fattar beslut utan att 

involvera medarbetarna. Som ledare rör man sig alltså mellan olika ledarstilar beroende på 

sammanhang och situation. Ibland är det viktigt att ha med sig medarbetarna i vissa beslut 

medan det i andra fall krävs att ledaren pekar med hela handen.  

 Ett annat exempel på situationer där en auktoritär ledarstil kan behövas är när kognitiv 

svikt (som till exempel vid demenssjukdomar) hos omsorgstagare skapar konflikter i 
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värdegrundsfrågor bland medarbetarna. Intervjuperson 1 beskriver att medarbetarna kan ha 

svårt att förstå att man som demenssjuk har rätt till självbestämmande. 

 

Man kan inte förstå att om man har en demenssjukdom så ska jag ändå bestämma vissa 

saker (…) Man kan inte förstå att lagen säger så, att om man har en demenssjukdom så 

ska man vara med och bestämma och det kan vara väldigt svårt. Men jag måste alltid 

koppla tillbaka till lagen. Den har jag att stå på (…) Jag brukar säga såhär; att du kan 

tycka och tänka men när du är här så gör man, man får lägga bort sitt eget tyckande 

och tänkande därför att vi har en lag att följa.  

 

Här ser vi att cheferna använder den nationella värdegrunden som ett redskap för att leda. De 

framhåller att det är värdegrunden som ska vara styrande och att medarbetarnas egna 

värderingar och åsikter inte får ta över. Det är som Kjellström och Sjölander (2014) såg i sin 

forskning att man som medarbetare lätt utgår från sina egna värderingar. Därför krävs här en 

auktoritär ledarstil som hänvisar medarbetarna tillbaka till vad lagen och värdegrunden säger. 

Det är samtidigt viktigt att man, som demokratisk ledare, kan motivera och förklara syftet 

med värdegrunden och varför man gör som man gör.  

 

8.1.4 Medarbetarfokus 

Våra intervjupersoner har ett stort fokus på sina medarbetare och deras situation. De vill få 

den enskilda medarbetaren att känna sig sedd och att det faktiskt spelar roll om medarbetaren 

är på jobbet eller inte. Genom olika strategier, som till exempel delegering, vill ledarna stärka 

medarbetarna i sin yrkesroller och göra dem delaktiga i arbetet med värdegrundsfrågor. 

Många av intervjupersonerna använde sig av värdegrundsombud, vilket innebär att utvalda 

medarbetare har fått särskilt ansvar för värdegrundsarbetet. Intervjupersonerna kan se att 

medarbetarna tycker att det är roligt och att det visat sig ge bättre arbetsresultat. Samtidigt 

måste man som ledare tänka på vem man delegerar till. Man kan inte ta för givet att alla kan 

och vill utan ledaren måste känna sin personal. Intervjuperson 1: 

 

Jag tror att man vinner på det sättet att de blir trygga och att de blir ansvarstagande 

helt enkelt. De känner att det de gör är viktigt, istället för att ”Jaha, det är någon annan 

som har bestämt det” 
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När man delegerar är det också viktigt att uppdraget är begripligt och att rätt förutsättningar 

finns för den som ska genomföra den delegerade arbetsuppgiften, menar flera av 

intervjupersonerna. Det är skillnad i att auktoritärt dela ut arbetsuppgifter mot att dela med sig 

av uppgifter som en demokratisk ledare skulle göra. Intervjuperson 3 säger att det är viktigt 

att man som ledare, chef och ytterst ansvarig ska följa upp, återkoppla och visa intresse för 

hur en delegerad uppgift går. Utifrån våra intervjupersoners beskrivningar kan vi se att en del 

chefer delegerar mer än andra. Tecken på låt-gå-ledarstil är att man som chef lägger över sina 

arbetsuppgifter på medarbetarna utan att man engagerar sig i genomförande och resultat (Jmf 

Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). De chefer som delegerar mycket påtalade ändå vikten 

av att följa upp och engagera sig i det som delegerats ut, vilket är tecken på en demokratisk 

ledarstil.  

