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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av ledarskap när det handlar om att bidra 
till motivation och arbetsglädje. Studien genomförs utifrån ett personalperspektiv. Den metod 
som används vid insamlande av empirin är en fokusgruppintervju med fem omsorgspersonal 
från äldreomsorgen. Vi vill i studien påverka informanterna så lite som möjligt och utgår 
därför inte från en bestämd teori i intervjun. Informanterna diskuterar fritt utifrån studiens 
frågeställningar som handlar om omsorgspersonalens föreställningar om ledarskap, hur chefen 
kan bidra till att motivation för arbetet skapas samt situationer där omsorgspersonalen har 
erfarenhet av att chefen varit motiverande. Det som framkommer av uppsatsens resultat är att 
ledarskapsperspektiv som det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska 
perspektivet och det symboliska perspektivet visar sig användbara för att förklara resultatet. 
Resultatet av studien visar att ledarskapet har betydelse för omsorgspersonalens motivation 
och arbetsglädje. Det visar sig vara viktigt att ledaren är fysiskt- och mentalt närvarande samt 
lyhörd och bekräftande gentemot sin personal. Vad som i resultatet är mest framträdande är 
att omsorgspersonalen efterfrågar ett auktoritärt ledarskap. Vi ser det som att 
omsorgspersonalen efterfrågar en ledare som arbetar efter ”hård men rättvis”-principen och 
”lika för alla”-principen. 
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Jag tror att dom boende känner av hur vi mår, både hur vi tar i dom och hur vi 
tilltalar dom. Är du irriterad och negativ tar du på ett annat vis och tilltalar på ett 
annat vis, så jag tror att det är jätteviktigt, det betyder jättemycket med 
arbetsglädje. Att man trivs med att jobba med äldre faktiskt, i den här formen. 
Arbetskamraterna och att man trivs i gruppen. Att man får så mycket beröm och 
att man får så mycket tillbaka. Då känner man den här glädjen. Då får man suga 
på den här karamellen liksom, tänkte jag, när det blir tyngre (citat från 
fokusgruppsintervjun). 
 

1. Inledning 
I detta kapitel ges en kort bakgrund till valet av ämne i uppsatsen som i sin tur leder till 
problemformulering, syfte och frågeställningar. Slutligen ges en kort disposition av 
uppsatsens uppbyggnad. 
 
En av arbetsledarens viktigaste arbetsuppgifter är att stödja och bidra till motivation hos sin 
personal. Ledarskapet är betydelsefullt eftersom det påverkar personalens inställning till 
arbetet, vilket i sin tur påverkar bemötandet gentemot brukarna. Arbetsledarens förmåga att 
motivera sin personal påverkar på vilket sätt personalen uppfattar sitt arbete och även hur man 
utför sitt arbete (jfr. Montan & Tollgerdt-Andersson, 2005). 
 
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att ge stöd och omsorg till äldre personer med 
hjälpbehov. Enligt Helkama m.fl. (2006) påverkas människor i interaktionen av varandra 
genom sättet att vara. Det är därför viktigt att personalen inom äldreomsorgen känner 
tillfredsställelse i sitt arbete och på så vis har bättre förutsättning att ge en god omvårdnad till 
de äldre. En god omvårdnad innebär bland annat att ha ett gott bemötande gentemot äldre i 
behov av hjälp och att vara införstådd med sina arbetsuppgifter. Ingvad m.fl. (2006) har i en 
artikel påvisat att de hjälpbehövandes upplevelse av omsorgsklimatet påverkas av personalens 
känsla av tillfredsställelse.  
 
En motiverad personal som trivs och mår bra i sitt arbete är med andra ord viktigt då detta 
påverkar bemötandet gentemot äldre som är i behov av hjälp. Om denna grupp är nöjda med 
den omvårdnad de får påverkar de i sin tur personalen på ett positivt sätt. Ett gott samspel 
dem emellan fungerar som en uppåtgående arbetsspiral. Det är därför betydelsefullt att sträva 
efter motivation och arbetsglädje i personalgrupper.  
 
Begreppet motivation kan i vårt fall beskrivas som en känsla vilken visar sig genom 
arbetsglädje. Arbetsglädjen märks i sin tur i hela organisationen, såväl bland personal som 
bland de äldre med ett hjälpbehov. Utan motivation är det svårt att uppnå arbetsglädje. 
Jäverberg & Taravosh (1997) menar också att motivation visar sig genom arbetsglädje och att 
detta i sin tur leder till motivation. Helkama m.fl. (2006) talar om begreppet motivation som 
något människan gör för att hon vill och tycker att det är roligt. Angelöw (2006) talar på 
liknande sätt som Helkama m.fl. fast om begreppet arbetsglädje. 
 
Om ledarskapets uppfattning om hur motivation och arbetsglädje skapas i personalgrupper 
skiljer sig från personalens uppfattning om detta fenomen, kan personalens upplevelse av 
motivation och arbetsglädje utebli. För att ledarskapets arbete med motivation och 
arbetsglädje ska få inverkan på personalgruppen är det viktigt att arbetsledaren ser ur ett 
personalperspektiv.  
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1.2 Problemformulering 

Samspelet mellan arbetsledare och personal inom äldreomsorgen är av betydelse för att få en 
väl fungerande verksamhet. Hur interaktionen mellan arbetsledare och omsorgspersonal sker 
kan påverka atmosfären i verksamheten. Atmosfären i verksamheten kan upplevas olika 
beroende på tillgången på motivation och arbetsglädje bland personalen. När atmosfären i en 
verksamhet känns positiv påverkas också individerna i verksamheten på ett positivt sätt. Ett 
fungerande samspel inom äldreomsorgen innebär, för såväl chef som personal men även äldre 
som är i behov av hjälp, ökat välbefinnande.  
 
Av olika anledningar kan välbefinnandet bland omsorgspersonal variera mellan olika 
arbetsplatser. Ett antagande är att omsorgspersonal har uppfattningar om vad som är viktigt 
för att arbetsledaren ska kunna motivera sin personal och bidra till arbetsglädje. Vi har alla 
vår föreställning om vad som kännetecknar en bra arbetsledare och när föreställningarna inte 
motsvarar verkligheten kan problem uppstå. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av ledarskapet när det handlar om att 
bidra till motivation och arbetsglädje. Studien genomförs utifrån ett personalperspektiv.     

1.4 Frågeställningar 

1. Vad har omsorgspersonalen för föreställningar om innebörden i ledarskap? 
2. Hur kan chefen bidra till att skapa motivation för omsorgspersonalens arbete? 

3. Vid vilka situationer har omsorgspersonalen erfarenhet av att chefen varit motiverande? 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet ges läsaren en bakgrund till valet av ämne. En diskussion förs om varför 
det är betydelsefullt att behandla ämnet och det leder till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Det andra kapitlet behandlar den metod som används för att uppnå studiens syfte. Dessutom 
beskrivs tillvägagångssätt vid insamlande av datamaterial, val av informanter och analys. Det 
tredje kapitlet behandlar tidigare forskning som gjorts i närhet till det valda ämnet. I det fjärde 
kapitlet redogörs för de teoretiska perspektiv och de teoretiska begrepp som används för 
uppsatsens teoretiska inramning. I det femte kapitlet presenteras resultatet av empirin och 
detta analyseras utifrån den valda teorin. Resultat och analys presenteras under tre rubriker, 
vilka följer frågeställningarna. I det sjätte och avslutande kapitlet redovisas de slutsatser som 
framkommer i analysen. Vi knyter ihop undersökningen och för en reflekterande diskussion 
över denna. 
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2. Metodbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs undersökningsmetod och även anledning till val av metod. Kapitlet är 
uppdelat i fyra avsnitt som behandlar undersökningsmetod, val av informanter, 
fokusgruppsintervjuns förlopp samt metod för analys av det empiriska materialet. 
 

2.1 Fokusgruppsintervju som undersökningsmetod 

I uppsatsens undersökning är vi intresserade av att ta reda på vad omsorgspersonal anser om 
betydelsen av ledarskapet när det handlar om att skapa motivation och arbetsglädje. I 
undersökningen är det viktigt att inte i förväg fastställa hur arbetsledaren kan skapa 
motivation utan att detta fastställs genom omsorgspersonal och således blir ur ett 
personalperspektiv. Valet blir därför att använda fokusgruppsintervju. Ytterligare anledning 
till valet av fokusgruppsintervju är att denna metod kan bidra till mer information än 
individuella intervjuer. Wibeck (2000) menar att deltagarna genom diskussion med varandra 
angåenden ett visst ämne får en större insikt i ämnet och att forskaren därmed får tillgång till 
mer information. Det viktiga i undersökningen är det som sägs i diskussionen och inte 
förbindelsen mellan diskussion och deltagarnas individuella egenskaper och bakgrund. Här är 
enligt Wibeck (2000) fokusgruppsintervju en användbar metod. I fokusgruppintervju påverkar 
intervjuaren deltagarna i mindre utsträckning än vid individuella intervjuer. Intervjuarens 
uppgift är att befinna sig i bakgrunden av själva diskussionen och vid behov styra upp 
diskussionen och se till att samtliga deltagare ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Genom 
att använda en ostrukturerad fokusgruppsintervju, där intervjuaren ställer så få frågor som 
möjligt, skapas goda förutsättningar för diskussion mellan deltagarna (Wibeck, 2000). 
 
