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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa enhetschefernas uppfattning av sitt ledarskap i 

rollen som enhetschef inom socialt arbete. För att besvara syftet har sju halvstrukturerade 

intervjuer genomförts med enhetschefer verksamma inom hemtjänsten. Empirin har 

analyserats med en kvalitativ innehållsanalys samt ledarskapsteorier, rollteori och tidigare 

forskning kring ledarskap inom socialt arbete. Vår studie fann att enhetscheferna 

använder sig av ett anpassat ledarskap för att hantera en kravfylld verksamhet. De har en 

position som innebär krav och förväntningar från olika håll, de upplever sig ha många 

arbetsområden vilka präglar deras ledarskap. Informanterna var dock medvetna om sina 

förutsättningar inom organisationen och hur dessa spelar in sen när de hanterar sin roll. 

Utbildningen tycks vara en faktor som enligt enhetscheferna krävs för ett bra ledarskap 

då den bidrar till en trygghet och förståelse för processen. Resultatet indikerar också att 

enhetscheferna arbetar utefter vad som passar utifrån deras personlighet.  

 

Nyckelord: ledarskap, socialt arbete, enhetschef, politisk styrning 
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Abstract 
Leadership in a Human Service Organization – A qualitative study of section 

director´s experiences of their leadership 

The aim of this study is to highlight the head of sections managers perception of their 

leadership as section director in social work. To come to these conclusions, seven 

interviews were conducted with section managers for the home care. Analyses and 

research were done on the interviews using leadership theories, role theory and previous 

research on leadership in social work. Our study found that the section managers have a 

customized leadership in a demanding occupation. Their position involve demands and 

expectations from different sources. All those interviewed experienced that they have 

multiple areas of work which characterized their leadership. They described the 

awareness of their prerequisites in organization and how it affects them in their role. 

Education is a factor to considered necessary for good leadership because it contributes 

to security and understanding of the process. The results also indicated that the managers 

work according to their personality 

 

Keywords: Leadership, social work, section manager, political governance 
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka de informanter som ställde upp på intervjuer. Utan er hade 

det inte varit möjligt för oss att färdigställa studien. Vi skulle även vilja tacka vår 

handledare Åsa Vidman för det stöd och engagemang vi fått under arbetets gång. Ett stort 

tack till våra nära och kära för stöd, tålamod och förståelse som de har gett oss under 

denna tid. Vi Annelie Gustafsson och Nina Kaze, har tagit lika stort ansvar för uppsatsens 

alla delar och under hela processen. 

 

 

Gävle, 2018 

Annelie Gustafsson 

Nina Kaze 
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1. Inledning  
 

Intresset för vårt ämne, ledarskap och yrkesroller inom socialt arbete, väcktes i början på tredje 

året på socionomprogrammet. Vi läste då en kurs som handlade om organisation och ledarskap där 

vi fick tillfälle att träffa olika enhetschefer inom offentlig och privat verksamhet. De berättade om 

hur det är att arbeta som enhetschef och de olika utmaningarna man kan ställas inför. Vår tidigare 

uppfattning var att chefer inom omsorgsverksamheter till stor del var en ganska utsatt kategori, 

som fick handskas med många svårigheter och negativa aspekter. Det som presenteras i litteraturen 

och i media är ofta de negativa sidorna av befattningen och de svårigheter som enhetschefer ställs 

inför. Bjälke och Novakovic (2015) menar att rollen som enhetschef är så svår att den kan upplevas 

som omöjlig att klara av, och att den på grund av detta då också kan skapa ohälsa hos 

enhetscheferna. Thelin och Wolmesjö (2014) skriver om att det för enhetschefer inom 

äldreomsorgen väntar ett omöjligt uppdrag då kraven och förväntningarna från ledning och 

personal inte går att kombinera. Enhetscheferna vi träffade under kursen talade dock positivt om 

sitt arbete och tyckte att de hanterade de olika svårigheterna på ett bra sätt. De nämnde också under 

föreläsningen att detta är ett yrke som är mångsidigt vad gäller arbetsuppgifter och att det finns 

stora variationer i hur cheferna arbetar, men att det inte passar alla att vara chef. För att få en 

tydligare bild av hur enhetschefer i socialt arbete faktiskt ser på sitt eget ledarskap och yrke som 

chef, valde vi att belysa detta närmare i vår studie. 

Antalet äldre individer ökar i Sverige, och idag finns det enligt SCB (2017) över 2 000 000 

personer som är 70 år eller äldre. Denna ökning gör i sin tur att antalet personer som behöver 

hemtjänst stadigt växer, och behovet av hemtjänstpersonal är stort. Detta ställer höga krav på 

cheferna inom hemtjänsten vilka ansvarar för att personalens arbetsförhållanden och omsorgen av 

de äldre fungerar. Enligt Blennberger och Brytting (2016) är äldreomsorgen idag den branschen 

som har allra flest chefer i konkurrens med grundskolan. Dessa chefer har ett direkt ansvar inom 

verksamheten och ansvarar för cirka 50 anställda var. 

Enhetschefer inom äldrevården har en mellanchefs-position och måste i sitt arbete ta hänsyn till 

vilka lagar som styr arbetet, men också förväntningar och krav från både politiker, sina egna högre 

chefer och personalgruppen. 
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Enligt Thylefors (2016) ska de bland mycket annat ansvara för att budgeten hålls, att arbetsschema 

samt personal finns och att kommunikationen fungerar i alla led. De ska också ansvara för att 

kvalitetssäkra verksamheten, vara uppmärksam på utvecklingsbehovet och ansvara för 

arbetsmiljön för sina anställda med mera. 

Arbetet för de anställda inom äldrevården är ofta på grund av dess karaktär och villkor psykiskt 

påfrestande, och detta gör att den psykosociala arbetsmiljön till stor del är beroende av ett gott 

ledarskap (Thylefors, 2016). Enligt Westerberg och Tafvelin (2013) har det också visat sig att 

chefens ledarstil, tillsammans med organisatoriska faktorer och gruppsammanhållning, är av stor 

vikt för de anställdas arbetsmiljö och vilken kvalitet det är på vården de anställda sedan utför. Det 

som kan ske om personalen inte upplever att de har stöd och avlastning i det psykiskt belastande 

arbetet är att risken kan öka för en hög sjukfrånvaro hos personalen, vilket i sin tur ger en större 

press på enhetschefen (Thylefors, 2016). Enligt Försäkringskassan (2010a, 2010b) har anställda 

inom detta område en högre nivå av psykisk ohälsa än vad man har inom andra yrkeskategorier, 

och just psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken som anges vid sjukskrivning. För att skapa 

bra förutsättningar för sina anställda, är det enligt Thylefors (2016) av stor vikt att enhetschefen 

finns tillgänglig och ger dem goda möjligheter att utföra ett bra jobb. 

Det vår studie vill undersöka är hur dessa enhetschefer uppfattar sitt ledarskap samt hur de 

påverkas av krav och förväntningar i sin roll som chef. Vad anser informanterna är viktigt i arbetet 

som chef eller ledare? Detta vill vi undersöka då vi menar att det inom just dessa områden finns 

vissa kunskapsluckor att fylla. Vi vill kunna bidra med ny och färsk information till exempelvis 

blivande socionomer som har tänkt arbeta som enhetschefer inom hemtjänst, för att dessa ska få 

en bredare kunskap om vilka dilemman som kan uppstå i arbetet. Men också till de som redan har 

en specifik tanke om yrket som enhetschef och vilka egenskaper som krävs för detta.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa enhetschefernas uppfattning av sitt ledarskap i rollen som 

enhetschef inom hemtjänsten. Vi vill genom studien ge läsaren en ökad kunskap och förståelse av 

vad det kan innebära att vara en ledare inom socialt arbete. För att uppfylla syftet kommer följande 

frågeställningar vara utgångspunkt i studien: 

- Hur uppfattar enhetscheferna sin roll som chef inom den egna organisationen? 

- Vilka uppfattningar har enhetscheferna kring sitt ledarskap? 

 

1.2 Begreppsförklaring 
 

Ledarskap. Thylefors (2016) förklarar att begreppet ledarskap är socialpsykologiskt och kretsar 

kring inflytande. Det kan jämföras med en slags process där en person som ser sig som ledaren har 

större inflytande och kan påverka de andra individerna i riktningen mot de gemensamma målen. 

Vidare beskrivs skillnaden mellan det formella och informella ledarskapet, där en formell ledare 

har utsetts och uttalat har en ledarroll. En informell ledare däremot kan vara någon som fått 

mandatet att leda av den övriga gruppen. 

Chefskap. Kriterierna för att benämnas som chef är enligt Thylefors (2016) att individen har blivit 

utsedd till sin chefsbefattning på ett formellt sett. Chefen har till exempel fått sitt mandat från 

ledningen och har dessutom ett ofrånkomligt ansvar för speciella delar av verksamheten. En bra 

chef kan däremot också vara en bra ledare även om detta kräver andra egenskaper. 

Enhetschef. Den chef som har huvudansvar för att verksamheten är fungerande benämns enligt 

Thylefors (2016) ibland som enhetschef, men även första linjens chef och mellanchef är begrepp 

som används i samma syfte. Det är denna person som ansvarar för informationen både uppåt till 

ledningen och nedåt till personalen i organisationen, och då även den som har krav på sig från 

dessa två olika håll. När vi nämner chefer i denna uppsats är det dessa det syftar till, då det är just 

mellanchefer/ första linjens chefer som vår studie är inriktad på. 

Människobehandlande organisationer (MBO). Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) innebär begreppet MBO att organisationerna i fråga drivs av något slags moraliska projekt, 
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att de främjar välfärden och att själva råvaran i organisationen är människor. Exempel på MBO är 

bland annat skolor, hemtjänst och socialtjänst.  

