
Sammanfattning: Tid att leda 
 

Första linjens chefer i äldreomsorgen saknar grundläggande förutsättningar för att nå målen om en 

god kvalitet i verksamheten. Kunskapsöversikten ger stöd för att äldreomsorgen under längre tid har 

präglats av besparingar, krav på höjd effektivitet parallellt med ökade krav på kvalitet. 

Organisationsförändringar inom äldreomsorgen har inte genomförts med motivet att förbättra 

äldreomsorgens arbetsmiljö utan istället utifrån argument om effektivitet och kostnadsreduktion. 

Detta har bland annat lett till att äldreomsorgen har fått problem med sjukskrivningar och hög 

omsättning av personal. 

Första linjens chefers i äldreomsorgen har att balansera ekonomiska ramar och regelsystem i en 

verksamhet som utmärks av ständigt förändrade behov bland äldre personer. De ska dessutom 

koordinera motstridiga behov, intressen och förväntningar bland omsorgstagare, anhöriga, 

medarbetare, ledning och politiker med flera. Till exempel finns organisatoriskt och politiskt en 

önskan att omsorgsarbetarena ska stå för lösningen på spänningen mellan mål, budget och 

arbetsvillkor. Samtidigt uttrycker omsorgspersonalen önskan om ökat ansvarstagande från de som 

sätter mål och budget.  

Under de senaste åren har cheferna fått högre krav, ambitiösare mål och mer omfattande ansvar, till 

exempel inom administration, fastighetsförvaltning och ekonomi. Anställningarna har på så sätt blivit 

mer distanserade och otydliga för de anställda. 

Kunskapsöversikten ger stöd för att första linjens chefer inom äldreomsorgen behöver tid för att 

kunna bedriva ett närvarande ledarskap. Det gäller oavsett vilka faktorer som kännetecknar 

verksamheten, om den är expanderande eller präglas av besparingar, hög grad av förändring, kriser 

och störningar. De olika organisatoriska förutsättningarna ställer olika krav på ledarskapet.  

En expanderande verksamhet ger bättre förutsättningar att kunna arbeta relations- och 

utvecklingsinriktat. Enlig rapporten ger dessa verksamheter också bättre möjligheter att sträva efter 

en god standard och ett värdigt liv för de äldre i äldreomsorgen. 

En utsatt verksamhet behöver istället ett auktoritärt och uppgiftsinriktat chefskap. Även här finns 

utrymme för personalens deltaktighet och inflytande över hur omsorgsarbetet utförs. Däremot 

behöver cheferna säkerställa att ansvaret för svåra arbetsvillkor och därmed svåra beslut i tid av kris, 

störningar och besparingar trycks läggs på omsorgsarbetarna.  

Stabiliteten i en personalgrupp är en återkommande faktor för kvalitet. Beroende på om stabiliteten 

är hög eller låg i en arbetsgrupp ställs olika krav på ledarskapet. I en instabil grupp tenderar också 

sjuskrivningar och personalomsättning att vara hög, vilket har en negativ effekt på kontinuiteten. 

Detta kan motverkas genom ett anpassat ledarskap.  

För att uppnå stabila team som arbetar självständigt under goda arbetsvillkor och producerar god 

äldreomsorg krävs ett kontinuerligt motiverande och stimulerande ledarskap. Utan en ständigt 

pågående förändrings- och utvecklingsprocess (förändringsarbete) är risken stor att en god kvalitet 

bara uppnås temporärt. 



Chefernas möjligheter att stödja och leda medarbetarna skiljer sig åt mellan särskilda boenden och 

hemtjänst. Eller om cheferna är ansvariga för flera, geografiskt spridda, verksamheter. En samlad 

personalstyrka ger möjlighet till planerad och förutsägbar tillvaro och personlig kommunikation med 

omsorgsarbetare. Det är svårare att ansvara för flera, spridda enheter, än att ansvara för flera 

medarbetare inom en och samma enhet.  

Återkommande är att god kvalitet i äldreomsorgen kräver tid och kontinuitet i relationen mellan 

omsorgspersonal och äldre personer. Det är svårt att uppnå i en organisation som fokuserar på 

effektivetet och standardisering och där sjukskrivning och omsättning av personal är hög.    

 

 

 

 