Då avsikten är att så lite som möjligt styra intervjun genomförs en ostrukturerad 
fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjun utgår från frågeställningarna. Utifrån 
frågeställningarna om omsorgspersonalens föreställningar om innebörden i ledarskap, hur 
chefen kan bidra till att skapa motivation för omsorgspersonalens arbete samt vid vilka 
situationer omsorgspersonalen har erfarenhet av att chefen varit motiverande diskuterar 
deltagarna fritt. Någon frågeguide används därför inte men däremot styrs diskussionen genom 
att den hålls inom ramen av frågeställningarna.  
 

2.2 Val av informanter 

Deltagarna i en fokusgruppsintervju väljs utifrån syftet med studien. Minimiantalet i en grupp 
är fyra personer varför fler än fyra personer bör tillfrågas ifall någon person uteblir (Wibeck, 
2000). När det gäller val av informanter till fokusgruppsintervjun är huvudsaken att 
deltagarna är omsorgspersonal. Detta med tanke på att undersökningen riktar sig mot 
ledarskap inom äldreomsorg. I detta fall blir samtliga informanter kvinnor på grund av att det 
finns väldigt få män inom organisationen. Vid val av informanter betänks att dessa bör finnas 
utanför vår bekantskapskrets för att minska påverkan under diskussionen (jfr. Repstad, 1999). 
Valet av verksamhet är ett äldreboende som innefattar fem avdelningar och en önskan är att 
det ska vara en deltagare från varje avdelning. Detta görs dels för att underlätta för 
verksamheten att avvara personal till fokusgruppsintervjun och dels för att öka möjligheten att 
deltagarna i fokusgruppsintervjun har olika perspektiv. Personal som arbetar på skilda 
avdelningar kan ha skilda tankesätt, vilket också kan påverka utfallet i diskussionen.    
 
För att bestämma datum och tid för intervjun lämnas personligen följebrev (se bilaga 1) 
angående undersökningen till enhetschefen. Enhetschefen ombeds i sin tur att lämna en 
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förfrågan om vilka ur personalstyrkan som kan och är villig att delta i fokusgruppsintervjun. I 
följebrevet har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) genom att 
informera om syftet med studien, att informanterna garanteras anonymitet och att deltagandet 
är frivilligt samt att intervjun kan avbrytas när som helst.    
 

2.3 Fokusgruppsintervjuns förlopp 

Fokusgruppsintervju är en bra metod ur ett etiskt perspektiv då deltagarna kommer till tals på 
sina egna villkor. Ett dilemma är dock att även om forskaren har tystnadsplikt kan 
tystnadsplikt ej garanteras av de övriga deltagare i intervjun (Wibeck, 2000). Innan 
fokusgruppsintervjun startar upplyses informanterna om vår tystnadsplikt. Informanterna 
medvetandegörs också om att tystnadsplikt ej går att garanteras mellan gruppmedlemmar. 
Informanterna informeras om syftet med fokusgruppsintervjun och hur den går till. 
Deltagarna i fokusgruppsintervjun meddelas också att hela intervjun spelas in på band för att 
sedan skrivas ner av intervjuaren på ett korrekt sätt.   
 
Platsen där intervjun äger rum är en samlingslokal i äldreboendet där omsorgspersonalen 
arbetar. En välbekant miljö är enligt Repstad (1999) viktigt för att informanterna ska känna 
sig bekväma under intervjun. I intervjun deltar fem omsorgspersonal från fem olika 
avdelningar. Intervjun pågår i cirka en timme. Intervjun börjar med kaffe och småprat om 
ämnet. Detta kan vara en bidragande faktor till att diskussionen startar på ett naturligt och ett 
avspänt sätt. Informanterna diskuterar fritt utifrån frågeställningarna. När det i diskussionen 
nämns sådant som behövs få mer klarhet i ställs spontana följdfrågor. Som tidigare nämnts är 
anledningen till valet att ställa spontana följdfrågor att inte styra informanterna, vilket blir 
fallet med en intervjuguide.  
 
Upplevelsen av att genomföra en fokusgruppsintervju är mycket positiv. Det blir en 
diskussion utifrån informanternas villkor, det de anser viktigast när det gäller ledarskapets 
betydelse för motivation och arbetsglädje. Eftersom informanterna är fler till antalet än 
intervjuaren skapas samhörighet och styrka i informantgruppen, vilket medför att deltagarna 
känner sig bekväma (jfr. Repstad, 1999). Positivt är också att informanterna talar om att de 
upplever intervjun som en givande sammankomst för deras egen del. Informanterna menar att 
det är sällan som personal från olika avdelningarna träffas för att reflektera över sitt arbete.  
En negativ aspekt på fokusgruppsintervju kan vara att informanters enskilda åsikter eller 
upplevelser inte alltid kommer fram. Avsikten med undersökningen är att se till gruppens 
uppfattning angående ledarskapets betydelse. Därmed kan eventuella enskilda informanters 
uppfattningar som ej kommer fram bortses ifrån.   
 

2.4 Analysmetod med inspiration från grounded theory 

I analysen av den insamlade empirin ligger inte intresset i att analysera enskilda individers 
syn på ledarskapets betydelse för motivation och arbetsglädje. Meningen är att ta reda på hur 
detta fenomen uppfattas generellt bland omsorgspersonal. I undersökningen är det viktigt att 
åsikterna angående betydelsen av ledarskap kommer från omsorgspersonalen och inte utifrån 
vår egen vetskap. Därför analyseras det empiriska materialet med inspiration från delar av 
grundad teori (grounded theory). Denna analysmetod är enligt Guvå & Hylander (2003) ett 
lämpligt forskningsperspektiv ifall forskaren vill fokusera på den valda gruppens 
uppfattningar om ett fenomen samt om forskaren vill minimera den subjektiva påverkan av 
analysen. Vi är dock medvetna om att forskning bestäms utifrån vad forskaren vid ett visst 



8 
 

tillfälle väljer att ta med i sin undersökning och ifall undersökningen skulle genomföras på 
nytt skulle resultatet kunna bli annorlunda (jfr. Forsman, 2002). 
 
För att på ett så objektivt sätt som möjligt analysera det empiriska materialet utgår vi från 
början inte från en bestämd teori eller bestämda begrepp. Enligt Glaser & Strauss (1967) är 
utgångspunkten i grounded theory att generera teori istället för att bekräfta redan kända 
teorier. I vårt fall genereras inte nya begrepp och teorier, istället väljs redan förekommande 
begrepp och teorier för att passa till det empiriska materialet. 
 
I analysen av det empiriska materialet delas materialet först in i kategorier beroende på vad 
som kommer fram om ledarskapets betydelse för motivation och arbetsglädje. När det gäller 
valet av kategorier är det viktigt att dessa ska vara lättförståeliga för aktören. Detta är en 
förutsättning för att göra analysen så empirinära som möjligt (jfr Strauss, 1987). Enligt 
Strauss (1987) är ytterligare förutsättning för att analysresultatet ska bli så nära det 
ursprungliga materialet som möjligt en effektiv analys av texten där ord för ord, rad för rad 
eller stycke för stycke analyseras. I analysen av det nedskrivna materialet väljer vi att 
analysera stycke för stycke för att sedan placera data i rätt kategori. Detta återger enligt 
Strauss (1987) informanternas egna ord. Genomgående under hela analysen är att data 
jämförs. Detta görs genom att ställa frågor till det empiriska materialet om vilka uttalanden 
som pekar på samma handlingar, vilka som inte hör ihop, vilka som hör ihop och hur dessa i 
så fall hör ihop (jfr Guvå & Hylander, 2003). 
 
Data placeras utifrån gemensamhet i olika kategorier. Dessa kategorier är omsorgspersonalens 
föreställningar om ledarskap, hur chefen kan bidra till att motivation för arbetet skapas samt 
situationer där omsorgspersonalen har erfarenhet av att chefen varit motiverande. Till dessa 
kategorier försöker vi finna lämpliga teoretiska begrepp. Enligt Strauss (1987) är kodningen 
mycket omfattande och bör ske utifrån ett bestämt kodningsparadigm där man i varje kategori 
ser villkor/betingelser, interaktion mellan aktörerna, strategier och taktiker samt 
konsekvenser. Eftersom vi endast hämtar inspiration i vissa delar av grundad teori väljs 
kodningsparadigmet bort i analysen. 
 