1.3 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Det inledande kapitlet består av inledning, syftet med studien 

och frågeställningar och avslutas med en redogörelse av studiens centrala begrepp. Kapitel två 

består av tidigare forskning som är indelad i två delar: ledarskap inom socialt arbete samt 

ledarskapsstil och roll. Kapitel tre avser de teoretiska utgångspunkter som har valts för studien. I 

kapitel fyra presenteras vår metod samt en redovisning av uppsatsens trovärdighet och etiska 

ställningstaganden. Kapitel fem innehåller resultat av det empiriska materialet följt av en analys 

av detta. I det sjätte och sista kapitlet diskuteras studiens viktigaste resultat i relation med den 

tidigare forskning och teori. Detta görs med användning av ett kritiskt förhållningssätt. Kapitlet 

avslutas med förslag till framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I avsnittet tidigare forskning presenteras den litteratur som författarna bedömt vara av intresse för 

syfte och frågeställningar. Vi börjar med att presentera de artiklar som valts ut och hur dessa 

relaterar till utvalda teman i studien. Dessa teman är ledarskap inom socialt arbete samt 

ledarskapsstil och roll. Slutligen sammanfattas forskningen genom en diskussion och 

tydliggörande kring eventuella kunskapsluckor. 

2.1 Ledarskap inom socialt arbete 
 

Lawler (2005) har genom sin studie kommit fram till att det finns många olika tolkningar och 

definitioner av begreppet ledarskap inom socialt arbete. Ledarskap inom socialt arbete har tolkats 

på många olika sätt på grund av att det saknas gemensamma definitioner av ordet ledarskap. I 

artikeln nämns det att olika aspekter har funnits till hands för att ge tydligare definition och 

förståelse av vad ledarskap är, dessa aspekter är uppdelade i personliga och tekniska färdigheter 

hos ledaren. Lawler (2005) menar vidare att en ledare inom socialt arbete då bör ha både de 

personliga och tekniska färdigheterna för att erhålla de allra bästa förutsättningarna för att vara en 

bra ledare. 

Det är enligt Lawler (2005) viktigt att lyfta olika egenskaper och färdigheter genom att debattera 

ledarskap inom socialt arbete. Detta för att dels uppmuntra relationer som är effektiva och för att 

det är mycket värdefullt att prata öppet om för- och nackdelar med att vara ledare. Att belysa de 

olika tolkningar och definitioner av vad ledarskap inom socialt arbete är främjar värdet av det 

sociala arbetet och ger motivation till personalen. Med anledning av detta bör potentiella 

begränsningar och möjligheter som ledarskapet medför diskuteras i större utsträckning. Artikeln 

beskriver att det är olika modeller, kompetenser och egenskaper som krävs för ett effektivt 

ledarskap, författaren tycker dock inte att det räcker med att räkna upp vad som krävs för ett 

effektivt ledarskap inom socialt arbete, utan att det även är viktigt att ta reda på hur ledarna kan nå 

dessa egenskaper. 

Holosko (2009) tar i sin studie upp de svårigheter som finns med att specifikt definiera begreppet 

ledarskap kopplat till socialt arbete och att ledarskap är ett ämne som behöver större utrymme i 

utbildningen kring socialt arbete. Han har genom analys av tidigare publicerad litteratur sorterat 
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fram de utmärkande egenskaperna av vad ledarskap inom socialt arbete är. Dessa egenskaper är 

dels att vara samarbetsvillig, lösa problem, ha en framtidsplan och skapa positiva förändringar på 

arbetsplatsen. Holosko (2009) nämner precis som Lawler (2005) att det behövs mer utbildning och 

forskning inom socialt arbete, för att tydliggöra begreppet ledarskap. Detta med tanke på att 

ledarskap inom socialt arbete blir mer och mer aktuellt utifrån den praktiska och professionella 

utvecklingen och att det då hade varit önskvärt att ta fram en enklare och tydligare definition på 

ledarskap. Förhoppningen enligt Holosko (2009) är att genom sin artikel bidra med inspiration för 

framtida akademiker inom socialt arbete. 

Att det saknas specifika definitioner av ledarskap kopplat till socialt arbete bekräftas även i en 

studie av Sullivan (2015). Han sammanfattar den tidigare forskningen som finns kring ledarskap 

inom socialt arbete, och nämner både Lawlers (2005) och Holoskos (2009) artiklar. Sullivan 

(2015) uppger dock att det har skett lite förändringar sedan Lawlers (2005) och Holoskos (2009) 

studier, då begreppet ledarskap förtydligats något. Detta på grund av att fler socialarbetare arbetar 

som ledare och att fler skolor specialiserat sig för att utbilda framtida ledare. Han påpekar dock att 

utmaningarna dessa ledare möter i sitt arbete är desamma som tidigare. 

Sullivan (2015) har i sin studie undersökt olika ledarskapsmodeller och kommit fram till att de 

ledarskapsmodeller som har fokus på klienterna, är de som bäst överensstämmer med de mål och 

värden som definierar ett bra ledarskap. Han uppmärksammar i sin studie att vissa definitioner av 

ledarskap inom socialt arbete ger en bild av höga förväntningar på individuella egenskaper hos 

ledaren. Dessa förväntningar kan sedan resultera i att ledaren drabbas av ohälsa i form av stress. 

Sullivans (2015) studie pekar likt Lawlers (2005) och Holoskos (2009) studier på vikten av 

utbildning kring ledarskap inom socialt arbete, då det ger nya kunskaper och ett bättre samarbete 

mellan ledare och personal. 

2.2 Ledarskapsstil och roll 
 

Ahltorp har gjort två studier som vi författare finner centrala för vår egen studie. Den ena studien 

(2003) är en avhandling där författaren tagit upp sin definition av begreppet ledarskapsstil. Hon 

menar att en ledarskapsstil innebär att en chefs personlighet går hand i hand med hur hen är som 

ledare. Hon har i denna studie beskrivit olika modeller för ledarskapsstilar. Beskrivningen har 

sedan sammanställts genom en enkät- och intervjuundersökning där chefer i olika verksamheter 
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själva berättar om sitt eget sätt att leda och kommunicera och där även medarbetare har deltagit 

och fått i uppgift att beskriva dessa chefers sätt att leda och kommunicera. 

Det visar sig i resultatet av studien att de svaren cheferna gav stämmer överens med hur 

medarbetarna beskrev cheferna. Resultatet visade dock en skillnad mellan hur medarbetarna och 

cheferna själva uppfattar chefens sätt att kommunicera och hur lyhörd hen är. Medarbetarna 

överskattade sin egen lyhördhet mot chefen och chefen underskattade sin tydlighet mot sin 

personal. Olika bedömningar i enkäten tyder på att cheferna ofta vet vad medarbetarna vill och hur 

de tänker om dem själva som chef, men att de prioriterar bort det på grund av arbetsbelastning. 

Denna arbetsbelastning kan sedan orsaka stress bland cheferna och känslor av att de inte räcker 

till. 

Utöver begreppet ledarskapsstil har Ahltorp (1998) genom en enkät med 338 deltagande chefer 

inom olika verksamheter studerat begreppet roll och de krav och förväntningar som chefer ställs 

inför idag och förväntas ställas inför i framtiden. Enligt författaren har chefer många olika roller 

som de inte ens är medvetna om. Dessa är roller som finns i deras yrke som chef, hemma med 

deras familjer och vänner och även som yrkesmänniskor. Författaren menar även att rollerna kan 

vara olika beroende på vad chefen har för ansvar eller befattning. 

Tafvelin (2013) och Shanks (2016) har i sina avhandlingar beskrivit implementering av NPM inom 

den offentliga sektorn och dess påverkan på det sociala arbetet. NPM är en förkortning av new 

public management och är ett sätt att driva en organisation på, för att på ett bättre sätt öka 

effektiviseringen och kontrollen i verksamheterna. NPM har haft stor påverkan på de 

organisatoriska förutsättningarna, och inte minst för andra linjens chefer i deras arbete. 

Shanks (2016) har i sin avhandling beskrivit chefernas vardagliga arbete. Det framkommer då 

bland annat att enhetscheferna har ett stort ansvarsområde och de administrativa arbetsuppgifterna 

ökar. Detta tillsammans med många möten är vad som upptar mest av chefernas arbetstid. De 

måste dagligen hantera de akuta situationer som uppstår och de ständiga avbrott i arbetet som då 

medföljer. Cheferna önskar istället att de kunde lägga mer tid på att planera sitt arbete och sin 

verksamhet, samt arbeta mer med motivation och stöd till sin personal. Något som också beskrivs 

av Shanks (2016) är att man som chef inom socialt arbete har möjlighet att styra sina 

arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras, men att man har mindre möjligheter att påverka 

strukturen i organisationen. Trots att cheferna tydliggjort flera negativa aspekter med sitt arbete, 
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har de flesta i studien uppgivit att de trivs bra som enhetschef och att de ansåg sig ha ett roligt 

arbete. 

Tafvelin (2013) skriver i sin avhandling att det har skett stora förändringar med anledning av NPM 

i organisationer som berör socialt arbete. Detta med syftet att öka kontrollen och effektiviteten i 

verksamheterna. Med anledning av detta menar hon då att det är viktigt att belysa vilket slags 

ledarskap som är bäst lämpat för arbetet som chef i dessa organisationer. Författaren nämner att 

den transformativa ledarskapsmodellen, som har fokus på att stärka sin personal, har visat sig 

skapa positiva attityder och ökat välmående bland personalen. Tafvelin (2013) menar liksom 

Shanks (2016) att arbetet som enhetschef dock medför vissa negativa aspekter, vilka till exempel 

är hög arbetsbelastning och administrativt ansvar. Dessa faktorer försvårar sedan i sin tur 

utövandet av ett transformativt ledarskap enligt Tafvelin (2013). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Det som illustreras av Lawler (2005), Holosko (2009) och Sullivan (2015) är att det fortfarande är 

svårt att tolka begreppet ledarskap inom socialt arbete och att det behövs mer kunskap kring 

området genom debatter, studier och utbildning inom socialt arbete. Det har även inom 

ledarskapsforskningen tagits upp andra begrepp som är relevanta för vår studie, dessa är 

ledarskapsstil och roller. Genom Ahltorps (1998 och 2003) studier har det visat sig att chefernas 

olika stilar och roller är beroende av vilken personlighet de har och vilken situation de befinner sig 

i. Mellanchefer får enligt dessa studier också utstå olika svårigheter och konfliktsituationer på 

grund av de krav och förväntningar som kommer från olika håll inom organisationen.  