Intervjuperson 2 menar att delegering också är ett sätt att fånga upp informella ledare i 

arbetsgrupperna: 

 

Informella ledare som är i en positiv riktning, där kan du ha draghjälp som chef. 

 

Här kan vi se att informella ledare kan nyttjas av en ledare på ett bra sätt. En auktoritär 

ledarstil skulle inte tillåta en informell ledare att ta plats medan den demokratiska ledaren, 

som vi här ser tecken på, nyttjar istället de informella ledarnas egenskaper som draghjälp (Jmf 

Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Genom att nyttja deras vilja och kompetens på rätt sätt 

hjälper de ledaren att styra gruppen åt rätt håll. Ett sätt som flera intervjupersoner berättar om 

är just användandet av värdegrundsombud bland medarbetarna. Här kan vi se att ledaren 

delegerar uppgiften att få in värdegrunden i det dagliga arbetet. De menar att det ska vara 

många ute på arbetsplatsen som kan lyfta värdegrundsfrågorna. På så vis får medarbetarna 

lära och påminna varandra och värdegrunden blir inte bara något som kommer uppifrån, det 

vill säga från ledaren. Här finns tecken på en demokratisk ledarstil som vill skapa en vi-känsla 

bland medarbetarna och sig själv i arbetet med värdegrunden.  

 För att motivera och stärka medarbetarna är delegering av arbetsuppgifter ett viktigt 

redskap. En av intervjupersonerna menar att det inte är hen som chef som ska växa utan 

medarbetarna. Intervjuperson 4: 

 

Det är ju inte jag som ska växa, utan det är ju mina medarbetare som ska få 

möjligheten. Jag brukar säga att jag gör ett bra arbete när jag avvecklar mig själv, för 

då har jag väldigt välfungerande arbetsgrupper. 
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Intervjuperson 3 beskriver också att hen vill ta tillvara på medarbetarnas kunskap och 

kompetens: 

 

Som ledare tänker jag att det inte är jag som ska ha svaren. Jag kan givetvis pressa 

fram svaren men jag ser hellre att medarbetarna får möjlighet till att använda sin 

kompetens än att jag ska tänka ut allting.  

 

Medarbetarna åsikter och tankar är viktiga för våra intervjupersoner. De menar att deras roll 

är att vara stöttande i arbetet. Det är också viktigt att medarbetarna är ärliga och tillåts att 

ifrågasätta hur ledaren arbetar och varför saker görs som det gör, menar en av 

intervjupersonerna, eftersom ingen är felfri. Här finns tydliga drag av den demokratiska 

ledarstilen som tar tillvara på medarbetarnas kunskap och ger de möjlighet till inflytande. Att 

man som chef i sitt ledarskap uppmuntrar medarbetarna till egna åsikter och initiativ menar 

även Josefsson, Åling och Östin (2013) i sin forskning är viktigt för medarbetarna. Genom 

delegering av värdegrundsarbetet ser vi att ledarna inkluderar och engagerar sina medarbetare 

och gör arbetet meningsfullt för dem. Med ett stort fokus på medarbetarna skapas en ledarstil, 

som likt den demokratiska, vill få medarbetarna att utvecklas, vilket i sin tur gynnar 

värdegrundens mål. 

 

Sammanfattningsvis kan man se flera tecken på att arbetet med värdegrunden kräver till stor 

del en demokratisk ledarstil. Däremot finns ett behov att även använda sig av en auktoritär 

ledarstil i vissa situationer.  

 

8.2 Begränsningar och förutsättningar för ledarskap 

Här presenteras hur olika faktorer i handlingsutrymmet kan begränsa och ge förutsättningar 

för ledarskap och olika ledarstilar.  