Grundad teori är en omfattande teori, men för uppsatsens vidkommande används den 
framförallt som en inspiration och kreativ utgångspunkt. För att använda teorin i sin helhet 
krävs erfarenhet som vi saknar och därför väljs delar ur metoden som anses betydelsefulla för 
undersökningen. 
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3. Tidigare forskning inom området 
När det gäller tidigare forskning söker vi i olika databaser för att finna artiklar som behandlar 
ämnet ledarskapets betydelse för motivation och arbetsglädje hos personal. Detta med 
ledarskap och ledarskapets betydelse är något som det har forskats mycket kring, men att se 
det utifrån personalens perspektiv är inte lika beforskat. Valda artiklar är de som ligger 
närmast vårt forskningsområde. Av de artiklar som lästs har författaren inte i något fall använt 
sig av liknande metod som vi.  
 
Om hur omsorgspersonal och äldre hjälpbehövande påverkar varandra är något som beskrivs 
av Ingvad m.fl. (2006). Genom enkätfrågor till omsorgspersonal och vårdtagare har 
författarna sett att omsorgspersonalens trivsel med arbetet påverkar vårdtagarnas upplevelse 
av omsorgskvaliteten. Det framkom att i mer platta organisationer ökar klyftan mellan 
vårdtagare och verksamhet. När organisationen blir plattare får chefen ansvar över fler 
anställda. Detta minskar chefens tillgänglighet och påverkar arbetsgruppen negativt, vilket i 
sin tur bidrar till ett osäkert omsorgsklimat för vårdtagaren.  
 
Hjalmarson m.fl. (2004) har i en studie intervjuat 20 enhetschefer för att undersöka 
enhetschefers arbetssituation. Det visade sig att enhetschefer upplever sig ha en komplex 
yrkesroll där det är svårt att planera en arbetsdag. Vanligt är också att de upplever att arbetet 
är övermäktigt men att det uppvägs av meningsfullheten. När det gäller ledning av personal 
anser enhetscheferna att deras tillgänglighet är viktig för verksamheten, men att ansvaret för 
de stora personalgrupperna försvårar detta. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor är något som 
också upplevs vara viktigt för enhetscheferna, men såväl tid som ekonomi försvårar.  
 
Artikeln ”The association between leadership behavior and burnout among nursing personnel 
in helth care” handlar om ledarskapets betydelse för personalens välbefinnande i stressiga och 
känslomässigt krävande yrken där resurserna är små. Sådana förhållanden innebär ökad risk 
för utbrändhet bland personal, varför ledarskapet blir extra viktigt. Kanste (2008) har genom 
en enkätundersökning bland sjukvårdspersonal påvisat samband mellan ledarskap och 
utbrändhet bland personal inom hälso- och sjukvård. Sambandet visar att ledarskap där 
ledaren arbetar aktivt och framåtstävande samt på ett individanpassat sätt påverkar personalen 
på ett positivt sätt. Faktorer som visades vara viktig att arbeta med för att skapa en god 
arbetsmiljö och få personal som är tillfreds på sin arbetsplats var exempelvis beröm, 
inflytande, delaktighet, motivation, intellektuell stimulans och individuellt tänkande. På 
arbetsplatser där ledaren däremot är passiv och har en ”låt gå” inställning är 
utmattningssymtom och depressioner bland personal mycket vanligare.  
 
Albinsson & Strang (2002) har genom kvalitativa intervjuer med anställda inom kommunal 
demensvård undersökt personalens uppfattning om ledarskap och organisationen. När det 
gäller ledarskap visade det sig att personalen många gånger upplevde ett otydligt ledarskap 
där målen för verksamheten var oklara. Vad personalen önskade var att arbetsledaren skulle 
vara fysiskt närvarande samt vara engagerad i det arbete personalen utför. Många gånger 
upplevde personalen att ledaren var okunnig i och ointresserad av deras arbete. Personalen 
upplevde också att de inte alltid fick ledarens stöd vid svåra situationer på arbetet.  
 
Ett tillfälle där personal kan behöva extra stöd ifrån sin chef är vid organisationsförändringar. 
Om detta går att läsa i artikeln The challenge of supporting staff där författaren Lane (2008) 
ger goda råd utifrån sin egen kunskap och sina egna erfarenheter när det handlar om att stödja 
personal genom organisationsförändringar. Enligt författaren är det viktigt att informera 
personalen angående förändringen i god tid för att slippa eventuella spekulationer bland 



10 
 

personalen. Det är också viktigt att personalen får vara delaktig under hela 
förändringsprocessen genom att få uppdaterad information och möjlighet att kunna påverka. 
Vidare anser författaren att förändringsarbete är något som tar tid eftersom nya roller och 
mönster är något som ofta måste läras in. Det är därför också viktigt att stödja personalen 
även efter att förändringen börjar gälla och även uppmärksamma personalens ansträngningar.  
 
I en artikel av professor Lars Werkö beskrivs betydelsen av en organisations hierarkiska 
struktur. Werkö (2001) har i artikeln använt sig av en analys genomförd av Dick Erixon som 
behandlar brister i kommunikation mellan olika led i sjukvården. Analysen visar på problem 
när de beslutsfattande befinner sig långt ifrån verksamheterna. Utredningen visar på brister i 
kommunikationen mellan politiker, chefer och personal. Personalens missnöje förklaras 
genom att de inte vet vem som bestämmer och vad som ligger bakom fattade beslut 
personalen vet heller inte vem de skulle kunna fråga eller ställa till svars. Den osäkerhet som 
detta skapar leder till bristande respekt mellan olika aktörer inom sjukvården som läkare, 
sjuksköterskor och så vidare.   
 
I en utvärdering av ett utvecklingsarbete påvisas hur satsning på ledarskapet kan påverka 
arbetsmiljön på ett positivt sätt. I utvecklingsprogrammet låg fokus på interaktionen mellan 
ledare och medarbetare. Ledarskapet skulle utvecklas genom att medvetandegöra ledaren -
vikten av att ha självinsikt och hur ledaren påverkar personalen. Utvärderingen visade att 
ledarens värderingar påverkar personalen. Det finns tydliga samband mellan värderingar och 
beteende samt att arbetsledarens värderingar har effekt på organisationens effektivitet och 
lönsamhet. Arbetsledarens värderingar visade sig också påverka arbetsklimatet i form av 
arbetsmotivation, trivsel, samverkan och relationer (Montan & Tollgerdt-Andersson, 2005).  
 
Att relationen mellan chef och personal påverkar arbetsklimatet är något som påvisas av 
Montan & Tollgerdt - Andersson (2005), Kanste (2008), Hjalmarson m.fl. (2004), Lane 
(2008) och även Albinsson & Strang (2002). Att organisationens hierarkiska struktur påverkar 
kommunikationen påvisas av Werkö (2001). Om hur omsorgspersonal och äldre 
hjälpbehövande påverkar varandra är något som beskrivs av Ingvad m.fl. (2006). Dessa 
forskningsresultat återkommer vi till i slutdiskussionen. 
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4. Teoretisk inramning 
Den metod som används bygger på att den teoretiska användningen ej är förutbestämd. 
Följande teoretiska perspektiv har dock visat sig centrala för uppsatsens datamaterial. 
 
Det strukturella perspektivet går ut på att se till organisationens sociala uppbyggnad. 
Strukturen är den ansvars och arbetsfördelning som skapats bland de anställda för att uppfylla 
organisationens syften. Det innebär att de anställda strävar mot samma mål men har olika 
funktioner som är tydliga och väl förankrade både hos dem själva och hos övriga i 
organisationen. Till strukturen hör också regler och hierarkier som begränsar 
handlingsfriheten, men skapar en förutsägbarhet och enhetlighet (Bolman & Deal, 2005). Om 
det finns brister i organisationens struktur kan problem uppstå och skapa konflikter. 
Organisationen bör vara lagom strukturerad på så vis att det finns tydliga ramar inom vilka de 
anställda kan förhålla sig till sina arbetsuppgifter. Detta medför att de anställda kan känna sig 
trygga med reglerna men ändå ha ansvaret att själva bedöma hur och när arbetsuppgifterna 
ska genomföras (Lennèer-Axelsson & Thylefors, 1996).  
 
Human Resource, eller HR-perspektivet, fokuserar på förhållandet mellan individ och 
organisation där tonvikten läggs på individen i organisationen. Hänsyn tas till individens 
behov, färdigheter och idéer. Dessa bör gynna organisationen men även individen genom att 
denne får uppskattning och beröm. I HR-perspektivet ges individen möjlighet att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att också trivas med arbetsuppgifterna. De 
anställda ses inte enbart som en kostnad, istället görs här investeringar för att på det sättet få 
mer kompetens, fler erfarenheter och fler perspektiv inom organisationen. Organisationens 
hierarkiska ordning är oviktig, det viktiga är att samarbetet är bra (Bolman & Deal, 2005). 
Möjligheterna att utvecklas och få nya arbetsuppgifter inom en organisation påverkar de 
anställda. I organisationer där det finns stora möjligheter att utvecklas får individerna stort 
självförtroende och värderar också sin kunskap högt. I organisationer där det finns lite 
möjlighet till utveckling undervärderar individerna däremot ofta sin kunskap (Wahl, m.fl., 
2001). För att kunna samarbeta är det nödvändigt att vara lyhörd och att kunna lyssna aktivt. 
Att vara lyhörd innebär att vara mottaglig för sådant som inte uttrycks i ord. Att lyssna aktivt 
är uttryck för att lyssna och att även visa detta genom kroppsspråk, tonfall och 
sammanfattning av det som sagts. Dessa komponenter är viktiga för att visa intresse för den 
som pratar och det som sägs. Att lyssna aktivt inger förtroende hos den som pratar och visar 
också respekt och bekräftelse för vederbörande (Hilmarsson, 2003). För att visa vilja att 
lyssna är det viktigt att kunna förmedla ett förhållningssätt som också visar detta. Det är 
betydelsefullt för den person som vill prata att förstå att lyssnaren är intresserad och bryr sig 
(Holm, 2001).  
 