Shanks (2016) menar i sin studie att det finns nackdelar med att cheferna har ett stort arbetsområde 

vilket ofta resulterar i att de måste handskas mer med akuta situationer. Tafvelin (2013) tar också 

upp de nackdelar som finns i rollen som chef. Hon menar då att arbetsbelastningen är hög, vilket 

gör det svårt att vara en transformativ ledare och skapa positiva förändringar för både personal och 

på arbetsplatsen. Den här sammanställningen av tidigare forskning tyder på att det behövs mer 

kunskap och förståelse kring ledarskap inom socialt arbete.   
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3. Teori 
 

Detta avsnitt innehåller teorier som kommer användas vid studiens analys. Dessa är två olika 

modeller av ledarskapsteori samt rollteori. 

3.1 Ledarskapsteorier 
 

Svedberg (2016) skriver om begreppet ledarskap och hur det genom tiderna tolkats på många olika 

sätt av flertalet olika forskare. Dessa har då haft olika utgångspunkter i sin tolkning av vad 

ledarskap är för något. Med tiden har också olika samhälleliga trender och det vid tiden 

förekommande modet varit något som styrt hur synen på ledarskap har sett ut.  

Enligt Thylefors (2016) är forskningen som finns kring ledarskap ganska bred och har under lång 

tid försökt komma fram till, och precisera, vad som är det bästa ledarskapet. Det forskningen har 

gemensamt och som de olika ledarskapsteorierna oftast grundas av, är tanken på hur effektivt ett 

ledarskap skulle kunna vara. Med anledning av att det har forskats mycket och presenterats många 

teorier kring ledarskap, har vi valt ut de som vi tycker passar bäst in för vår studie. Dessa teorier 

är de som beskriver de transformativa och situationsanpassade ledarskapsstilarna. 

Det transformativa ledarskapet byggs enligt Thylefors (2016) av karismatiska ledare som har 

en god förmåga att mobilisera tillgängliga krafter och tydliggöra sina visioner. De transformativa 

ledarna är individer som har höga förväntningar på sig själv och sina medarbetare men också 

besitter förmågan att leda och coacha medarbetarna i sin utveckling. Dessa ledare drivs också av 

att skapa en bra sammanhållning i arbetsgruppen, ett högt engagemang kring arbetsuppgifter och 

att bidra till en hög motivation bland sina medarbetare. En transformativ ledare är inspirerande, 

men har också en god förmåga att uppmuntra medarbetarna med sin retoriska skicklighet. 

Det situationsbaserade ledarskapet kan enligt Svedberg (2016) beskrivas som något en individ 

utvecklas till att bli bra på, med andra ord är det förmågor hos ledaren som denne utvecklar för att 

kunna anpassa sitt ledarskap efter vad som krävs i den specifika situationen. Thylefors (2016) 

skriver också om det situationsbaserade ledarskapet men nämner att det inte bara är rätt förmågor 

som krävs hos en bra ledare, utan att det även förutsätter att denne har en förmåga till lyhördhet 

och förståelse för att kunna använda sig av rätt förmågor vid rätt tillfälle. 
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Det finns också flera modeller inom det situationsbaserade ledarskapet, där olika stor vikt läggs 

vid vilka situationer som egentligen är av relevans för ledarskapet. Den modell som blivit mest 

känd är den av Hersey och Blanchard (1993/2012, refererad i Thylefors, 2016). Modellen är i en 

analys beroende av arbetsgruppens mognads- och utvecklingsnivå, vilket i sig sedan förklarar vilka 

ledarstilar som är mest effektiva. Ledarskapet delas i modellen in i två områden där det ena har 

fokus på arbetsuppgifterna och prestation, och det andra på att stödja arbetsgruppen på det sociala 

och emotionella planet. Modellen har dock utvecklats till att också kunna ta hänsyn till 

utvecklingsnivån hos enskilda medarbetare, då denna kan variera stort i en arbetsgrupp (Thylefors, 

2016). 

Modellen fungerar sedan på så sätt att ledarens förmåga till ett stödjande eller styrande beteende, 

sätts i samband med utvecklingsnivån hos medarbetarna. Exempelvis kan en nyanställd 

medarbetare ha lägre kompetens, men kanske en högre motivation och energi. Detta skulle då 

bemötas med en ledare som har ett mer delegerande sätt. Efter en tid kanske medarbetaren har lärt 

sig utföra sina arbetsuppgifter själv och inte behöver lika tydliga direktiv, då kan ledaren istället 

anta en mer stödjande roll i sitt bemötande av medarbetaren (Thylefors, 2016). 

3.2 Rollteori 
 

När människor delas in i olika grupper är det vanligt att gruppmedlemmarna kategoriserar varandra 

efter och antar en mängd olika roller. Med dessa roller kommer också särskilda beteenden och 

förväntningar, som är specifika för varje enskild roll. Dessa förväntningar finns inte bara hos 

omgivningen, utan också hos rolltagaren själv. Det kan också finnas en stor kraft i begreppet roller, 

som har betydande inverkan på hur människor agerar. Vissa roller bär människor med sig hela 

livet, andra gånger faller någon tillbaka i en gammal roll från förr och ibland händer det att någon 

antar en ny roll som inte alls var förväntad (Svedberg, 2016). 

Enligt Payne (2008) handlar rollteori om hur människor samspelar med varandra och på vilket sätt 

förväntningar och tolkningar styr reaktionerna. Detta kan också förklaras med två olika former av 

rollteori. Den första formen är strukturell funktionalistisk rollteori, där individens position i olika 

sociala strukturer är avgörande för vilken roll denne har. Detta på grund av att det är de beteenden 

och förväntningar på just den specifika positionen i den sociala strukturen som utgör själva rollen. 

Hur rolltagaren sedan tolkar sin egen roll är av stor betydelse för hur denne sedan kommer hantera 
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de förändringar som sker. Den andra teorin är den dramaturgiska rollteorin, där det går att jämföra 

samhället med en teaterföreställning. Roller som individer har antagit, kan i detta synsätt kopplas 

ihop med den aktuella rollen som spelas i teaterföreställningen. I den dramaturgiska rollteorin finns 

vissa sociala förväntningar som tillhör vissa sociala status. När människor agerar efter dessa 

förväntningar som finns kring den specifika statusen så är det vid det tillfället rollen antas (Payne, 

2008). 

På en arbetsplats finns med stor sannolikhet flertalet olika roller inom arbetsgruppen, en av dessa 

roller innehar chefen. Rollen som chef kan enligt Lister (1982, refererad i Svensson, Johnsson & 

Laanemets ,2008) beskrivas vara en formell roll. Den formella rollen är tillsatt med syftet att uppnå 

vissa särskilda mål, där det också finns en förutbestämd ordning och tydliga uppgifter. Dess 

motsats är den informella rollen, vilken bildas utan formulerade mål och regler. Den typen av roll 

är vad som preciserar en individ som utifrån till exempel sin auktoritet blivit en av arbetsgruppen 

utsedd ledare (ibid.). 

Människor innehar i stort sett alltid ett flertal olika roller, både i det privata livet och i sitt yrke. En 

enhetschef har bland annat rollen som både ledare, administratör och ekonom. Svårigheten ligger 

då i att få dessa olika roller att samspela, vilket sätter en stor press på individen. Payne (2008) 

beskriver att när två eller fler av en individs roller inte är förenliga med varandra uppstår en 

rollkonflikt. Detta med anledning av att de olika rollerna inte går att anta samtidigt, då deras 

beteende och förväntningar är motsatta varandra. 

I vår studie vill vi analysera vårt material med hjälp av dessa teorier för att ge en förståelse och 

bild av hur enhetschefer ser på sitt ledarskap och sin roll. Teorierna ska hjälpa oss att svara till 

studiens syfte och frågeställningar. 
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4. Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs hur studien är utformad, hur vi sökt och valt relevant litteratur, vilka 

urval som har gjorts inför intervjuerna och tillvägagångssättet vid genomförande av studien. Med 

utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar har vi valt en kvalitativ ansats. Här kommer det 

också finnas en redovisning kring studiens trovärdighet samt vilka etiska överväganden som gjorts. 

4.1 Litteratursökning 
 

Vår litteraturgranskning grundar sig i tidigare forskning om ledarskap i socialt arbete som 

publicerats i vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Olika sökmotorer via hemsidan hos 

biblioteket vid Högskolan i Gävle har använts för att söka litteratur, och dessa är Academic search 

elit / Swepub / Libris / Diva / Scopus / Discovery och Soc index.  

Olika kombinationer av sökord användes; Leadership, social work, ” social work leadership”, first 

line manager, manager, Head of unit AND social work, ethics, local government, enhetschef, första 

linjens chef, chef, mellanchef, chefskap, ledarskap, ledare, ledarskapsstil, roll, äldreomsorg, 

hemtjänst, förändringsarbete, personal, socialt arbete. 

Resultatet av litteratursökningen gav 7698 träffar inom ämnesområdet när det gäller chefer och 

ledarskap. Då det finns mycket skrivet om att vara chef och ledare var våra kriterier att den tidigare 

forskningen främst skulle handla om att vara ledare inom socialt arbete. Den utvalda litteraturen 

består av kunskaps- och litteraturöversikter samt avhandlingar. Dessa är gjorda utifrån kvalitativ 

och kvantitativ metod. De teoretiska perspektiven som har använts i den tidigare forskningen är 

det psykologiska och sociologiska perspektivet. 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 
 

Vi valde att ta kontakt med två olika kommuner för att få bredd på vår data. Kontakt togs sedan 

via mail med HR-ansvarig inom de två kommunerna. Detta gav oss i sin tur kontaktuppgifter till 

de verksamhetschefer som arbetar inom vårt forskningsområde i de aktuella kommunerna. Enligt 

Bryman (2011) kan verksamhetschefen kallas för nyckelinformant då denna ofta ger en bra start 

på studien genom att bana väg till informanter, vilket i sin tur bidrar till att studien går framåt. Via 

mail tog vi sedan kontakt med verksamhetscheferna för att få kontaktuppgifter till enhetschefer 
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som passar vårt urvalskriterium (se bilaga1). Vårt urvalskriterium var att enhetscheferna skulle ha 

arbetat som chef i minst 2 år. 