 

8.2.1 Vikten av kunskap och utbildning 

Det är tydligt att olika kommuner har satsat olika mycket på nationell värdegrund utifrån hur 

våra intervjupersoner beskriver sitt handlingsutrymme att leda i arbetet med den. Det finns 

olika uppfattningar om hur kunskapen om den nationella värdegrunden är hos både cheferna 

själva och deras medarbetare. De flesta av våra intervjupersoner har fått eller går utbildning 

om den nationella värdegrunden, medan andra chefer enbart har fått samma introduktion till 
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värdegrunden som medarbetarna. Intervjuperson 3, som går utbildningen, berättar om hur 

viktig den är för hens möjlighet att arbeta med den: 

 

Utbildningen har hjälpt mig, hade jag inte fått materialet i handen och ingen hade 

förklarat eller diskuterat, då är det inte säkert att jag hade jobbat på samma sätt. Jag 

hade kanske inte satt mig in i det.  

 

Här ser vi att utbildningen har stor betydelse för hur ledaren arbetar med värdegrunden. Har 

man inte fått genomgå en specifik utbildning ligger ansvaret på chefen att själv ta reda på hur 

hen ska arbeta med värdegrunden tillsammans med medarbetarna. Det är inte självklart att tid 

och resurser finns att på eget initiativ sätta sig in i det arbetet. Bristen på specifik 

ledarutbildning för chefer om hur arbetet med värdegrunden kan gå till skapar en risk att 

endast delar av värdegrunden lyfts fram, det vill säga det som chefen själv anser som viktigt. 

Kunskap och erfarenheter är något som breddar handlingsutrymmet, menar Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) och det vi kan se är att bristen på kunskap gör det svårt att 

veta hur man ska leda medarbetarna i värdegrundsfrågorna.  

 Kunskap om värdegrunden behöver inte bara komma från utbildning utan även från 

chefernas egna erfarenheter. Tillfällen för utbyte av erfarenheter är något som kan 

möjliggöras inom organisationen. En våra intervjupersoner berättar att hen har av sin 

organisation fått tillfälle att regelbundet träffa andra första linjens chefer. Här ges det 

utrymme för dem att ge varandra stöd och råd. Intervjuperson 5 menar att: 

 

Ibland kan man tycka att ensam är stark och kan hitta på egna lösningar och då är det 

bra att reflektera ihop med andra.  

 

Dessa tillfällen för reflektion och diskussion ger förutsättningar för ett större 

handlingsutrymme i ledarskapet genom att yrkeskompetensen ökar. Det är också ett tecken på 

att chefen utvecklar en demokratisk ledarstil där man tar hjälp av andra för att hitta lösningar.  

 En annan av våra intervjupersoner påpekar just bristen av kunskap- och 

erfarenhetsutbyte. Intervjuperson 2 beskriver att hen saknar ett sådant forum: 

 

Det skulle kunna vara ett diskussionsforum med personal från olika ställen. Det här för 

att se” hur tänker ni?” och ”hur tänker vi?”. Se om vi är på rätt spår eller om vi är helt 

ute och cyklar. 
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Här kan vi se tecken på en form av osäkerhet i ledarskapet när inte rätt kunskap och stöd 

erbjuds chefen. Det kan finnas risk för att handlingsutrymmet blir mindre om man inte ges 

möjlighet till diskussion med andra i liknande situationer. Det verkar finnas behov av att 

diskutera och reflektera om värdegrundens innehåll och hur man ska leda i sådana frågor. 

Även Røkstad m. fl (2015) framhåller behovet av att reflektera och diskutera om 

värdebaserade arbetssätt. Bristen på kunskap och stöd i hur arbetet med värdegrunden ska gå 

till kan göra att den helt enkelt inte prioriteras och att chefen antar en låt-gå stil gentemot 

värdegrundsfrågorna. Värdegrundens innehåll blir mest något som låter bra som mål i 

verksamheten och i de värderingar man säger sig ha, men utan konkreta arbetssätt för att nå 

dem. Här kan vi se att det är viktigt att en chef får rätt kunskap och stöd för att kunna leda på 

ett sätt som lyfter värdegrundsfrågorna praktiskt i verksamheten. 

 Flera av intervjupersonerna påtalar att medarbetarna har dålig kunskap om nationell 

värdegrund. De vet om att värdegrunden finns men kan inte detaljer eller beskriva vad den 

handlar om. Intervjuperson 3 beskriver: 

 

Kunskapen är rätt så dålig. Jag tror att om man frågar många om att ”Vet du att det 

finns en värdegrund?” så tror jag nog att många svarar att ”Ja, det vet jag”. Och jag 

tror säkert de flesta kan ringa in lite vad det handlar om men sen att jobba utifrån och 

ha med det tänket i vardagen, det tror jag brister.  