I det politiska perspektivet är det centrala makten och hur makten är fördelad samt de 
begränsade resurserna. Enligt det politiska perspektivet sker inom organisationen en tävling 
och maktkamp om befintliga och ofta knappa resurser. När makten i organisationen är rätt 
fördelad blir den något konstruktivt och positivt inom organisationen. Makten i det politiska 
perspektivet ligger hos chefen eller hos den eller de som upplever sig som chef och vid 
konflikter ser till att ha makt. Är makten fördelad fel uppstår konflikter på arbetsplatsen. Vid 
konflikter kan det uppstå grupperingar av den orsaken att det inom organisationen finns 
olikheter bland de anställda exempelvis motstridiga intressen, skilda värderingar och olika 
tolkningar av verkligheten. Dessa grupperingar bildas för att köpslå och förhandla om var 
makten ska vara. Utifrån det politiska perspektivet ses konflikter inte som något oundvikligt. 
Konflikter blir istället ett naturligt inslag i en organisation eftersom det handlar om 
köpslående och förhandling för att få del av de knappa resurserna (Bolman & Deal, 2005). I 
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en organisation menar Svedberg (2007) att det finns formella grupper av anställda med ett 
formellt ledarskap och som styrs av regler och rutiner. Utöver dessa formella grupper kan det 
finnas informella grupper som genereras utifrån de anställdas gemensamma intressen och 
kamratskap. 
 
Det symboliska perspektivet handlar om att se vad som skapar gemenskap bland de anställda i 
en organisation. De anställda i en organisation ska känna delaktighet genom gemensamma 
traditioner och genom att göra saker tillsammans förknippat med det som symboliserar 
organisationen. Det är inte själva händelsen som är viktigast utan betydelsen av händelsen. 
Det symboliska i en organisation skapas utifrån organisationens bakgrund eller historia. Det är 
det organisationen står för och tror på som tydliggörs och blir den gemensamma symbolen. 
Huvudpersonerna i organisationen är de som gör något för att gagna det symboliska i 
organisationen. När själen i organisationen inte finns och när symbolerna förlorar sitt värde 
kan det uppstå problem (Bolman & Deal, 2005). Problemen kan visa sig i form av fel attityd 
till arbetet hos de anställda.  I attitydbegreppet ingår de tre faktorerna kunskap, känsla och 
handling. Den kunskap individen har eller tror sig ha påverkar känslan inför ett visst fenomen. 
Känslan som kan vara positiv eller negativ leder i sin tur till ett speciellt agerande vid 
konfrontation med ett visst fenomen (Angelöw & Jonsson, 2002). Den attityd individen har 
tillskaffat sig uppstår genom inlärning. För att ändra attityden behöver individens kunskap 
förändras. Detta kan ske genom att individen utsättas för information, konfrontation eller 
övertalning angående ett visst fenomen. Attityder kan uttrycka grupptillhörighet genom att 
gruppmedlemmarna har lika kunskap och gemensamma värderingar (Helkama m.fl., 2006).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

5. Resultat och analys av fokusgruppsintervju 
För att göra det möjligt att lyfta fram mönster i intervjuerna har intervjumaterialet delats in i 
tre kategorier. Dessa kategorier handlar om omsorgspersonalens föreställningar om ledarskap, 
hur chefen kan bidra till att motivation för arbetet skapas samt situationer där 
omsorgspersonalen har erfarenhet av att chefen varit motiverande. De citat som följer är 
samtliga från fokusgruppsintervjun.  
 

5.1 Föreställningar om ledarskap. 

När det gäller omsorgspersonalens föreställningar om innebörden i ledarskap tycks en vanlig 
uppfattning vara att en bra chef ska vara lyhörd. Det framkommer att chefen ska vara lyhörd i 
betydelsen att chefen ska ha kunskap i hur arbetsbelastningen på avdelningen ser ut. Chefen 
bör ta hänsyn till arbetsbelastningen vid besparingar. 
 

Det beror ju på hur ekonomin ser ut. Dom har ju direktiv uppifrån som trycker 
ner på dom och vi ska trycka på dom och vill ha mera folk här. Men ändå så 
tycker jag det här med lyhördhet, hur det ser ut i gruppen hur tungt det är och så. 
Sen kan det ju bli bakslag, det kan bli sjukskrivningar och då har vi ju ändå inte 
sparat.  

 
Vår uppfattning är att personalen enligt detta uttalande beskriver det politiska perspektivet. 
Personalen är medveten om att det är en kamp om resurserna, och att chefen sitter mittemellan 
personalen och ledningen som båda kämpar för att få del av befintliga resurser. Medan 
personalen ofta kämpar för att få mer resurser i form av arbetskraft strävar ledningen för att 
spara på arbetskraft och på så vis få budgeten att gå ihop (jfr. Bolman & Deal, 2005). 
Samtidigt som personalen är medveten om chefens situation anser de ändock att chefen ska 
vara lyhörd för deras behov. Enligt Hilmarsson (2003) är lyhördhet en förutsättning för att se 
människors behov. Människors behov är också en av HR – perspektivets viktiga innebörder 
(Bolman & Deal, 2005).  
 
En annan uppfattning som gruppen delar är att en chef också kan visa lyhördhet genom att 
inte lyssna till skvaller utan hålla sig till fakta. En chef ska inte tro på allt som denne hör utan 
bör vara uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs.  
 

Och att dom lyssnar när man säger nåt… Sen tycker jag nog att dom ska va lite 
människokännare, många liksom smilar och ställer sig in. Det finns ju såna. Dom 
ska inte köpa allting, som det här med skvaller tycker jag inte en chef ska lyssna 
på, dom ska hålla sig till fakta. Man ska fråga den det gäller, är det på det här 
sättet? och inte lyssna på skvaller. Det är mer rakare man går inte bakom nåns 
rygg. Nej nej! då ska en chef stoppa.  

 
Här tycks personalen uttrycka att chefen ska intressera sig för att lära känna sin personal och 
lyssna på dem. Samtidigt som det är viktigt att chefen lyssnar, menar personalen att hon/han 
ska kunna reflektera över och sovra bland det som sägs, för att om möjligt undvika 
ryktesspridning. Detta är ett sätt att främja samarbetet inom organisationen, vilket är viktigt i 
HR – perspektivet (Bolman & Deal, 2005). Personalen uttrycker också att chefen ska ha ett 
förhållningssätt som tydligt visar vad hon/han tycker om olika företeelser som påverkar 
organisationen negativt. Detta menar Holm (2001) är en förutsättning för att inge förtroende 
bland personalen.      
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En uppgift som också kopplas ihop med ledarskap är att chefen förväntas vara fysiskt- och 
mentalt närvarande. Informanterna menar att chefen bör vara närvarande i avseendet att denne 
tillbringar tid med personalen på avdelningen. Informanterna menar också att chefen bör vara 
närvarande i bemärkelsen av att vara engagerad i sin personal och deras arbete men även i de 
boende på avdelningen. Chefens engagemang i verksamheten anses av informanterna vara 
viktigt för att förstå vad som försiggår på avdelningen bland personal och de boende.   
 

Arbetsledare inkluderar mycket. Det här med lyhördhet och närvaro. Ja, jag 
skulle vilja ha dom mer i gruppen för att se hur arbetet är även om man säger att 
det här har jag arbetat med, men det kanske är för 15-20 år sen, är det bra om 
man kommer in i gruppen för att känna av hur det är i gruppen. Men att dom 
kommer in på morgonen och checkar av. Ja för det kan ju hända mycket på en 
vecka. Jätteviktigt tycker jag att komma in på fredagen innan helgen för att se hur 
det ser ut, hur det är ordnat och sedan på måndagen för att se hur helgen var. 
Engagerad och engagerad i dom boende, att dom vet vilka dom är. För det är väl 
huvudansvaret, dom boende? Att pensionären vet vem chefen är för många av 
dom är ju klara.  