Efter godkännande från verksamhetscheferna tog vi författare mailkontakt med enhetscheferna i 

kommunerna, för att bjuda in dem till att delta som informanter i vår studie. Inbjudan skickades 

sedan med information om studien och etiska överväganden (se bilaga 2) till åtta informanter, och 

de i sin tur fick möjlighet att kontakta oss vid intresse att delta i studien. Sju informanter kontaktade 

oss och tackade ja till att delta i studien. Att de själva kontaktade oss och anmälde sitt intresse 

kallas enligt Jacobsen (2007) för självurval, vilket innebär att informanterna i högsta grad själva 

bestämmer om de vill delta eller inte. 

Vi fick kontakt med sju informanter och alla var kvinnor. Enligt Bjälke och Novakovic (2015) är 

omsorgen i hög grad en kvinnodominerad arbetsplats. Detta kan då ha varit anledningen till att det 

bara var kvinnliga enhetschefer som tog kontakt med oss. 

4.3 Intervjuerna 
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer i vår studie. Enligt Larsson (2005) 

används kvalitativa forskningsintervjuer för att belysa informanternas subjektiva upplevelser, då 

meningen är att få fram informanternas livsvärld genom egna ord och beskrivningar. Denna metod 

har varit behjälplig för att besvara våra frågeställningar då vi sökt enhetschefernas egen 

uppfattning av sitt ledarskap. För att generera data till vår studie användes semistrukturerade 

intervjuer som innefattade en intervjuguide (se bilaga 3). Tanken kring den semistrukturerade 

kvalitativa intervjun är att informanten fritt ska kunna svara på frågor, och att det även ska vara 

fritt för intervjuaren att ibland kunna ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Denna metod passade vår studie bra då det var informanternas egna uppfattningar 

som var av vikt för oss. Några teman med mer öppna underfrågor valdes ut, med förhoppningen 

att engagera informanterna till diskussion och för att få mer utförligare svar. 

 

Vi genomförde varje intervju genom ett fysiskt möte. Informanterna fick vara med i planeringen 

kring tid och plats för intervjun, då det bidrar till att skapa en relation mellan informanten och den 

som utför intervjun (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Alla informanter valde att genomföra 

intervjuerna på sina arbetsplatser och alla hade valt ett tyst rum vilket bidrog till att inspelningarna 
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lyckades. Detta går i linje med vad Bryman (2011) skriver om att det är av vikt att se till att 

intervjuer äger rum i en ostörd miljö så inte inspelningar påverkas och förstörs. Det ska även vara 

lugnt omkring informanterna. Vi samtalade före inspelningarna för att skapa en avslappnad 

atmosfär för både informanterna och även för oss. Intervjuerna spelades in och det bidrog till att 

vi kunde koncentrera oss på det som sades, men också ge tillfälle att anteckna sådant som var av 

vikt runt omkring oss. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app i vår mobiltelefon och varje 

intervju tog mellan 30 och 45 minuter. Vi har utfört intervjuerna var för sig men hela tiden 

diskuterat hur vi gått tillväga. Transkriberingen av materialet har dock genomförts tillsammans. 

4.4 Analysmetod 
 

Vid analys av empirin transkriberades all data och därefter lästes intervjuerna noga igenom flera 

gånger för att ge en bra överblick av materialet. Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys för 

att analysera materialet. I en innehållsanalys upplyser man om faktiska förhållanden genom 

tolkning och strukturering av texten. En kvalitativ innehållsanalys gör det också mer tydligt att se 

vilka olika steg som gjorts i analysen. Detta gör i sin tur att vägen till resultatet lättare går att följa 

vilket höjer trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Vi markerade 

meningsbärande enheter ur intervjutexterna som hade relation till vårt syfte och frågeställningar. 

Detta för att kunna skapa en viss struktur på materialet. Materialet sorterades sedan utifrån dess 

innehåll för att bättre få en helhetssyn över mängden data och för att kunna jämföra den. Koder 

skapades sedan genom att vi plockade ur kärnan ur de meningsbärande enheterna. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) sorteras materialet för att kunna se vilka likheter och skillnader som finns 

och kodas för att lättare hitta teman i informanternas berättelser. Genom att sedan strukturera dessa 

koder skapades underteman och vidare fyra stycken teman. Slutligen ledde detta fram till ett 

huvudtema. De koder vi hade kunde ibland passa in i mer än ett tema, och enligt Graneheim och 

Lundman (2004) behöver inte ett tema utesluta ett annat. De koder och kategorier som finns i ett 

tema kan också passa in i ett annat tema. Detta till skillnad från kategorier, där något som finns 

med i en kategori inte samtidigt kan finnas med i en annan kategori.  
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4.5 Uppsatsens trovärdighet 
 

Vår målsättning har varit att genom hela arbetet hålla en så hög transparens som möjligt. För att 

möjliggöra detta har vi försökt vara objektiva och neutrala samt försökt beskriva och förklara 

tillvägagångssättet med arbetets olika delar. Validitet innebär kontroll och att som forskare ta på 

sig kritiska glasögon i sitt arbete. Det handlar om att i studien se till att undersöka det som är tänkt 

att undersökas (Kvale & Brinkman, 2014). 

Vi har i vår studie försökt uppnå validitet genom att tydligt beskriva de metoder, teorier och urval 

vi använt oss av, hur analysen genomförts och vilket resultat det har gett. Detta gör att läsaren lätt 

kan följa och ha full insyn i vårt tillvägagångssätt. Under framställandet av intervjuguiden 

formulerades frågorna så de skulle vara lätta att förstå, samt på ett sådant sätt att dessa skulle kunna 

bidra med svar till det som var avsett att studera. Vi har försökt att uppnå validitet genom att i 

intervjuerna sträva efter fullgoda svar att återge till läsaren. För att vara säkra att vi har förstått 

informanterna, så ställdes då och då en kontrollfråga som exempelvis ” här menar du att” eller “om 

jag sammanfattar det du just sa så…” Enligt Larsson (2005) kan den som själv är undersökare i en 

kvalitativ undersökning ses som ett av mätinstrumenten. De erfarenheter och utbildningar 

undersökaren har kan påverka studien. 

Vi författare har under studiens gång haft en förförståelse kring ämnet ledarskap utifrån vår 

utbildning. Denna förförståelse kan ha påverkat studiens utförande på så sätt att intervjuguiden 

utformats med frågor vi enligt vår förförståelse trodde var av vikt. Vid genomläsning av 

intervjuerna upplevde båda författare att detta blev tydligt och vi har därför under analysen av 

intervjumaterialet haft detta med oss i åtanke. För att undvika att förförståelsen tar över och för att 

skapa en så hög validitet som möjligt, så har vi hela tiden gått tillbaka och kontrollerat att 

intervjumaterialet stämmer överens med vår analys. 

Reliabilitet innebär tydlighet i studien på så vis att den skulle kunna ge liknande resultat om en 

annan forskare skulle återupprepa den (Kvale & Brinkman, 2014). Vi är medvetna om att det också 

skulle kunna bli helt andra resultat om en annan författare skulle vilja genomföra samma studie 

som vår, detta beroende på hans/hennes perspektiv på insamlat material. Vi har hela tiden tänkt att 

vara så tydliga som möjligt med tillvägagångssätt i genomförandet av studien. 
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Målet med generaliserbarhet är att forskarna ska ha en möjlighet att generalisera resultat som har 

framkommit till en större publik än den som har studerats (Backman, 2008). Detta genomförs 

genom att söka efter upprepade samband och mönster istället för att enbart titta på unika fall. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att det i kvalitativa studier går att generalisera till andra relevanta 

situationer som liknar den som studeras. För att dels ge läsaren möjlighet att kontrollera om 

studiens resultat kan generaliseras, men också för att skapa sig en egen bild av informanternas 

berättelse, har författarna använt sig av citat och beskrivningar i resultatdelen. Vår uppfattning var 

att informanterna gärna delade med sig av sina upplevelser med detaljrika beskrivningar, vilket då 

också ökar vår studies trovärdighet. 

4.6 Etiska överväganden 
 

Vi har utgått ifrån de olika etiska aspekterna som är av vikt vid en kvalitativ studie. 

Vetenskapsrådet (u.å.) menar att de fyra etiska riktlinjerna som bör ingå i forskningen är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informanterna erhöll innan utförandet av intervjun information kring syftet med studien och dess 

genomförande, i enlighet med informationskravet. Vi förtydligade både i skrift och muntligt vilka 

rättigheter de hade i sitt deltagande, att medverkan var frivillig från deras sida och att den när som 

helst kunde avbrytas, detta i syfte att uppnå samtyckeskrav. För att kunna uppfylla 

konfidentialitetskravet hanterades intervjumaterialet med försiktighet samt att informanternas 

anonymitet avidentifierades genom att de tilldelades fiktiva namn. 

Vi är medvetna om att det inte helt går att garantera anonymiteten då det kan finnas en risk att 

känna igen någon genom en berättelse. Dock har vi gjort vårt bästa genom att ändra namn och ta 

bort vissa igenkännande detaljer. För att säkerhetsställa den fjärde principen, nyttjandekravet har 

informanterna upplysts om att intervjumaterialet inte skulle användas på något annat sätt än som 

data i vår studie. 
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5. Resultat och analys av empiri 
 

I detta kapitel redovisas resultat och analys av empirin. För att analysera data kommer tidigare 

forskning samt valda teorier och begrepp att användas. Inledningsvis presenteras tabell 1 som ger 

en översikt av våra teman. Sedan kommer informanterna att kort presenteras för att tydliggöra 

grunden till deras erfarenheter och upplevelser, därefter redogörs resultatet. Vår analys har lett oss 

till fyra teman som är: organisationens egenskaper, arbetet som ledaren utför, hur ledarskapet 

utförs och ledarens kompetenser. Dessa teman ledde sedan till ett huvudtema som är: anpassat 

ledarskap i en kravfylld verksamhet. Samtliga teman är utvalda utifrån informanternas berättelser 

och de mönster som vi författare fann i deras berättelser. Efter presentation av tabell och 

informanter kommer en redovisning av våra teman. Varje tema börjar med en presentation av 

empirin och avslutas med en analys. 
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Tabell 1 Huvudtema, teman, underteman och exempel på koder 

Huvud-

tema 

Anpassat ledarskap i en kravfylld verksamhet. 