 

Här kan vi se att när kunskapen brister hos medarbetarna minskas handlingsutrymmet för 

ledarskapet. Även om chefen själv har god kunskap om värdegrundens innehåll så är det 

minst lika viktigt att medarbetarna har det, då det är de som ska förverkliga den i praktiken. 

Att inte medarbetarna har kunskap om värdegrunden försvårar ledarskapet för cheferna då de 

omöjligt kan vara närvarande i alla situationer med omsorgstagaren. Här kan medarbetarnas 

kunskapsbrist ge chefen ett begränsat handlingsutrymme och skapa en auktoritär ledarstil som 

gör att hen auktoritärt styr medarbetarna istället för att värdegrundsarbetet sker i samspel med 

dem. Ett samspel kräver att båda parter är insatta i vad som ska göras, hur och varför. Om alla 

i verksamheten har kunskap om hur teorin ska utföras i praktiken blir handlingsutrymmet 

större för chefen att leda i det arbetet och chefen kan mer demokratiskt inkludera 

medarbetarna. Dock är tid en förutsättning för att både ledare och medarbetare ska kunna sätta 

sig in i värdegrundens innehåll och arbeta efter den. 
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8.2.2 Tid att leda 

Det återkommande problemet som alla våra intervjupersoner framhåller, som gör det svårt att 

leda i värdegrundsfrågor, är tidsbrist. De upplever alla att de har för mycket att göra och att 

tiden inte räcker till. Andra arbetsuppgifter som är mer akuta prioriteras och det blir svårt att 

hitta tid till att arbeta med värdegrunden. En del upplevde att satsningen på nationell 

värdegrund var stor i början men att tidsbristen idag gör att de inte hinner följa upp och 

vidareutveckla arbetet. Intervjuperson 3 beskriver: 

 

Det sipprar igenom allt annat som också är viktigt varje dag. Allt det viktigaste läggs 

hela tiden överst (…) Det är väldigt mycket krav, det är väldigt mycket som ska göras 

hela tiden. 

 

Här kan vi se att tidsbristen som våra intervjupersoner beskriver gör att deras 

handlingsutrymme begränsas. Uppdraget som första linjens chef är stort med många 

arbetsuppgifter och stora arbetsgrupper. Att ha tid att leva upp till värdegrundens mål beskrivs 

som svårt. Arbetet med värdegrunden ska inte bara vara ett fint dokument med framtagna 

värdegrundsgarantier, utan de ska också levas upp och förverkligas i praktiken. Intervjuperson 

6: 

 

Det låter bättre rent teoretiskt än vad det blir i verkligheten ibland, det blir en 

frustration egentligen (…) för när man inte läser så lever man ju bara i praktiken, men 

nu när man läser så blir det ju väldigt tydligt att det är svårt att leva upp till det som vi 

ska göra.  

 

Organisationens förutsättningar ger inte utrymme för cheferna att leda så som de vill i arbetet 

med värdegrunden. Tiden för diskussion och reflektion finns inte i den utsträckning de 

önskar. Detta medför att de inte vara den demokratiske ledare de ger tecken på att vilja vara. 

På så vis skapar även tidsbristen en låt-gå ledarstil gentemot värdegrundsfrågorna. Samtidigt 

poängterar några av intervjupersonerna deras eget ansvar att prioritera bland sina 

arbetsuppgifter. Intervjuperson 5 beskriver: 

 

Vi får väl aldrig resurser för allt som ska göras. Men hur jag förhåller mig, vad 

prioriterar jag? Vad är viktigt? Och så får vi bara lösa det. 
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Intervjuperson 7 är inne på samma spår och menar: 

 

Vi ska ha den nationella värdegrunden med oss. Man får stå på sig rätt så bra och ligga 

i rätt så hårt för att inte tappa den.  