 
Även i detta uttalade kan vi se att chefens förmåga att agera utifrån HR - perspektivet är något 
som förväntas av personalen. Detta uttrycks genom personalens önskan att chefen bör visa 
intresse och engagemang genom att vara närvarande på avdelningen. Vi ser att detta också är 
en förutsättning och nödvändighet för att chefen ska se hur gruppen arbetar och för att känna 
av konstellationen i gruppen. Dessutom är det viktigt för individen i personalgruppen att få 
möjligheter att visa sina kunnigheter och även för att känna att chefen förstår deras situation 
och är intresserad av deras arbete. Närvarande och engagerad ledare och ledare som ser till 
individens färdigheter i en organisation är enligt Bolman & Deal (2005) förenat med HR-
perspektivet.  
    
Informanterna var överens om att chefens tillgänglighet betyder mycket för verksamheten. De 
menar att i fall chefen inte är fysiskt närvarande är det viktigt att få information om var chefen 
är och när chefen är åter.  
 

Jag för min del tycker att det är väldigt mycket möten. Ja, jag sa till min chef, jag 
har inte sätt dig här idag. Hon sa att jag har varit här hela dagen och gjort det 
och det. Jag har inte riktigt koll på vad dom gör. Våran skickar i alla fall ut 
veckoschema så att man i alla fall vet var dom är. Så att man vet när hon är här 
om man vill prata om nåt. 

 
Enligt det strukturella perspektivet är det viktigt att samtliga i en organisation är införstådd 
med egna och andras arbetsuppgifter för att skapa trygghet (Bolman & Deal, 2005). Vi ser att 
personalen vill veta vad chefens arbetsuppgifter består i men att det som visar sig mest viktigt 
är ändock chefens tillgänglighet. Genom chefens förutsägbarhet när det gäller tillgänglighet så 
som att veta var chefen är och när han/hon kommer tillbaka skapas en trygghet bland 
personalen. Genom att se ur ett symboliskt perspektiv skulle detta med veckoschema kunna 
förklaras som att det skapar mening i arbetslivssammanhanget för personalen. Det är inte 
betydelsen av att chefen är på plats som är det viktiga utan snarare betydelsen av att det finns 
ett schema. Schemat blir en symbol för sådant som skapar gemenskap och delaktighet på 
arbetsplatsen (Jfr. Bolman & Deal, 2005).  
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En annan uppfattning bland informanterna var att chefen ska vara bestämd. En förväntning 
informanterna har är att det som bestäms ska gälla för alla. De anser att det bör finnas tydliga 
riktlinjer, samma regler för alla, för att om möjligt hindra oenigheter. Det är också viktigt att 
chefen kan ställa krav på personal som inte följer gemensamma beslut. Informanterna anser 
vidare att det är chefens uppgift att våga ta itu med konflikter och kunna leda personalen ur 
konflikter.  
 

Hård men rättvis, ja samma regler för alla. Lika för alla. Det som gäller det 
gäller och det gäller för alla. Dom måste våga ta en konflikt. Dom måste gå in 
och styra upp oavsett vad som hänt för en chef måste vara chef. Annars så funkar 
det liksom inte. Ja, hon måste nog vara bestämd, hon måste visa vem hon är att 
hon är ett snäpp högre än oss. Jag vill känna att man ska ha lite respekt man vill 
ju inte ha nåt mähä. Det ska inte va nån man kan sätta sig på.  

 
Även här kan vi se att en tydlig struktur i organisationen är viktig och att ledaren ibland bör 
vara auktoritär. Det är påtagligt att personalen vill ha tydliga regler dels för att verksamheten 
ska fungera och dels för att personalen ska slippa lägga energi på vad som är rätt och fel. Vi 
kan tolka deras utsaga som att det är många olika viljor bland personalen och att det därför är 
viktigt med regler och att ha en ledare som vid behov kan fatta avgörande beslut. I 
organisationen tycks personalen uttrycka ett behov av en hierarkisk ordning vad gäller 
personal och chef (jfr. Boman & Deal, 2005). 
 

5.2 Hur chefen kan bidra till att motivation för arbetet skapas 

I intervjun framkommer att det för upplevelse av motivation är betydelsefullt att chefen visar 
att hon/han lyssnar på vad omsorgspersonalen säger. 
 

Och att dom lyssnar när man säger nåt. Chefen skulle kunna komma på morgonen 
och lyssna på vad man säger och se vad vi gör. Man ska märka att hon hör vad 
man säger, och förstår.  

 
Här kan tolkningen vara att personalen känner sig motiverad genom att chefen lyssnar och är 
socialt responsiv. Vi kan se att personalen har ett behov av att chefen tar sig tid för personalen 
och visar att han/hon bryr sig. Detta tycks bidra till att personalen känner sig betydelsefulla 
såväl som grupp och som individ. Bolman & Deal (2005) menar att utifrån HR – perspektivet 
är det viktigt att se till personalens behov och att investeringar görs hos personalen. I citatet 
ovan uttrycks en möjlighet att chefen kan investera i sin personal genom att prioritera att ge 
av sin tid för att uppfylla personalens behov  
 
Informanterna menar att det är viktigt med uppmuntran. Uppmuntran kan vara en extra resurs 
när arbetet på avdelningen är tyngre än normalt. Uppmuntran kan också vara att chefen ger 
beröm och talar om när personalen gjort något bra. Personalen menar även att det är viktigt att 
de i sin tur ger beröm till chefen. 
 

Man ska ge oss morötter också! Ja, men om vi spar och nollvickar och hjälper till 
på så vis, ska man få något för det. Då blir det roligare att kämpa också. Ja, men 
till exempel om man behöver en extra resurs, att man får det, för nu är det så 
tungt. Kanske några timmar på en helg för att nu är det så tungt. Får man den 
extra resursen när man har det så tungt om man ber om det och så får man, det 
betyder jättemycket! Ja, får man bara negativt så blir man neråt. Beröm, ja en 
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klapp på axeln att vi gjort ett bra arbete. Får man höra att det här var jättebra, ja 
då växer man ju. Men det måste ju vi göra också, ge tillbaka. Det är nog viktigt 
att det är från båda hållen.  

 
Här tolkas att personalen motiveras av att chefen är lyhörd för deras behov samtidigt som 
personalen är medveten om att de i sin tur bör vara lyhörd för chefens och organisationens 
krav. Hilmarsson (2003) menar att lyhördhet är en förutsättning för att kunna samarbeta och 
se en annan människas behov. Det blir tydligt i personalens uttalande att de söker bekräftelse 
från chefen när de själva känner att de har ansträngt sig för att verksamheten ska fungera. Vi 
kan se att motivation skapas genom ett gott samarbete mellan chef och personal inom 
organisationen. Å andra sidan främjas samarbetet av att personal och chef motiverar varandra 
genom uppskattning av varandras ansträngningar. Vi ser att samarbete och motivation är av 
stor betydelse i en organisation. Detta är också HR – perspektivets innebörd (Bolman & Deal, 
2005). När personalen pratar om ”morötter” är det möjligt att tolka detta som att det även har 
en symbolisk betydelse. ”Moroten” i sig är i detta fall viktig, då det handlar om arbetskraft, 
samtidigt kan händelsen att få ”moroten” från chefen ses som en symbolisk handling (Jfr. 
Bolman & Deal, 2005). 
 
Viktigt för att uppleva motivation är att chefen och personalen är positiva till sitt arbete. 
Informanterna menar att en positiv inställning till arbetet har en förmåga att smitta av sig till 
andra i personalgruppen. De menar att personalens inställning till arbetet också påverkar 
bemötandet gentemot de äldre. 
 

 Viktigt är att man inte får stanna i det negativa, för det förstör oss fullständigt. 
Sånt är jag allergisk mot, jag sjunker alldeles ihop, en skvätt går bra. Den 
personen ska ju egentligen gå hem hon har ingenting att tillföra. Hon har 
ingenting där att göra. Sånt blir jag galen på. Man kan dra ner en hel grupp. Ja, 
då är det bara att man byter jobb, då ska man ju inte vara här. Stackars 
pensionärer. Dom känner sig till besvär ändå, är det då nån som går och suckar, 
får dom be om ursäkt att dom finns till. 

 
Detta uttalande kan tolkas som att chefen enligt personalen bör arbeta med bemötandefrågor. I 
citatet ovan uttrycks en önskan om ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma 
värderingar angående arbetet. Genom att som chef anta ett symboliskt perspektiv och 
tydliggöra vad organisationen står för skapas gemenskap och delaktighet i verksamheten. 
Bolman & Deal (2005) menar att det symboliska värdet i organisationen är viktigt och när 
detta försvinner kan problem uppstå. Vi ser att personalen uttrycker hinder i arbetet när annan 
personal inte har de ”rätta” värderingarna. Här kan tolkas att chefen bör arbeta med att 
förändra viss personals attityd till arbetet. Enligt Helkama m.fl.(2006) är det möjligt att 
förändra människors attityd eftersom det sker genom inlärning.  
 

Det är viktigt för informanterna att känna att utbildning är något som behövs. I de fall det 
finns vikarier som arbetat tillräckligt länge för att bli erbjuden tillsvidareanställning anser 
informanterna att ledningen bör kräva att vikarierna genomför en utbildning.  
 