Teman Organisationens egenskaper Arbetet som ledaren utför Hur utförs ledarskapet Ledarens kompetenser 

Under-

teman 

Verksam-

hetens 

förutsättningar 

Styrning Krav och 

förväntningar 

Mängden 

olika 

arbets-

uppgifter 

Verksamhets-

utveckling 

Personal Personal-

ledning 

Prioritera Anpassa 

sig efter 

olika 

situationer 

Kunskap via 

utbildning 

Personliga 

egenskaper 

Exempel 

på koder 

Långa 

beslutsvägar, 

Trög 

organisation, 

Allt tar tid 

Bryta ner 

mål, 

Politisk 

organ-

isation, 

Otydlighet 

Chefsförakt, 

Medarbetarnas 

förvänt-

ningar, 

Lagkrav 

Ansvar 

för allt, 

Mång-

sysslare, 

Schema-

läggning, 

Admini-

stration 

Förändrings-

arbete, 

Omorgan-

isering 

Ta 

omhand 

om 

personal, 

Praktisk 

hjälp, 

Rutiner 

Dialog, 

Samtal, 

Personal 

har 

lösningen, 

Motivera, 

Lyssna, 

Informera, 

Återkoppla 

Hantera 

många 

bollar, 

Mycket är 

viktigt 

Beroende 

på 

situation, 

Beroende 

på 

gruppen 

Förstå 

lagstiftning, 

Förstå 

organisationen 

Kommun-

ikativ, 

Psykiskt 

stark, 

Lyhörd 
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5.1 Presentation av informanterna 
 

I denna studie deltar sju informanter varav fyra har socionomutbildning. Samtliga 

informanter är kvinnor. Vi valde att tilldela informanterna fiktiva namn vilket innebär att 

deras namn ändrades för att kunna säkerhetsställa att deras identitet inte avslöjas. 

Anna är utbildad socionom, och har jobbat som enhetschef i 8 år. Ebba är utbildad 

socionom och har arbetat som enhetschef i 7 år. Erika är utbildad socionom och har haft 

tjänsten som enhetschef i 5 år. Maria är utbildad socionom och har jobbat som enhetschef 

i 15 år. Linda läste sociala omsorgsprogrammet för 25 år sen och har sedan dess haft 

olika tjänster som enhetschef. Kristina är inte utbildad socionom, hon har arbetat som 

enhetschef i 5 år. Malin är utbildad arbetsterapeut och har jobbat som enhetschef i 3 år. 

5.2 Organisationens egenskaper 
 

Detta tema består av tre underteman vilka är verksamheternas förutsättningar, hur dess 

styrning ser ut samt krav och förväntningar (se tabell 1 s. 18). Den kommunala 

hemtjänsten drivs med grunden i den befintliga lagstiftningen, men också genom olika 

framarbetade verksamhetsramar och styrkort. Dessa ramar och styrkort har i sin tur 

utformats av de politiska mål som är basen i verksamheten.  

De informanter som intervjuades talade om verksamhetens förutsättningar. Några 

fokuserade på de positiva delarna, som exempelvis gör att de själva kan planera sin tid. 

Några informanter berörde också de negativa delarna och Anna nämnde då till exempel 

att hon hade önskat att det var kortare beslutsvägar i organisationen. Detta då hon 

upplever att hon kan känna sig begränsad av att allting tar sådan lång tid. Flera andra 

informanter anser också att trögheten, eller den långsamma beslutsvägen som finns inom 

en sådan här organisation är en nackdel som påverkar hur effektiva enhetscheferna kan 

vara. Erika förklarar det så här: 

Det är ju en politiskt styrd organisation och det kan ta tid innan kvarnen är mald 

och ibland är det också att det inte alltid är de som skriker högst på problemen 

som har rätt utan ibland måste man avvakta innan det händer nåt för att det tar 

lång tid i en sån här organisation. 

Flertalet informanter talar om styrningen och tycker det är svårt när de själva känner att 

de politiska målen inte är något man håller med om, men ändå måste jobba efter och 

implementera i arbetsgruppen. Anna uttrycker det så här: 
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Överlag så är det väl att jobba i en politiskt styrd organisation, du jobbar med 

beslut som är fattade av politikerna och oavsett vad jag tycker som person om 

besluten så när jag förmedlar dem till personalen så är det politikernas beslut jag 

förmedlar, vilket innebär att förstår inte jag besluten eller tycker jag inte om dem 

då speglar jag ju det till min personal och nästans när man väljer att jobba som 

enhetschef i en kommun så har du nånstans valt att jobba på det sättet. 

Gemensamt för alla informanter är att de talar om tydligheten kring krav och 

förväntningar de har i sitt arbete. Informanternas syn på tydligheten varierar dock mellan 

det Malin säger att ” det finns inte tydlighet … det är du som sätter ribban”, till att några 

andra informanter istället talar om att de har tydliga krav och direktiv att anpassa sig efter. 

Enligt några informanter har de en kommunikation med ledningen som bidrar till att 

direktiven är tydliga och kan fungera som stöd och uppmuntran i arbetet. Maria säger till 

exempel att ”det är för mig ett stöd att veta att si eller så långt kan jag gå för att hjälpa 

kunden”. Vad gäller tydligheten från personalens sida är den gemensamma synen hos 

informanterna att den varierar lite beroende på hur personalgruppen ser ut och hur väl den 

fungerar i övrigt. Ebba uttrycker sig så här: 

Utifrån personal så befinner man sig i ett konstant mellanläge liksom att medla 

på något sätt mellan de höga kraven som ställs på oss som enhetschefer kontra 

att motivera personal att vilja göra det här. Tydligheten tror jag är något vi alltid 

får jobba med, hela tiden för att vi ska kunna nå fram. 

Enligt flera informanter finns det svårigheter med att vara den som omvandlar krav och 

förväntningar till fungerande verksamhet. Med detta menar de då både krav från de 

anställda och sin egen ledning. Ebba nämner bland annat att det helt enkelt inte går att 

uppfylla alla krav från politiker och personal. Enligt några informanter kan bristen på 

förståelse mellan den högre ledningen och personalen orsaka problem, och enhetschefen 

blir då den som ska leverera en lösning för alla. Erika berättar: 

Det ställs krav från alla håll och kanter, krav nationellt, det är lagkrav, det är 

politiska krav, krav från personalen, stödpersoner runt omkring också, så man är 

ju lite som en spindel i nätet, både för att man ska kunna allt och veta allt och 

vara en kontaktväg men ibland är det ju också svårt att vara i mitten för att det 

är ju många saker som man ska leva upp till, många som har förväntningar att 

man ska leverera saker.  

 

Analys 

Det som framkom i vårt resultat var bland annat skillnaden i hur informanterna såg på sin 

egen position och förutsättningarna som enhetschef. Några informanter talade i första 

hand om det svåra med arbetet och de krav de var tvungna att hantera dagligen i sitt yrke. 
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Något som då nämndes var bland annat trögheten i organisationen. Andra fokuserade mer 

på att positionen medför ganska mycket frihet i arbetet. Anledningen till detta kan tolkas 

på så sätt att cheferna har olika förutsättningar som också sedan påverkas av vilka 

kunskaper och erfarenheter de har. Detta kan då också knytas till tidigare forskning inom 

området (jfr Lawler, 2005). Vår tolkning är att de informanter som i första hand kunde 

fokusera på de mer positiva delar som tjänsten innebär har en högre grad av ett 

transformativt ledarskap, och då också en större förmåga att hantera sin position som chef. 

Detta går också i linje med Thylefors (2016) beskrivning av ett transformativt ledarskap. 

Enligt informanterna kan det vara svårt att jobba efter de politiska mål som styr 

verksamheten, då dessa inte alltid stämmer överens med vad ledaren står för. Detta ställer 

höga krav på cheferna och gör så att det skapas förväntningar på deras individuella 

egenskaper i rollen som chef vilket också går i linje med vad tidigare forskning kommit 

fram till (jfr Sullivan, 2015). 

Alla informanter i denna studie har en formell roll, vilket avgörs av att deras roll är 

uppgiftsorienterad och har skapats med syfte att uppnå specifika mål. Detta kan jämföras 

med det Lister skriver om formella roller (refererad i Payne, 2008). Resultatet visade att 

alla informanter i varierande omfattning ser på de dubbla kraven som ställs på dem i rollen 

som enhetschef, som en omfattande och svår arbetsuppgift. Då chefernas roller många 

gånger har motsatta egenskaper och svårigheter uppstår kring hur chefen skall utföra 

arbetet, tolkar vi det som att cheferna ställs inför en rollkonflikt. 

Utifrån resultaten framkommer det att informanterna har olika syn på tydligheten som ges 

från sin egen ledning och den politiska sektorn. Detta kan då tolkas som att ledningen och 

politikerna är otydliga med sina direktiv eller också som att informanten själv har svårt 

att tolka direktiven. Thylefors (2016) menar att det i denna sektor finns en uppfattning 

om att politikerna och den högre ledningen står för begreppet vad, alltså vad som ska 

göras inom organisationen. De operativa enhetscheferna ska sedan representera frågorna 

om hur detta ska utföras.  

Trots att detta om vad och hur kan vara tydligt för bägge sidor, så kan det i glappet 

däremellan uppstå en gråzon där fördelningen av ansvar kan vara oklar. Det vi författare 

menar då är att det möjligtvis är detta som påverkar vid de tillfällen som informanterna 

upplever direktiven som otydliga. 
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Enligt informanterna ställs många krav på dem som de sedan ska omvandla i sin 

verksamhet. Kraven som ställs på cheferna kommer från många olika håll och kan se 

väldigt olika ut. Att befinna sig i detta mellanläge har vi tolkat som att cheferna ständigt 

står inför ett slags korstryck, där de har många olika roller de ska kunna behärska på 

samma gång (jfr Ahltorp, 2016). 

5.3 Arbetet som ledaren utför 
 

Detta tema består av följande underteman: mängden olika arbetsuppgifter, 

verksamhetsutveckling och arbete med personalgruppen (se tabell 1 s. 18). 

Arbetet som enhetschef innebär att man har det övergripande ansvaret att leda och fördela 

arbetet i verksamheten, detta kan sedan innebära många både större och mindre områden. 

Något som är gemensamt för alla informanter är de många arbetsuppgifter som anges. 