 

Här ser vi tecken på att det finns möjlighet att utnyttja sitt handlingsutrymme, inom de ramar 

som organisationen ger, och att göra en egen prioritering av vad som är viktigt. Det handlar 

kanske i slutändan om hur man som chef värdesätter den nationella värdegrunden och själva 

arbetet med att hålla den levande. Flera av intervjupersonerna, som tidigare nämnts, använder 

sig av värdegrundombud på sina arbetsplatser. Med hjälp av detta delar chefen och ombuden 

på ansvaret att lyfta frågorna i vardagen och i särskilda studiecirklar. Här kan vi se att det 

begränsade handlingsutrymmet, som tidsbristen skapar, ändå resulterar i en demokratisk 

ledarstil där medarbetarna involveras i uppdraget. Vi kan se att chefen drar nytta av att behöva 

dela ansvaret att lyfta frågorna, till både sin egen, medarbetarnas och värdegrundens fördel. 

På så vis blir alla involverade i arbetet och värdegrunden blir inte bara något som chefen 

predikar för sina medarbetare.  

 

8.3 Sammanfattning och slutsatser 

För att dra ihop trådarna i våra resultat ska vi här sammanfatta de slutsatser som vi har 

kommit fram till. I vår första frågeställning, det vill säga hur beskriver första linjens chefer att 

ledarskapet ser ut i arbetet med nationellvärdegrund, har vi med hjälp av de tre klassiska 

ledarstilarna; den auktoritära, den demokratiska och låt-gå-stilen har vi identifierat 

kännetecken för dessa tre hos våra intervjupersoner. Den ledarstilen som dominerade hos 

första linjens chefer vi har intervjuat har visat sig vara den demokratiska ledarstilen. En 

demokratisk ledarstil är att vara en närvarande ledare som finns till hands för medarbetarna 

och kan lyfta värdegrundsfrågor i det vardagliga arbetet. Genom att använda sig själv som en 

förebild vill första linjens chefer visa värdegrundens budskap i handling för medarbetarna och 

inte bara i ord. De vill få medarbetarna att växa genom deras individuella kunskaper och 

förutsättningar. Genom att utse medarbetare till värdegrundsombud skapar de en vi-känsla i 

arbetsgruppen för att kunna göra värdegrunden viktig för alla. Vi har också sett tecken på 

auktoritär ledarstil hos intervjupersonerna. Första linjens chefer beskriver att de inte vill vara 

en ledare som pekar med hela handen. Detta speglar att de har en demokratisk syn på sin egen 

ledarstil, men utifrån deras exempel kan vi tvärtom se tecken på den auktoritära ledarstilen. I 

vissa situationer i arbetet med värdegrunden verkar det krävas en auktoritär ledare som 
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bestämmer och styr medarbetarna i rätt riktning. Detta har vi till exempel sett genom att 

chefen med ett närvarande ledarskap kontrollerar sina medarbetare och därigenom 

verksamheten. Cheferna uttrycker att de förhör sig hos brukarna om hur de upplever hjälpen 

de får.  

 Vår andra frågeställning handlade om att se hur första linjens chefers handlingsutrymme 

formar ledarskapet i arbetet med nationell värdegrund. Det vi kunde se var att beroende på 

vilken kunskap och utbildning som cheferna fått om nationell värdegrund ges förutsättningar 

och begränsningar för deras ledarskap. Hos första linjens chefer som genomgått eller 

genomgår utbildning om värdegrunden kunde vi se ett vidgat handlingsutrymme för hur de 

ska leda. Här kunde de genom att inkludera medarbetarna utveckla en demokratisk ledarstil. 

Bristen på kunskap skapade osäkerhet och visade tecken på ett minskat handlingsutrymme i 

ledarskapet. En ledarstil som då kan skapas i arbetet med värdegrunden kan vara en låt-gå 

ledarstil där man på grund av okunskap inte vet hur arbetet ska ledas för att nå värdegrundens 

mål. 