Det krävs undersköterskeutbildning men sen finns det dom som blir inkonverterad 
som har jobbat länge som inte har utbildning. Jag hörde att det var några på min 
avdelning som blivit erbjuden att gå. Jättebra, vad roligt hoppas att dom går. Så 
att man inte tar vem som helst.  
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Motivation tycks av personalen kunna upplevas genom att det krävs utbildning, specifik för 
arbetet. Vi kan tolka att det är betydelsen av utbildning som är viktigast för personalen och 
inte utbildningen i sig. Detta ser vi genom att personalen uttrycker en önskan att samtlig 
personal, även de som har lång erfarenhet men saknar utbildning, ska genomgå en utbildning. 
Man kan tänka att utbildning blir som en symbol för verksamheten (jfr. Bolman & Deal, 
2005). Värdet av utbildning kan också förklaras genom att en önskad attityd därigenom kan 
förmedlas till personalen. Detta kan bidra till att skapa ett gemensamt förhållningssätt för 
yrket. Angelöw & Jonsson (2002) menar att attityden beror på den kunskap individen har och 
att detta påverkar individens agerande. Utifrån  HR-perspektivet, där såväl organisationen 
som individen bör gynnas utifrån individens färdigheter, kan vi se personalens uttalande som 
ett uttryck för vikten av att bli bekräftad i yrkesrollen genom att det krävs utbildning (jfr. 
Bolman & Deal, 2005). 
 
Lika regler för alla på arbetsplatsen är nödvändigt menar informanterna. De menar att ifall 
någon av personalen behandlas på ett mer fördelaktigt sätt, kan detta medföra att det känns 
meningslöst för annan personal att anstränga sig. I fall att någon i personalgruppen inte rättar 
sig efter det som är bestämt är det av vikt att chefen påpekar detta och vidtar någon form av 
åtgärd. Vid exempelvis obligatoriska möten/kurser anser personalen att chefen bör kräva att 
samtliga deltar och att det annars fordras ett giltigt skäl.  
 

Lika regler för alla. Det gäller allt ifrån att söka ledigt, ja allt. Det är viktigt att 
veta vad som gäller att det är lite styrning. Det kan behövas lite styrning det 
känns tryggt. Men dom som behöver struntar att gå på dessa möten även fast dom 
är obligatoriska. Jag tycker inte det händer något. Andra kan flyta med, då skulle 
chefen vara där och säga att nu är det eran tur. Som chef måste man se till att 
alla går när det är obligatoriskt. Lika för alla. Man känner sig inte motiverad att 
gå när det inte händer nåt om man inte skulle gå. Får inte nån morot. Att det 
betyder, står det obligatoriskt är det obligatoriskt, och då är det alla som ska gå. 

 
Vi tolkar detta uttalande som att personalen vill ha en rättvis chef. Med rättvis kan vi se att 
personalen menar att stukturen i organisationen ska vara tydlig i form av klara regler och 
ramar och att dessa gäller för alla. Det är viktigt för personalen att ha en chef som står fast vid 
befintliga regler och utan undantag. I brist av en tydlig struktur kan följden bli att viss 
personal känner sig orättvist behandlad och att detta påverkar motivationen i negativ riktning. 
I det strukturella perspektivet är regler och ramar viktigt för att kunna förhålla sig till arbetet 
(Bolman & Deal, 2005).   
 

5.3 Situationer där omsorgspersonalen har erfarenhet av att chefen 
varit motiverande 

Vid exempelvis schemaläggning upplever informanterna att det är vanligt med oenigheter 
bland personalen. Vid sådana tillfällen är chefen viktig för att kunna förklara situationen för 
berörda personer och på så vis vara behjälplig. Informanterna menar att det är viktigt att 
chefen vägleder personalen för att inte oenigheten ska bli en stor konflikt.  
 

Vid exempelvis schemaändringar är det svårt att göra så att alla blir nöjda. Det 
blir oroligt. Då är det bra om chefen kommer in och styr upp. Ja för att det inte 
ska bli oenighet i grupperna, och väldigt tokigt kan det bli. Det är viktigt att hon 
kan styra lite grann så man inte blir ovänner eller nåt. Hon kan prata med dom 
som är berörda och dom det gäller. Så här ser det ut nu och se till att personalen 
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stöttar varandra. Skulle alla börja ifrågasätta och vilja ändra sitt schema skulle 
det bli katastrof.  

 
Här tycks personalen återigen uttrycka att ramar och regler är något som anses vara 
nödvändigt för en fungerande verksamhet. Genom att i organisationen ha en tydlig struktur 
kan man förhindra konflikt vid speciella situationer. Det tycks som att personalen vill få en 
snabb lösning vid problem och det sätt som ligger närmast är att chefen ingriper och ordnar 
upp situationen. Vikten av att lösa problem fort kan tänkas bero på att det annars påverkar 
personalens arbete. Lennèer – Axelsson & Thylefors (1996) och även Bolman & Deal (2005) 
påtalar vikten av en tydlig stuktur i organisationen för att om möjligt undvika konflikter. 
 
Den ekonomiska situationen för verksamheten är något som informanterna är väl medveten 
om. Detta menar informanterna är en orsak till att personalen inte i onödan ber om sådant de 
vet kostar pengar, som exempelvis vikarier. Om det däremot är en situation där extra personal 
behövs vill personalen bli tagen på allvar och inte ifrågasatt. 
 

 Ja att man inte hunnit med. Svårt att hinna med allt, det är mycket runt omkring 
som tvätt och städ. Men så är vi ju vana med att det är. Ja men det är ju inte 
arbetsledarens fel. Det är ju högre upp, så är det bara. Men ibland måste vi ju ha 
nån extra för att det är så tungt, att man då förstår att när vi ber om något då är 
det allvar.  

 
Det som kan tydas utifrån detta citat är att personalen tycks vara medveten om fördelningen 
av makt och resurser. Vi kan se att personalen tycker det är viktigt att bli tagen på allvar vad 
gäller resurser, samtidigt uttrycker de en medvetenhet om att det inte är någon självklarhet att 
de får bestämma över resurserna. Det tycks vara självklart för personalen att kämpa för det de 
behöver för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Det som upplevs motiverande hos 
personalen är tillfällen när chefen tar personalen på allvar och inser att resursen verkligen 
behövs. I det politiska perspektivet är det just kampen och förhandlingen om resurserna och 
makten som är det centrala (Bolman & Deal, 2005).  
 
Informanterna menar att vid tillfällen när viss personal ”vägrar” följa gällande normer bör 
chefen ta en diskussion med personen i fråga och ta reda på vad felet är. Informanterna menar 
att det är bra att ta tag i sådana problem i tid innan det blir ett invant uppförande som påverkar 
medarbetare. 
 

 Det finns ju alltid bromsklossar bland personalen. Det är svårt för vissa att 
hjälpa till på andras avdelningar, men själv vill man gärna ha hjälp. Chefen kan 
ta en diskussion med den det gäller och ta reda på vad det är, om det är att hon är 
trött på jobbet, eller om det är nåt privat. Om man får prata kan det bli bra. Men 
om man håller på lika i 20 år då? Jag tror ofta att det inte bara är jobbet. För 
ibland så får dom hära en slags livsstil. För har man kört in sig på det här, vad 
ska man annars prata om? 

 
Utifrån det politiska perspektivet är det en kamp om resurserna och om vem som bestämmer 
(jfr. Bolman & Deal, 2005). Vi kan se att personalen  påverkas av de knappa resurserna på 
olika vis. Vissa vill inte hjälpa till utan ser istället till sitt eget behov av resurser. De flesta 
däremot hjälper till på andra avdelningar, vilket blir en typ av förhandling, för att vid behov 
själva kunna räkna med mer resurser. Vi kan se att personal vid en sådan situation upplever att 
det blir en negativ inverkan på verksamheten och att chefen då bör visa sin auktoritet. Utifrån 
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citat ovan skulle vi också kunna tänka ur ett HR – perspektiv där chefen genom att prata med 
vederbörande personal för att få en inblick i dennes situation. På det viset kan chefen hjälpa 
individen vilket enligt Bolman & Deal (2005) i fortsättningen också blir en förbättring för 
organisationen. Enligt Wahl m.fl.(2001) kan missnöje hos personalen bero på brist på 
utvecklingsmöjligheter. Bland omsorgspersonalen tycks det finnas vissa som visar sitt 
missnöje vilket skulle kunna härledas till dåliga utvecklingsmöjligheter.   
 
Det är också betydelsefullt för informanterna att känna sig trygg med sin chef och att de kan 
anförtro sig till denne. Informanterna är medvetna om att arbetet som chef många gånger är 
ett pressat arbete och att detta kan leda till ett oprofessionellt bemötande från chefen. Vid 
sådana tillfällen anser de dock att en chef ska kunna stå för sina misstag och kunna be om 
ursäkt. En ursäkt är betydelsefull för att personalen ska slippa älta incidenten och för att de 
ska fortsätta känna sig motiverad i sitt arbete.  
 