Några områden som nämns är då bland annat arbetsmiljöansvar, budgetansvar, 

verksamhetsöversyn, schemaläggning med mycket mera. Förutom detta så ansvarar 

enhetscheferna också för att hålla verksamheten igång med fungerande fordon, kontakter 

med utomstående aktörer och olika administrativa uppgifter med mera. Erika säger så här: 

Jag kommer att vara administratör vissa dagar, jag vet att jag kommer att vara 

en rådgivare, ett bollplank andra dagar och ibland vet jag att jag måste felanmäla 

ett lysrör som blinkar. Samtidigt som man ska redovisa till nämnden kring den 

övergripande kvalitén och målen så ska man ska komma ihåg att felanmäla 

tonerna i kopiatorn.  

Enligt några informanter är specifikt schemaläggning en stor arbetsuppgift och något som 

kräver ganska mycket av dem som chef. Även om vissa informanter har hjälp och stöd 

med liknande uppgifter av samordnare eller arbetsledare, så har de fortfarande 

huvudansvaret över arbetsuppgiften. Enligt informanterna går det bland annat åt mycket 

arbetstid för att se till så schemat ska passa de anställda. Maria menar också att schemat 

inte bara ska passa de anställda utan samtidigt ska det passa in på de tider som 

hemtjänstkunderna behöver sin hjälp, samt att schemat med kort varsel ska kunna 

anpassas om personal blir sjuk eller om insatser hos kunderna ändras. Några av 

informanterna tycker att det kan vara mycket stressande och svårt med så många olika 

arbetsområden och arbetsuppgifter. Samtidigt anser informanterna också att den stora 

variationen av arbetsuppgifter sällan gör att arbetet blir enformigt och att de trivs bra med 

sitt arbete. Ebba nämner det exempelvis som att ”ingen dag är den andra lik”. 
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Informanterna i studien arbetar också med att utveckla sin verksamhet. Detta gör de då 

bland annat genom införandet av nya rutiner, nya sätt att arbeta på och olika 

omorganiseringar i verksamheten. Maria berättar till exempel att hon för cirka ett och ett 

halvt år sedan genomförde ett stort förändringsarbete i sin verksamhet för att förbättra för 

alla parter. Ett annat exempel är det Anna berättar om. Hon beskriver att hon genom att 

ha arbetat mer strategiskt och systematiskt med sin personal fått en bättre sammanhållning 

i personalgruppen.  

Enligt informanterna är vikten av att skapa en god arbetsmiljö för personalen stor. Detta 

då det annars får konsekvenser för hela verksamheten. Några informanter arbetar med 

frågor kring personalgruppen på så sätt att de ser till att ha bra rutiner och att personalen 

alltid vet att de kan vända sig direkt till sin chef. En fungerande personalgrupp är enligt 

informanterna också verktyget för att deras jobb ska fungera, vilket beskrivs av Linda: 

De man ska lyfta är verkligen personalen, hela tiden. Det är ju faktiskt de som är 

experterna brukar jag säga.  

 

Analys 

Enligt resultatet talar alla informanter om att yrket som enhetschef innebär en stor mängd 

arbetsuppgifter, många arbetsområden och ett stort ansvar. Informanterna talar om att de 

har det övergripande ansvaret för att verksamheten ska fungera, de behöver därför inneha 

rollen både som administratör, ekonom och planerare samtidigt som de nästan också 

behöver vara vaktmästare. Detta innebär att cheferna har många olika roller att bemästra 

och det är inte alltid alla dessa roller är tydliga för cheferna själva (jfr Ahltorp, 2003). 

Informanterna har alla en specifik position i en specifik social struktur vilket tillsammans 

med särskilda beteenden och förväntningar då också är avgörande för deras roll. Detta 

tolkar vi som den formella strukturella rollteorin och som den huvudsakliga rollen för 

våra informanter (jfr Svedberg, 2016). 

Informanterna har talat om möjligheterna att kunna påverka och utveckla 

verksamheterna. Några av informanterna i denna studie har nämnt förändringar som de 

har drivit igenom och hur de har utvecklat verksamheten. Det som också framkommer i 

resultatet är vikten av relationen till sina medarbetare och möjligheten att skapa en bra 

arbetsmiljö för personalen att arbeta i, men också ge dem möjligheter att kunna utföra ett 

bra jobb gentemot kunderna. Detta tolkar vi som att cheferna tycker det är viktigt med en 
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god psykosocial arbetsmiljö för de anställda. Chefens ledarstil, de organisatoriska 

faktorerna och gruppsammanhållningen är viktiga faktorer som har betydelse för de 

anställdas arbetsmiljö och kvaliteten på arbetet de sedan utför (jfr Westerberg & Tafvelin, 

2013). Vår tolkning är också att enhetscheferna trots möjligheterna att fritt kunna planera 

sitt arbete ibland saknar möjligheten att finnas tillgängliga för sin personal. Detta till följd 

av att de har mycket administrativt arbete som upptar deras tid ( jfr Shanks, 2016). 

5.4 Hur ledarskapet utförs 

Detta tema består av följande underteman: vikten av att göra personalen delaktig, 

prioritera och att anpassa sig efter olika situationer (se tabell 1 s. 18). 

En viktig del i arbetet som ledare är att vara mån om sina medarbetare och att utföra sina 

uppgifter på ett tillfredsställande sätt. En ledare som lyckas är den som inte tar för snabba 

beslut utan tar vara på de tillfällen som ges. Det är av vikt för en ledare att göra personalen 

delaktig genom att bland annat låta medarbetarna ta vissa beslut. Erika berättar: 

Många gånger kommer lösningarna från personalen själva. Man skulle ha 

kommit fram till samma sak ändå som jag hade bestämt men det bättre att de får 

säga det själva 

För att göra personalen delaktig är det också viktigt att ge dem återkoppling, detta trots 

att man som chef ibland befinner sig under en hög arbetsbelastning. Ebba uttrycker det så 

här: 

Det är oerhört viktig att personalen får återkoppling för det de frågar om, att vi 

är noga med feedback, och detta är någonting som jag upplever när man sitter i 

utvecklingssamtalen då får vi till oss att vi måste bli bättre på det här med 

återkoppling och vi har pratat mycket om vad återkoppling innebär, ibland är det 

svårt det här med kommunikation och hur det tas emot.  

Genom att involvera sin personal till att vara delaktiga i diskussioner och även sträva mot 

att var och en bidrar med sin del menar en annan informant också är lika viktigt. Så här 

tänker Erika om detta: 

Det är ganska intressant det här att många tycker att de inte får information och 

de tycker själva att de anstränger sig för att vara delaktig och den balansen det 

går inte riktigt ihop alltså i många diskussioner som man hamnar i det slutar ju 

med att vad var det du själv tyckte, vad är din självinsikt i det här, din del? Det 

tycker jag är viktigt att man kommer tillbaka till.  

Flera informanter uttrycker det som att det finns en otydlighet kring vad de ska och inte 

ska göra. Då det inte finns tillräcklig tydlighet och struktur, blir mycket upp till var och 

en hur man arbetar vilket i sin tur gör det svårt att veta vad man ska prioritera. Alla väljer 
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sedan att prioritera det som de känner för eller är bra på. Detta kan sedan skilja sig åt 

mycket från person till person och Malin uttrycker sig så här: 

Det svåraste är att veta vad som är viktigast, för ibland blir du så här jätte som 

det stängs av, och veta vars ska jag börja, att nu har jag ett tjafs här, jag har bråk 

där, den där brukare vill träffa mig, jag har synpunkter och klagomål där alltså 

vad är viktigast, ...allt tar ju fruktansvärt lång tid. 

Det finns delade uppfattningar kring informanternas syn på vilket sätt de utför sina 

arbetsuppgifter. Ebba anser att det är omöjligt att inte anpassa sig efter varje situation 

inom just deras område och berättar så här: 

Att vara en situationsanpassad ledare tror jag nästan är ett krav i vår verksamhet. 

Vi kan inte gå på för hårt utan vi måste hela tiden känna av och stämma av och 

bidra med att hitta motivationen hos människor.  

Några andra informanter menar att de inte tänker på hur de gör utan att de anpassar sig 

utifrån hur de är som person och vilken situation de befinner sig i. De menar vidare att de 

läser av situationen och agerar utifrån det som de bedömer kan vara rätt just i det 

ögonblicket. Detta skulle kunna tolkas som ett situationsanpassat ledarskap. De flesta 

informanter menar att det inte går att utgå ifrån en specifik ledarskapsmodell, utan man 

är medveten om att dessa finns men sen styr personligheten också. För en del handlade 

det om att prioritera rätt, vara lyhörd och våga ta beslut.  

 

Analys 

Vår tolkning är att återkoppling och delaktighet är de egenskaper som de flesta 

informanter tycker är viktiga för ett bra ledarskap. En av informanterna påpekade att 

information och kommunikation från chefen är egenskaper som medarbetare efterfrågar 

under utvecklingssamtal, en annan informant talar om att det också är av vikt att 

personalen kommunicerar på samma sätt med chefen. Det finns dock enligt 

enhetscheferna inte alltid utrymme till att ge återkoppling på grund av arbetsbelastning 

och cheferna måste ibland prioritera bort vissa viktiga saker för att handskas med mera 

akuta ärende. Detta går att knyta till Ahltorps (1998) studie i vår tidigare forskning. 

Informanternas beskrivning av sin medvetenhet om att inte alltid finna tid till att ge 

feedback till personalen kan kopplas till vad den tidigare forskningen säger (jfr Ahltorp, 

2003). Detta går även att knyta till det Tafvelin (2016) tar upp i sin studie. Hon menar att 

negativa sidor såsom den höga arbetsbelastningen hindrar cheferna från möjligheten att 
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arbeta nära sin personal, vilket de behöver göra för att kunna motivera dem att skapa 

förändringar tillsammans på arbetsplatsen. 

Informanterna talar om hur de anpassar sitt ledarskap efter personalens behov, vart man 

befinner sig och vilken situation man befinner sig i. Vi tolkar det som att det inte bara är 

vissa förmågor som krävs i ledarskapet, utan också kunskapen och förståelse för att kunna 

använda rätt förmågor vid rätt tillfällen (jfr Thylefors, 2016). 

Informanternas berättelser kring synen på ett bra ledarskap skiljer sig och var och en har 

sin syn på hur de tänker sig att en bra ledare bör utföra sitt jobb. De beskriver själva olika 

sätt de utför sitt ledarskap på, men då det finns många olika definitioner på vad ett bra 

ledarskap är, sätter detta höga krav på enhetscheferna. Med det menar vi att 

enhetscheferna genom att vilja vara till lags och försöka tillfredsställa personalen och 

kunderna riskerar att känna sig otillräckliga och drabbas negativt (jmf Sullivan, 2015). 