 Andra mer organisatoriska faktorer som visade sig påverka första linjens chefers 

ledarskap var tidsbrist. De kände att de helt enkelt hade för lite tid för att kunna arbeta med 

värdegrunden så som de skulle vilja. Uppdraget som första linjens chef upplevs för stort för 

att hinna med på det sätt de vill. Organisationens ramar skapar på så sätt ett begränsat 

handlingsutrymme för cheferna att leda så som de skulle vilja. Det påtalas dock att man som 

första linjens chef har möjlighet att själv kunna prioritera vad man tycker är viktigt. Att leda 

medarbetare i arbetet med värdegrunden måste på så vis värdesättas av chefen själv. Beroende 

på hur tidsbristen hanteras kan både låt-gå och den demokratiska ledarstilen utvecklas, 

beroende på hur de själva väljer att prioritera i sina uppdrag.  

 

9. Slutdiskussion 
I vårt resultat och vår analys kom vi fram till att den demokratiska ledarstilen var den 

vanligaste i arbetet med nationell värdegrund bland våra intervjupersoner. Den demokratiska 

stilen, som har fokus på att se och få med sig medarbetarna, blir viktig för att värdegrunden 

ska kunna implementeras. Värdegrunden sätter de mål som äldreomsorgen ska arbeta mot 

men nämner egentligen inte tillvägagångsättet för hur de målen ska nås. Därför kan vi se att, 

som våra intervjupersoner berättade, värdegrunden ständigt måste diskuteras i relation till det 

praktiska arbetet och varje enskild omsorgstagare. Medarbetarna blir en stor del av arbetet 

med värdegrunden och de måste involveras och göras delaktiga i implementeringen. Det blir 
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viktigt att både chefer och medarbetare i verksamheterna får tillräckligt med tid och utrymme 

att arbeta med för värdegrundens innehåll, till exempel genom dem studiecirklar en del 

intervjupersoner berättade om.    

 Utifrån egna erfarenheter från äldreomsorgen, men också utifrån våra intervjupersoners 

berättelser, tycker vi oss kunna se att arbetet med nationell värdegrund riskerar att bli ett 

dokument med väl beskrivna mål men som inte konkretiserar och praktiseras i verksamheten. 

En anledning till det skulle kunna vara värdegrundens politiska bakgrund. Då den är 

framtagen och tilldelad verksamheterna har den inte fått växa fram ur verksamheterna själva. 

Den blir ännu ett uppdrag bland flera andra och utan ett klart tillvägagångssätt är det lätt att 

den stannar vid teorin. Precis som Wolmesjö (2005) säger, kan även vi se utifrån vår studie, 

att vara första linjens chef innebär att ha ett stort uppdrag där många arbetsuppgifter måste 

hanteras varje dag. Att ha värdegrunden med sig och hålla den levande ofta hamnar långt ner 

på prioriteringslistan, vilket också bekräftade den uppfattning vi hade innan vår studie. 

 Det vi kan se av vårt resultat är att det är svårt att dela in cheferna i Lewin’s tre olika 

ledarstilar. När det kommer till arbetet med värdegrunden har vi sett att det behövs olika 

ledarstilar i olika situationer, man rör sig som ledare mellan de olika stilarna. Ibland kräver 

situationen att man pekar med hela handen och ibland krävs det att medarbetarna involveras. 

Vi tycker att Lewin’s ledarstilar fortfarande är aktuella men att de skulle kunna uppdateras 

genom olika kombinationer av de tre. I arbetet med värdegrunden, som vi tidigare nämnt, 

dominerar den demokratiska ledarstilen. Det finns samtidigt ett behov bland första linjens 

chefer att använda en auktoritär ledarstil i vissa situationer. En anledning till det kan vara de 

stora arbetsgrupperna som de ansvarar för. Med stora arbetsgrupper kan det bli svårt att vara 

en demokratisk ledare och involvera alla medarbetare i alla beslut. Därför behövs en 

auktoritär stil som kan ta ledarrollen och bestämma vad som ska göras. Det blir också viktigt 

när det uppstår konflikter värdeorden sinsemellan, att ha en auktoritär ledare som kan ge klara 

besked i hur medarbetarna ska agera.  