… men ändå ska man känna trygghet och kunna anförtro sig åt. Som det X 
berättar man beter sig inte så. Nej, men då ska den chefen kunna be om ursäkt 
lika som jag som personal ska kunna be om ursäkt. Man kan säga rent generellt 
att det finns bra chefer och det finns dåliga chefer. Ja en bra chef ska kunna be 
om ursäkt och reda ut det en gång för alla. Man måste kunna lita på sin personal 
lika som vi ska lita på chefen. Annars känner man sig inte motiverad att ställa 
upp, det blir taggarna utåt liksom. Ingen arbetsglädje.  

 
Här är det möjligt att tolka det som sägs som att personalen förhåller sig till ett mer 
jämbördigt ledarskap, att det ska bygga på lika villkor. Vi ser att det är viktigt för personalen 
att chefen litar på dem när det gäller deras yrkesutövning. Genom att tänka enligt HR - 
perspektivet är vem som har makten oviktigt, istället är det samarbetet som är av betydelse 
(Bolman & Deal, 2005). För att få ett fungerande samarbete och ett ömsesidigt förtroende är 
det betydelsefullt för personalen att chefen kan erkänna sina misstag eftersom detta också 
krävs av personalen. 
 
Sjukskrivning är en situation där informanterna anser att chefen kan vara motiverande genom 
att hålla kontakt med den sjukskrivna personalen. Detta menar informanterna medför att den 
sjukskrivne känner sig motiverad att komma tillbaka till arbetet och även känner sig 
välkommen.  
 

Viktigt att chefen hör av sig när nån är sjuk. Ja både chefen och personalgruppen 
på avdelningen kan höra av sig, då känner man sig lite med.  

 
I detta citat uttrycks ett behov från personalen att bli sedd som en individ och inte bara som en 
i gruppen, vilket också enligt Bolman & Deal (2005) och HR- perspektivet är viktigt för att 
bidra till motivation hos individen. Vi kan se att det är viktigt för personalen att chefen visar 
ett intresse för personalen även vid sjukskrivning. Enligt Holm (2001) är det av betydelse att 
kunna förmedla ett förhållningssätt som visar förståelse och intresse för den andre.  
 
En annan situation där informanterna menar att det är viktigt att känna chefens stöd är när det 
uppstår problematiska situationer med anhöriga. Där menar informanterna att det är viktigt att 
kunna gå till chefen för att få prata om situationen. Detta medför att personalen slipper ta med 
sig arbetet hem.  
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Ja det kan vara situationer med anhöriga till exempel. Vissa anhöriga kan vara 
rätt så tuffa och då är det viktigt att få stöd av chefen att få ventilera och få 
feedback och prata av sig. Att jag har min chef med mig när jag går därifrån, då 
kan man känna sig trygg med mitt arbete igen och det kan kännas bra att komma 
tillbaka till arbetet igen. När man går hem, att slippa ha jobbet i huvudet.  

 
Här tycks det uttryckas ett behov av att ha en chef som kan lyssna aktivt. Vi kan se att 
personalen behöver ”lämna över” sina problem genom att diskutera och genom att få 
bekräftelse av chefen. På detta sätt kan personalen lättare gå vidare i sitt arbete istället för att 
älta problemet (jfr. Hilmarsson, 2003). Vi ser att det är viktigt för en chef att kunna ta hand 
om sin personal, dels för individens välmående men även för att individen ska fungera i 
organisationen (jfr. Bolman & Deal, 2005). Holm (2001) menar att det därför också är viktigt 
att personalen känner att de kan vända sig till chefen med sina problem.  
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6. Slutsats och diskussion 
Syftet med studien är att undersöka betydelsen av ledarskapet när det handlar om att bidra till 
motivation och arbetsglädje. Studien genomförs utifrån ett personalperspektiv. 
Frågeställningarna är vad omsorgspersonalen har för föreställningar om innebörden i 
ledarskap, hur chefen kan bidra till att skapa motivation för omsorgspersonalens arbete samt 
vid vilka situationer omsorgspersonalen har erfarenhet av att chefen varit motiverande. 
I detta kapitel redovisas först de slutsatser som framkommer. I den avslutande diskussionen 
knyts undersökningen ihop och vi reflekterar över vad som framkom i undersökningen. 
  

6.1 Slutsatser 

När det gäller de föreställningar omsorgspersonalen har om ledarskap är en uppfattning att 
personalen är väl medveten om den situation chefen befinner sig i. De förstår att chefen ”sitter 
i kläm” mellan personalens behov av och krav på resurser och ledningens krav på besparingar.  
En annan åsikt är att chefen bör vara lyhörd på det viset att hon/han bör ha ett reflekterande 
förhållningssätt. Detta inger förtroende bland personal och främjar ett gott samarbete mellan 
chef och dennes personal. Chefen ska dessutom vara närvarande såväl mentalt- som fysiskt 
närvarande på avdelningen. Detta visar att chefen är intresserad av och engagerad i sin 
personal och deras arbete. Chefens närvaro på avdelningarna är betydelsefull för att 
personalen ska känna att chefen förstår deras situation, ser hur gruppen fungerar men också 
för att se individen. Chefen bör dessutom ha ett arbetschema för att visa sin tillgänglighet och 
därigenom skapa trygghet och förutsägbarhet hos personalen. Vidare ska en chef vara rättvis 
och ha lika regler för alla i personalgruppen. Vid behov är det också chefens uppgift att kunna 
bestämma och visa auktoritet. Det är viktigt att arbetsplatsens struktur och hierarkiska ordning 
är tydlig. 
 
Personalens uppfattningar om hur chefen kan bidra till att motivation för arbetet skapas 
handlar bland annat om att de vill ha en chef som lyssnar. Det är viktigt att chefen tar sig tid 
att lyssna för att se personalens behov och att hon/han också visar det.  Chefen kan bidra till 
motivation genom att visa uppskattning för personalens ansträngningar. Uppmuntran kan ske 
genom att vara lyhörd för personalens behov i form av extra resurser och beröm, vilket också 
är bra för samarbetet i organisationen. Uppmuntran kan även ha ett symboliskt värde för 
personalen, genom att det är just handlingen uppmuntran som har betydelse. Personalen vill 
även ha gemensamma värderingar och ett gemensamt förhållningssätt på arbetsplatsen 
eftersom detta skapar delaktighet och gemenskap i arbetsgruppen. Personalen vill att chefen 
arbetar för att skapa rätt attityd till arbetet. Motivation hos personalen kan också gynnas 
genom att chefen kräver utbildning för yrket. Utbildningen är viktig för att den ger ett 
symboliskt värde för personalen och deras yrke. Utbildning kan också vara viktig för 
individen genom att det blir en bekräftelse för yrkesrollen. För att bidra till motivation bland 
personalen bör chefen vara rättvis och stå fast vid gällande regler, utan undantag. En tydlig 
struktur förhindrar att personal känner sig orättvist behandlade.   
 
En situation där omsorgspersonalen har erfarenhet av att chefen varit motiverande är 
vid schemaläggning. Vid situationer där det är vanligt att alla inte blir nöjda är det viktigt med 
tydliga ramar och regler och att chefen kan ingripa för att konflikt inte ska uppstå. Vid 
situationer där extra resurser på avdelningen behövs ska chefen se till att resurserna fördelas 
rätt. När chefen vid sådana situationer tar personalen på allvar upplevs det som motiverande.  
För att motivera personalen när vissa ur personalgruppen inte vill hjälpa till på en annan 
avdelning ska chefen prata med vederbörande om vad som gäller. Vid sådana situationer är 
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det viktigt att chefen visar att det är han/hon som bestämmer. För att motivera individen i den 
situationen bör chefen samtala med vederbörande för att förstå dennes situation och vad 
orsaken är. Vid oprofessionellt bemötande från chefen ska denne erkänna sina misstag och 
kunna be om ursäkt. Personalen vill i detta fall att det ska vara jämställt mellan ledarskap och 
personal. Detta skapar ett ömsesidigt förtroende mellan chefen och personalen, vilket också är 
bra för samarbetet. När personal är sjukskriven är det betydelsefullt för dem att chefen håller 
kontakt med dem. Det känns motiverande för vederbörande att komma tillbaka till arbetet 
genom att chefen visar ett intresse och förståelse för deras situation. Vid problematiska 
situationer med anhöriga upplever personalen att det är väsentligt för dem att få prata med 
chefen. Genom att chefen lyssnar och bekräftar upplever personalen att det känns lättare att 
fortsätta sitt arbete.  
 