5.5 Ledarens kompetenser 
 

Detta tema består av följande underteman: kunskap via utbildning och personliga 

egenskaper (se tabell 1 s. 18). 

De flesta informanter har utbildning inom socialt arbete, vilket de också anser är en viktig 

del i arbetet som ledare. De lyfte fram positiva aspekter av utbildningen och menar att de 

genom denna fått en bättre förståelse som de sedan såg som en värdefull tillgång i sitt 

arbete som chef. De anser att utbildningen gett dem möjligheten att använda ett mer 

kritiskt synsätt och en förmåga att kunna granska och ifrågasätta saker ur olika synvinklar. 

Anna säger: 

I och med att jag samverkar med myndighetsutövning så är det värdefullt för mig 

att kunna myndighetsutövning, att förstå de olika beslutsrummen jag jobbar mot, 

socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen vilket båda är ramlagar...med min utbildning 

så har jag ju fått en juridisk grundkurs vilket gör att jag förstår principerna så 

för mig har det varit värdefullt att ha en socionomutbildning i botten ...  

Att utbildning är viktig är de flesta informanterna överens om, men de är också överens 

om att det inte automatiskt avgör om du passar som ledare. Vilket Anna också tillägger: 

 För att du har en formell utbildning behöver inte betyda att du är en bra chef 

utan mycket handlar också om personliga egenskaper som är bra att ha när man 

jobbar som chef.  

Vidare menar informanter att det inte går att lära sig hur man blir en bra ledare i skolan. 

Vissa är den sortens människa som passar medan andra helt enkelt saknar det som krävs. 
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Personliga egenskaper och social kompetens lyfts fram som något som är av vikt när det 

kommer till att vara chef och ledare, speciellt inom socialt arbete. Ebba uttrycker sig så 

här: 

Hade du frågat mig för ett år sen så hade jag sagt att utbildning är jätteviktig. Nu 

står jag tillsammans med arbetskollegor som är outbildade och jag har ju då 

utvecklats i mitt eget sätt att tänka. Jag tänker att det handlar mycket om personlig 

lämplighet...bara för att man är utbildad akademisk så tror jag inte att man blir 

en bra ledare. Jag tror att en personlig lämplighet och en god hälsa är nog nästan 

viktigare på ett sätt. 

Samma informant trycker på vikten av personliga egenskaper i rollen som ledare och 

särskilt i samverkan med många runtomkring: Ebba berättar vidare: 

Det är en ledare som våga fatta beslut, som våga lyssna, men ändå hålla i de 

linjerna som ska hållas i. Vi möter ju så många åsikter av både personal, anhöriga 

och företrädare.  

Utan en stark personlighet klarar man inte jobbet länge oavsett om du har rätt utbildning, 

enligt Kristina: 

Vem som helst kan inte ta det här jobbet. Det är så. Du måste vara självständig, 

driven, du kan inte vara någon som förvänta dig att ja nu går jag på jobbet, gör 

mitt och går hem utan det är ju utmaningar. 

Precis som informanten ovan menar Anna att både personliga egenskaper och kunnighet 

inom område måste gå hand i hand för att man ska orka göra ett bra arbete: 

Jag tänker att det är viktigt att vara strukturerad, att vara lyhörd, det är viktigt 

att vara kommunikativ, vara kompetent inom ditt verksamhetsområde. 

 

Analys 

Informanterna har olika uppfattningar av vad som är viktiga egenskaper för ett bra 

ledarskap, en del menar att utbildning är en viktig kompetens men att den enskilt inte är 

avgörande för om en person automatiskt passar som ledare. Vår tolkning är då att 

avsaknaden av en allmän definition av ledarskap och dess innebörd gör att informanterna 

ej har en samstämmig syn på vad de viktiga egenskaperna för ett bra ledarskap är (jfr 

Lawler, 2005). 

Det som informanterna också anser har stor betydelse är personliga egenskaper. De 

personliga egenskaper som ses som viktiga är personkännedom, social kompetens, kunna 

förstå och hantera individer i grupp. Detta kan vidare knytas till det Lawler (2005) berör 
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i tidigare forskning, där han presenterar modeller och kvaliteter som är nödvändiga för 

ett effektivt ledarskap. Det finns dock hinder då studien inte talar om hur man når fram 

till att bli en bra ledare. Informanterna anser att det är viktigt med utbildning i sin ledarroll 

men att det också krävs andra egenskaper i sin roll för att få arbetet att fungera i sin helhet. 

Detta kan knytas till Payne (2008) som menar att en ledare kan ha olika roller i sitt yrke, 

och hur det då är viktigt att hitta ett arbetssätt där rollerna passar ihop och inte skapar en 

rollkonflikt. 

Under studien framkom det att yrket som enhetschef innebär en position där det inte finns 

något krav på utbildning inom ledarskap i socialt arbete. Även om utbildning inte är allt 

som krävs för en bra ledare skapar det en trygghet för både chef och personal om man 

erhållit teoretiska kunskaper inom socialt arbete. Detta kan då också knytas till det 

Holosko (2009) skriver i den tidigare forskningen om att ledarskap inom socialt arbete i 

större utsträckning behöver uppmärksammas i utbildningen inom socialt arbete.
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6. Diskussion 
 

Den här studien visar att enhetscheferna i hemtjänsten anser att det är olika situationer, 

hur personalgruppen ser ut, den egna utbildningen och personligheten som styr hur de 

utför sitt ledarskap. De uppfattar sitt ledarskap som mångsidigt och kommunikativt, samt 

att det många gånger handlar om utveckling. Enhetscheferna i hemtjänsten uppfattar 

också sin roll i organisationen som full av krav och förväntningar. Detta är något vi 

författare sammanfattningsvis vill kalla för ett anpassat ledarskap i en kravfylld 

verksamhet.  

De krav och förväntningar enhetscheferna har på sig är bland annat det övergripande 

ansvaret för att verksamheten fungerar, vilket i sin tur innebär många mindre områden 

som exempelvis berör budget, personal och olika politiska direktiv. Det som framkommer 

är att enhetscheferna är medvetna om sina förutsättningar inom organisation men har 

olika sätt att hantera dessa förutsättningar. Resultatet visar att enhetscheferna har många 

arbetsområden vilket präglar deras ledarskap. De många olika arbetsområdena och 

mångsidigheten kan göra arbetet som enhetschef komplicerat och svårt att utföra. Detta 

gör att cheferna många gånger har svårt att prioritera i sitt arbete. Som enhetschef finns 

friheten att kunna planera sitt eget arbete och lägga upp sitt schema efter det man tycker 

passar bäst. Denna frihet är dock alltid beroende av de verksamhetsramar som finns vilka 

till viss del begränsar chefens möjligheter. 

Korstrycket som uppstår när enhetscheferna ställs inför att hantera krav och förväntningar 

från olika håll är en viktig faktor som berörts av informanterna i vår studie. Detta kan då 

innebära hur politikernas krav inte är förenliga med de förväntningar personalen har och 

liknande (jfr Thylefors, 2016). Det som framkommit är bland annat hur svårt det kan vara 

när budgeten inte täcker de krav på omorganisering som politikerna kräver. Eller konsten 

av att få med sig personalen i arbetet mot de politiska målen med mera. Detta är något 

som cheferna gemensamt upplever som en svårighet i sitt yrke, men de har sedan olika 

sätt att se på dessa svårigheter. Av det drog vi då slutsatsen att cheferna har olika förmågor 

och erfarenheter som påverkar hur väl de kan hantera sina förutsättningar. Detta skulle 

kunna vara utbildning, yrkeserfarenhet, personliga egenskaper med mera. En alternativ 

tolkning skulle också kunna vara att det finns en brist på förståelse hos cheferna för vad 

deras ledarskap innebär, vilket gör det svårt att veta vad som krävs för att hantera sina 
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förutsättningar. Tidigare forskning tar också upp just det faktum att det finns otydligheter 

kring begreppet ledarskap vilket i sin tur försvårar ledarnas arbete (jfr Sullivan, 2015). 

Att resultatet visar att cheferna har många arbetsområden som präglar ledarskapet var 

något vi hade med oss i vår förförståelse. Detta är också något som den tidigare 

forskningen fokuserar mycket på vid beskrivningen av ledarskap i socialt arbete (jfr 

Lawler, 2007). Det som också nämnts specifikt är just mängden administrativa uppgifter 

enhetscheferna har, vilket i sin tur gör att de inte har tillräckligt med tid för sin personal 

(jfr Shanks, 2016). Utifrån att cheferna talade mycket om svårigheten med att handskas 

med så många områden, är det av vikt att de får det stöd de behöver i sitt arbete. Några 

informanter i studien uppgav att de har visst stöd med administrativa uppgifter men inte 

alla. Av detta drar vi då slutsatsen att chefsstöd är något som behöver ses över i 

kommunerna. 

Vårt resultat visade att utbildning är av vikt för ett bra ledarskap då den för med sig viktiga 

delar cheferna kan använda sig av. Att det behövs utbildning är något som den tidigare 

forskningen lägger stor vikt vid, där mer utbildning inom ledarskap är vad som efterfrågas 

i allmänhet (jfr Holosko, 2009). I resultatet framkommer också att personliga egenskaper 

är något som krävs för ett bra ledarskap, vilket även det beskrivs i den tidigare 

forskningen (jfr Ahltorp, 2003) men också i våra valda teorier kring ledarskap (jfr 

Thylefors, 2016). Vilka dessa personliga egenskaper är skiljer sig dock åt beroende på 

vem man frågar vilket vi anser tydliggör svårigheten med att definiera vad ett bra 

ledarskap innebär. 

Ledarskapsmodeller är något vi trodde skulle ta en stor plats och ha stor betydelse i vårt 

resultat. Detta grundades på att modellerna var något som var i fokus när vi själva läste 

kursen om ledarskap. Det visade sig vara helt fel och var istället något som informanterna 

inte tyckte var av så stor vikt. De flesta hade i stort sett inte alls någon modell i åtanke 

när de utövade sitt ledarskap, förutom att några nämnde sig leda på ett situationsbaserat 

sätt. En alternativ tolkning skulle här kunna vara att ledarskapsmodellerna är något man 

använder sig av som chef mest utan att man tänker på det och är av den anledningen svår 

att definiera för var och en. 