 Vi kan tänka oss att det allmänt i människobehandlande organisationer, där chefer 

ansvarar för människor på olika sätt, dels som anställda och dels som brukare, till stor del 

kräver en demokratisk ledarstil. Vi tror detta blir särskilt viktigt när man arbetar med 

människor som ska involveras och vara delaktiga i det som sker i deras liv, vare sig det 

handlar om någons arbetssituation eller som mottagare av tjänster. Men som tidigare nämnts, 

kan det behövas ett stråk av auktoritära drag i människobehandlande organisationer. Det 

måste finnas någon som har rätt helhetsbild och kunskap om hur en verksamhet och tjänsterna 

den erbjuder fungerar.  
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 Något som vi har reflekterat över under den här studien om den nationella värdegrunden 

är ordet värdighet. Vad som är värdigt och inte, kan vara svårt att avgöra och man tvingas på 

något vis att alltid gå tillbaka till sig själv. I den nationella värdegrunden har man använt sig 

av de sju värdeorden för att försöka ringa in betydelsen, det vill säga rätten till privatliv och 

kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning, trygghet och 

meningsfullhet. Men även dessa olika delar kan betyda så många olika saker och lämnar ett 

stort tolkningsutrymme för allt från kommunalpolitiker, chefer och medarbetare till de äldre 

själva och deras anhöriga. Att arbeta med värden, på det viset den nationella värdegrunden 

syftar till, är på så vis ett svårt arbete. Vi tror att den gyllene regeln, så som Kjellström och 

Sjölander (2014) såg i sin forskning, blir ett enkelt sätt att ta till för att förstå värdenas 

betydelse och hur de ska användas. Risken blir att man själv utgår ifrån sina egna värderingar 

i det arbete som man utför gentemot brukarna, och inte från deras egen tolkning.  

 För framtida forskning inom området hade det varit intressant att undersöka 

medarbetarnas syn på arbetet med nationell värdegrund. Det är trots allt de som utför vården i 

verksamheterna där värdegrunden kan förverkligas. Det hade varit spännande att höra vilka 

tankar och åsikter medarbetarna har om värdegrundens innehåll och vilken ledarstil som de 

föredrar att ledas av. I vår uppsats hade det varit intressant att ha kompletterande uppgifter 

från medarbetarna om hur de ser på sina chefers ledarskap. På så vis hade vi kunnat se om 

cheferna beskrivning av sitt ledarskap överensstämmer med hur de uppfattas av medarbetarna. 

Vid den här typen av studier är det alltid svårt att veta om det som intervjupersonerna berättar 

är så som det går till i verkligheten. Det är som Sveningsson och Alvesson (2010) påpekar att 

många chefer kan känna igen sig i en ledarstil men att hen inte gör så i praktiken.  

 Det hade också varit intressant att se hur ledarskapet i arbetet med värdegrunden ser ut 

för första linjens chefer inom hemtjänsten där villkoren ser annorlunda ut. Där finns inte 

samma möjlighet för chefen att vara nära verksamheten och se vad som händer och sker vilket 

vi tror kräver en annan sorts ledarskap. Vi kan tänka oss att omständigheterna i hemtjänsten 

skapar självständiga medarbetare där kanske en mer auktoritärt ledarstil används. Vi kan 

därför tänka oss att det till exempel är svårare för en chef inom hemtjänsten att använda sig 

själv som förebild i arbetet med värdegrunden och att involvera medarbetarna så som våra 

intervjupersoner har beskrivit att de gör. 