6.2 Diskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka betydelsen av ledarskapet när det handlar om att bidra 
till motivation och arbetsglädje för omsorgspersonalen. Vad som tydligast framkommer är att 
omsorgspersonalen känner behov av ett auktoritärt ledarskap. Att vara ”hård men rättvis” eller 
en bestämd ledare som vid behov kan ”sätta ner foten” och tala om vad som gäller på 
arbetsplatsen, ses bland omsorgspersonalen som nödvändigt. Detta att efterfråga ett auktoritärt 
ledarskap kan förklaras genom att det varken finns tid eller resurser för omsorgspersonalen att 
själva hantera vissa situationer. Kanske har detta att göra med att organisationer inom 
omsorgen ofta är styrda utifrån ett politiskt perspektiv där makten på arbetsplatsen är 
centraliserad. Centraliserad makt kan ha fördelar för en organisation när makten är hos rätt 
person. Vi kan tänka att omsorgspersonalen vill att arbetsledaren ska kämpa, genom att föra 
personalens talan vidare till högre chefer, för att få de resurser som behövs på arbetsplatsen. 
En tanke som slår oss är att behovet av det auktoritära ledarskapet kan förklaras utifrån den 
samtid som råder. Det svåra finansiella läget kan medföra att verksamheten blir extra sårbar 
eftersom resurserna minskas än mer. Det kan därför upplevas som viktigt att ha en ledare som 
kan upprätthålla ordningen på arbetsplatsen. Samtidigt som omsorgspersonalen efterfrågar ett 
auktoritärt ledarskap efterfrågas också ett ledarskap utifrån HR-perspektivet där ledaren är 
lyhörd, närvarande och bekräftande. Detta kan ses som att personalen uttrycker motsägande 
förståelser av ledarskap beroende på olika situationer de befinner sig i. Personalens behov av 
att ha en ledare som kan lyssna aktivt kan förstås genom deras utsatta arbetssituation. Det är 
många människor med olika behov att ta hänsyn till såväl hjälpbehövande, anhöriga som 
arbetskamrater. Det är inte ovanligt att omsorgspersonalen hamnar i situationer där de 
behöver chefens stöd för att kunna fortsätta arbeta istället för att lägga energi på att älta 
problem.  
 
Tydligt är också att ledaren, för att skapa trygghet på arbetsplatsen, bör skapa en tydlig 
struktur i form av ramar och regler. ”Lika regler för alla” ses som en förutsättning för 
motivationen hos omsorgspersonalen. Detta kan förklaras på liknande sätt som att personalen 
efterfrågar ett auktoritärt ledarskap. Vi ser att i organisationer där resurserna är knappa kan 
personalen uppleva att det varken finns tid eller energi för konflikthantering. Genom tydliga 
ramar och regler kan konflikter förhindras och personalen kan lägga energin på sitt arbete. 
Ledarskapet tycks vara extra betydelsefullt just för att personalen befinner sig i en utsatt 
arbetsmiljö där organisationen har knappa resurser och många individuella uppfattningar att ta 
hänsyn till. Kanske kan detta vara en förklaring till varför personalen tillskriver chefen sådan 
vikt och betydelse.  Personalen uttrycker att det ska vara ”lika för alla” och att det är chefens 
uppgift att se till att det blir så. Vi kan se att det som skapar gemenskap och det personalen 
dessutom tycker är viktigast i organisationen är just ”lika för alla”. Personalens tillskrivelse av 
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innebörden i ledarskapet blir symbolen i organisationen. Genom att det är chefen som ska 
genomföra detta kan vi tänka att personalen ser chefen som en symbol för organisationen.  
 
I analysen ser vi att det är möjligt att analysera ett uttalande utifrån flera olika 
ledarskapsperspektiv. Det visar sig att de olika perspektiven ibland flyter samman och på det 
viset förklarar samma uttalanden fast ur olika synvinklar. Detta visar på betydelsen av att se 
utifrån olika ledarskapsperspektiv för att få en helhetlig förståelse för det informanterna 
uttrycker. Bolman & Deal (2005) menar att det strukturella perspektivet, HR – perspektivet, 
det politiska perspektivet samt det symboliska perspektivet är nödvändiga för att göra det 
möjligt att förstå och få en helhetsbild av en komplex organisation. I vår undersökning av 
ledarskapets betydelse för motivation och arbetsglädje hos äldreomsorgspersonal ser vi att 
samtliga ledarskapsperspektiv efterfrågas. Det kan förklaras genom att äldreomsorgen är en 
komplex organisation. En hierarkisk organisation beskrivs av Werkö (2001) som styrd i flera 
led där de beslutsfattande i många fall befinner sig långt ifrån verksamheten, vilket kan 
innebära att olika aktörer inte förstår varandra.  
 
Vi ser betydelsen av att se utifrån olika ledarskapsperspektiv och hur det kan bidra till 
motivation för omsorgspersonalen. Omsorgspersonalens uttalande (se citat inledningsvis i 
uppsatsen) tyder på att arbetsglädje är betydelsefullt för personalen eftersom arbetsglädjen 
även påverkar bemötandet gentemot de äldre som är i behov av hjälp. Motivation skapas i 
interaktionen mellan chef, personal och de äldre med ett hjälpbehov. De påverkar varandra på 
ett positivt sätt och kan på så vis skapa en uppåtgående arbetsspiral. Att relationen mellan 
chef och personal påverkar arbetsklimatet är något som också påvisas av Montan & Tollgerdt 
- Andersson (2005). Hjalmarson m.fl. (2004) förklarar enhetschefers arbetsförhållanden och 
hur dessa skapar hinder för hur cheferna önskar utöva arbetet med personalen och deras 
arbetsmiljö. Om hur omsorgspersonal och äldre hjälpbehövande påverkar varandra är något 
som beskrivs av Ingvad m.fl. (2006). Författarna påvisar att de äldres upplevelse av 
omsorgsklimatet påverkas i förhållande till personalens tillfredsställelse i arbetet. Utifrån den 
tidigare forskning som gjorts av Kanste (2008) och Albinson & Strang (2002), kan vi se att 
det finns stora likheter med vårt undersökningsresultat när det gäller vikten av ledarens 
förmåga av det vi benämner ett aktivt lyssnande. Vad som i dessa undersökningar inte 
framkommer till skillnad från vår undersökning är personalens behov av ett auktoritärt 
ledarskap.  
 
Avslutningsvis kan vi säga för att omsorgspersonalen ska uppleva motivation och arbetsglädje 
är det viktigt att ledaren agerar utifrån ” hård men rättvis”-principen och utifrån ”lika för 
alla”-principen. Det är uttryck för att ledaren ska kunna visa sin auktoritet och vara 
konsekvent i sitt agerande utifrån befintliga regler. Vad vi här frågar oss är om ”lika för alla”-
principen verkligen blir rättvist och om det är det personalen eftersträvar i alla lägen. Kanske 
gäller det enbart gruppen omsorgspersonal eller andra i gruppen omsorgspersonal? Det vi 
menar är att det finns tillfällen när man som individ upplever sig som att inte kunna behandlas 
lika som alla andra, och vid sådana tillfällen därför upplever sig orättvist behandlad.  
 
Detta med hur rättvisa skapas bland personalen är en fråga det kan forskas vidare om. 
Undersökningen kan också utföras utifrån andra perspektiv. I vår undersökning utgår vi 
endast ifrån omsorgspersonalens perspektiv när det gäller ledarskapets betydelse för 
motivation och arbetsglädje, därmed utelämnas övriga perspektiv. Om vi däremot använder 
ledarens perspektiv på hur denne kan bidra till motivation och arbetsglädje kan resultatet bli 
ett annat. Här kan också en jämförelse mellan ledarens och personalens uppfattningar göras.  
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Informationsbrev angående examensarbete 
 
Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Gävle. Vi läser sista terminen på det sociala 
omsorgsprogrammet och arbetar nu med vårt examensarbete. Vi är intresserade av vad 
omsorgspersonal har för föreställningar om innebörden i ledarskap, vid vilka 
situationer/tillfällen omsorgspersonal har erfarenhet av att få motivation av sin chef samt vad 
som gör att omsorgspersonal upplever motivation.  
 
En motiverad personal som trivs och mår bra i sitt arbete är viktigt då detta påverkar 
atmosfären på arbetsplatsen. En viktig uppgift som arbetsledare är att stödja och skapa 
motivation hos sin personal. Vårt syfte med denna studie är att undersöka betydelsen av 
ledarskapet när det handlar om att skapa motivation och arbetsglädje, sett utifrån ett 
personalperspektiv.     
 
Vi skulle vilja genomföra en gruppintervju med fem omsorgsarbetare. Avsikten är att det ska 
bli ett resonemang mellan intervjudeltagarna, om arbetsledares betydelse för motivation och 
arbetsglädje. Intervjun kommer att pågå i ungefär en timme. Vi kommer att spela in intervjun 
för att sedan kunna bearbeta materialet. Deltagarna kommer att garanteras anonymitet då 
namn kommer att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst 
avbryta intervjun. Studien följer de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 
rekommenderar. 
 
Om vi inte vid lämnandet av detta brev kan bestämma dag och tid angående gruppintervjun 
kommer vi att ta kontakt med er via telefon. Har ni några synpunkter eller frågor är ni 
välkomna att kontakta oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Axlund 070-332 06 77  
 
Ulla-Karin Larsson 073-096 01 04 
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