Vi har tidigare i inledningen beskrivit att de chefer vi träffade under vår utbildning hade 

en positiv inställning till sitt arbete. Detta är något som också uppmärksammats i vår 

studie, där enhetscheferna är medvetna om sina utmaningar men ändå trivs bra i sin 
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yrkesroll. Förhoppningen är att vi genom detaljer och berättelser från erfarna enhetschefer 

har kunnat ge en bättre förståelse för vad det innebär att vara enhetschef inom socialt 

arbete. 

6.1 Metoddiskussion 
 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Metoden har visat sig vara ett bra val i denna 

studie då den gav oss möjlighet att täcka ett bredare område som sedan kunde användas 

till resultatdelen. Att vi skapade en intervjuguide med övergripande och öppna frågor var 

till vår fördel då denna gav oss möjligheten att kunna ställa extra frågor för att förtydliga 

informanternas svar. 

Under urvalet av informanter fick verksamhetscheferna ge förslag på vilka av deras 

enhetschefer de ansåg kunde inkluderas i vårt urvalskriterium. Vi har tänkt på hur detta 

kan påverka studiens utfall. Funderingar har också funnits kring om resultatet hade blivit 

ett annat om vi själva hade valt ut informanter, men med tanke på tidsbristen var det bättre 

att låta verksamhetschefen ge förslag på lämpliga informanter.  

Sju intervjuer genomfördes där informanterna hade olika bakgrunder och erfarenheter. 

Det finns en risk att informanter som vill delta i studier inte har den rätta kunskapen som 

krävs för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi anser dock att informanter i 

vår studie delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser med ett stort intresse för 

området. 

En svaghet är att de första intervjuerna blev korta vilket kan bero på att vi inte är vana att 

intervjua. Detta kan ha påverkat intervjuerna på så sätt att vi kan ha missat tillfällen att 

ställa följdfrågor eller missat att be om djupare beskrivningar. Att intervjuerna 

genomfördes enskilt var för sig kan också ha påverkat de följdfrågor som ställdes och 

tolkning av data. Vissa frågor som utformades under bearbetning var inte gjorda för att 

besvara syftet utan användes för att bjuda in informanterna till diskussion och få igång 

konversation kring valda teman. 

Valet av innehållsanalys som metod har lett oss till vårt resultat. Detta i och med att vi 

från början läste och sorterade intervjumaterialet noggrant och med anledning av detta 

kunde se till att få med allt som hade koppling till vårt syfte och frågeställningar.   
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6.2 Förslag till framtida forskning 
 

Studien visar att enhetscheferna trivs med sin chefsposition inom socialt arbete. De 

upplever dock ibland att de har svårt att veta vad som ska prioriteras i deras ledarskap, på 

grund av att de arbetar på olika sätt och har olika bakgrunder. Vårt förslag till framtida 

forskning skulle kunna vara en liknande studie där kriteriet är att alla enhetschefer erhållit 

utbildning i ledarskap, för att se om man kommer fram till samma resultat. Då denna 

studie enbart har haft fokus på ledarskap inom  människobehandlande organisationer, 

hade det också varit av intresse att genomföra en liknande studie som har fokus på NPM, 

(new public management) för att se vad det ger för resultat. 
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Bilaga 1  

 

Hej 

Vi är två socionomstudenter som läser näst sista terminen på socionomutbildningen vid 

Högskolan i Gävle. Vi kontaktar er för att vi kommer genomföra ett examensarbete på 

grundnivå som en del av socionomutbildningen vid Högskolan i Gävle. Vi har fått dina 

kontaktuppgifter genom HR-avdelningen i din kommun. 

Vår studie kommer att fokusera på enhetschefer inom socialt arbete som är verksamma 

inom hemtjänsten. Dessa chefer har en mellanchefs-position och måste ta hänsyn till 

förväntningar och krav från både politiker och sin egen personal. Med anledning av detta 

är tanken att undersöka hur enhetscheferna själva tänker kring sin roll som chef och vad 

de har för upplevelse av att vara ledare. Finns det några för eller nackdelar med att vara 

ledare? Vi vill genom vår studie belysa vad enhetschefer inom hemtjänsten tycker är 

viktigt i arbetet som chef och ledare. 

Vi skulle vilja intervjua enhetschefer som har arbetat som chef inom er organisation i 

minst två år. Vi skulle därför genom er vilja be om kontaktuppgifter till möjliga 

informanter/enhetschefer för att göra denna studie möjlig. 

För att underlätta för båda parter är tanken att intervjuerna ska genomföras på 

informantens arbetsplats, i en lugn och ostörd miljö. Finns det annat önskemål om plats 

för intervjun kan vi självklart komma överens om det. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer mellan v.14 och v.15 2018 och intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. 

Intervjun kommer spelas in under förutsättning att godkännande finns från informanten. 

Syftet med att spela in intervjun är att det är svårt för oss som intervjuare att hinna 

anteckna allt som sägs under en intervju. Den inspelade intervjun kommer sedan att 

skrivas ut och i samband med detta kommer ditt namn och andra uppgifter som kan 

identifiera dig att ändras eller uteslutas. Detta görs för att säkerställa din anonymitet. 

Deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande i studien. Du har också rätt att under intervjun välja att inte svara på frågor 

som du känner att du inte vill eller kan svara på.  
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 Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

  

Student: Annelie Gustafsson                                   Student: Nina Kaze 

Mail: hfk15agn@hig.se                                              Mail: ofk15nke@hig.se 

Telefonnummer: 0706292051                                   Telefonnummer: 0702687381 

Åsa Vidman, handledare 

E-post: asa.vidman@hig.se  

mailto:asa.vidman@hig.se
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Bilaga 2 

 

 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie  

Vi är två socionomstudenter som läser näst sista terminen på socionomprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi skriver vår C-uppsats där syftet är att belysa enhetschefers 

uppfattning av sitt ledarskap och sin yrkesroll.  Vi vill genom studien ge läsaren en ökad 

kunskap och förståelse av vad det kan innebära att vara en ledare inom socialt arbete. Vår 

studie kommer baseras på kvalitativa intervjuer med ledare inom hemtjänsten, och det är 

därför vi kontaktar dig. Vi har fått dina kontaktuppgifter av din verksamhetschef. 

För att underlätta för båda parter är tanken att intervjuerna ska genomföras på er 

arbetsplats, i en bekant, lugn och ostörd miljö. Har du något annat önskemål om plats där 

intervjun ska äga rum kan vi givetvis komma överens om det. 

Intervjun kommer att handla om hur enhetschefer hanterar sin roll som chef samt vad de 

har för upplevelser av att vara ledare. Den beräknas ta cirka 45 minuter och under 

förutsättning att du gett ditt samtycke kommer intervjun att spelas in. Syftet med att spela 

in intervjun är att det är svårt för oss som intervjuare att hinna anteckna allt som sägs 

under en intervju, samt för att inte riskera att feltolka dina svar. Ingen obehörig kommer 

att få ta del av dina svar. 

Den inspelade intervjun kommer sedan att skrivas ut och i samband med detta kommer 

ditt namn och andra uppgifter som kan identifiera dig att ändras eller uteslutas. Detta görs 

för att säkerställa din anonymitet. Deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande i studien. Du har också rätt att under intervjun välja 

att inte svara på frågor som du känner att du inte vill eller kan svara på. 

När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). 

Vill du delta i studien eller har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

Nina Kaze, socionomstuderande 

Tel. nr: 070-268 73 81 

E-post: ofk15nke@hig.se 
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Annelie Gustafsson, socionomstuderande 

Tel. nr: 070-629 20 51 

E-post: hfk15agn@hig.se 

  

Åsa Vidman, handledare 

E-post: asa.vidman@hig.se  
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Bilaga 3 
Intervjuguide 1 

Inledning 

Hur kommer det sig att du arbetar som enhetschef här? 

Hur länge har du arbetat som enhetschef här? 

Har du arbetat som chef tidigare? (Vad har du arbetat med i så fall) 

Vad är din utbildning? 

Ålder? 

  

Roll som chef 

Synen på ledarskap 

Ledarskap inom socialt arbete 

Ledarskapsstil 

Handlingsutrymme 

Övrigt 
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Intervjuguide 2 

Inledning 

Hur kommer det sig att du arbetar som enhetschef här? 

Hur länge har du arbetat som enhetschef här? 

Har du arbetat som chef tidigare? (Vad har du arbetat med i så fall) 

Vad är din utbildning? 

Ålder? 

 

Roll som chef 

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter som chef? 

Vad tycker du är viktig i din roll som chef? 

Vilka är dina styrkor och svagheter i rollen som ledare? 

Finns det tydlighet om vad som förväntas av dig ifrån din chef och personal? 

 Hur ser du på din mellanchefs position? 

Vad finns det för positiva sidor med att vara chef inom din organisation? 

 

Synen på ledarskap 

Är det något som du upplever är särskilt utmanande med att vara chef i den organisation 

som du är chef i? Vad? 

Vad anser du är ett bra ledarskap? 

 Kan du beskriva en situation då du lyckats respektive misslyckats som ledare?  

  

Ledarskap inom socialt arbete 

Hur viktig är utbildning för ditt yrke? Vilka andra faktorer tror du krävs? 

Finns det någon kunskap som du tycker/anser är viktigt att ha som chef inom socialt 

arbete? 

Vilken kunskap skulle det vara i sådana fall? 

 

Ledarskapsstil 

Hur motiverar du din personal att arbeta mot uppsatta mål? 

Hur löser du oväntade situationer som uppstår på din arbetsplats och i personalgruppen? 

Utgår du från någon särskild ledarskapsmodell? 
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Handlingsutrymme 

Hur ser du på möjligheterna att själv styra dina arbetsuppgifter? 

Hur upplever du dina begränsningar som enhetschef? 

Finns det några speciella förhållningssätt du använder dig av som chef? Vilka eller vilket 

är det? 

 

Sammanfattning 

Hur trivs du med att arbeta som chef inom socialt arbete och vilka fördelar samt nackdelar 

ser du med ditt yrke?  

Finns det något annat som du skulle vilja ta upp?  