 Det är nu några år sedan värdegrunden lagstadgades och det är viktigt att se hur 

implementeringen av den har gått. Det har, med bland annat utbildningar, satsats resurser på 

den nationella värdegrundens implementering och därför måste satsningarna följas upp. För 

att kunna leda i arbetet med värdegrunden har vi lärt oss att man som chef har ansvaret att 
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själv prioritera att lyfta den i sin verksamhet. För att motivera och engagera medarbetarna och 

göra arbetet även viktigt för dem kan vi se att det krävs en demokratisk ledarstil. Vi har också 

lärt oss att det behövs rätt förutsättningar och stöd för första linjens chefer att leda i det här 

arbetet. Det handlar inte bara om deras val av ledarstil. Dels behövs kunskap om hur man som 

chef ska göra men också mindre arbetsgrupper och arbetsbelastning som i sin tur skulle ge ett 

större handlingsutrymme för cheferna. Ledarskap är bara en faktor av flera som möjliggör 

framgångsrika resultat i en verksamhet. Utifrån vår studie kan vi se att det är komplext att 

leda i den här typen av verksamhet och att det är för enkelt att endast koppla lyckade eller 

mindre lyckade resultat till hur en persons förmåga att leda och agera ser ut. 

 Att nationell värdegrund har ett viktigt syfte är tydligt. Som vi konstaterat tidigare blir 

vi allt fler äldre och vi alla kommer att beröras av äldreomsorgen. Att den ska fungera så bra 

som möjligt och att äldreomsorgen får resurser till att leva upp till de mål som nationell 

värdegrunden sätter borde vara viktigt för oss alla. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö. Som en 
del i vår utbildning skriver vi nu ett examensarbete. Syftet med vårt arbete är att förstå hur du 
som första linjens chef ser på och arbetar med nationell värdegrund för äldreomsorg.  
 
För att besvara syftet skulle vi vilja intervjua dig i egenskap av första linjens chef inom 
äldreomsorgen. Intervjun beräknas ta ungefär en timme och sker på den plats vi kommer 
överens om. Intervjun kommer att spelas in för vårt eget bruk. Materialet kommer sedan att 
hanteras konfidentiellt och i den färdiga uppsatsen kommer allt att vara avidentifierat. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och det står dig fritt att inte svara på vissa frågor eller avbryta 
intervjun utan närmare förklaring. 
 
Vi hoppas att du tycker detta låter intressant och att du har möjlighet att medverka då det 
skulle betyda mycket för vårt arbete. Har du några frågor eller funderingar om intervjun så 
kontakta oss gärna! 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Anita Dodik 
Ad222hm@student.lnu.se 
0727-37 00 25 
 
Linnea Lundgren 
Llupr09@student.lnu.se 
0730-21 71 59 
 
 
 
 
 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare som också kan besvara eventuella 
frågor eller funderingar: 
 
Kettil Nordesjö 
Fil. dr. i socialt arbete 
kettil.nordesjo@lnu.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

- Hur länge har du jobbat som chef?  

- Vilken utbildningsbakgrund har du? 

- Vad har du jobbat som tidigare? 

- Hur kommer det sig att du ville bli chef? 

- Hur många anställda har du? 

 

- Vad innebär ett gott ledarskap för dig? 

- Vilka egenskaper har du som gör att du passar till att vara chef? 

- Är det några av dem egenskaperna som du känner hjälper dig i arbetet med 

värdegrundsfrågor? Hur? 

 

- Vilken utbildning har du fått själv om värdegrunden?  

- Värdegrunden handlar mycket om värderingar och värden, hur är det att arbeta med 

den typen av frågor?  

- Vad ser du är ditt uppdrag i arbetet med den nationella värdegrunden?  

- Vad tycker du är svårast i arbetet med värdegrunden för dig? 

 

- Har du upplevt någon konflikt mellan värdegrundens mål och praktiken?  

- Har du upplevt någon konflikt mellan de olika värdegrunds orden sinsemellan?  

- Vad tror du är viktigast för dina anställda för att de ska kunna ge omsorg av god 

kvalitet?  

- Hur kan du försäkra dig om att dina anställda ger vård av bra kvalitet?  

 

- Vad är din uppfattning om satsningen på den nationella värdegrunden i din 

organisation? 

- Hur upplever du dina förutsättningar att arbeta med värdegrunden?  

- Hur upplever du kunskapen om värdegrunden hos dina anställda? 

- Har du upplevt någon konflikt mellan dina anställdas värderingar eller åsikter om 

omsorgen gentemot värdegrundens mål?  

- Vilka strategier använder du för att få personalen att arbeta åt det håll du vill?  

 


