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Sammanfattning 

 

Titel: ”Jag vill göra ett bra jobb och vara bra på det jag gör…”  – En kvalitativ studie om 

hur socialarbetare uppfattar ledarskapets betydelse för sina arbetsvillkor 

Författare: Anna Johansson och Carina Pettersson 

 

Uppsatsen syftade till att belysa svenska socialarbetares reflektioner kring sin närmsta 

chefs ledarskap och dess betydelse för sina arbetsvillkor. Två socialarbetare, verksamma 

inom enhet för barn- och ungdomsvård, intervjuades. Informanterna beskrev att en chef 

som var lyhörd, tydlig i sin kommunikation och aktivt visade ett intresse för de anställdas 

välmående påverkade deras arbetsvillkor positivt. Likaledes upplevde informanterna att 

en chef som var otydlig i sitt sätt att förmedla information, visade oförståelse för sina 

anställdas behov och som inte gav tillräckligt med socialt stöd påverkade deras 

arbetsvillkor negativt. Detta var i paritet med resultat från tidigare studier. Vikten av att 

framtidens socialtjänst fokuserar på utvecklingen av ett ledarskap som är gynnsamt för 

socialarbetares arbetsvillkor diskuterades.  
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Abstract 

 

Title: “I want to do a good job and be good at what I do…“– A Qualitative Study about 

the Significance of Leadership in terms of Working Conditions for Social Workers 

Authors: Anna Johansson and Carina Pettersson 

 

The aim of this study was to investigate how social workers reflect on the leadership of 

their closest manager, and the significance of leadership in relation to their working 

conditions. Two social workers, working in child welfare social services, were 

interviewed. The informants described that a manager who was responsive to the needs 

of their employees, was clear in his/her communication, and showed an active interest in 

the wellbeing of the employees influenced their working conditions positively. 

Furthermore, the informants experienced that a manager who communicated in an unclear 

way, showed a lack of understanding of the needs of the employees, and did not give 

enough social support negatively influenced their working conditions. These results were 

in parity with earlier studies. The importance for future social services to focus on the 

development of a leadership favorable for the working conditions of social workers was 

discussed. 
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Förord 
 

Vi vill framföra ett varmt tack till informanterna som deltog vår uppsats. De beskrev 

upplevelser och insiktsfulla reflektioner om arbetsvillkor, ledarskap och tydlighet. Tack 

för att ni gav oss er tid. Era åsikter har varit värdefulla.  De deltagande informanterna 

gjorde uppsatsen realiserbar och deras reflektioner har berikat vår uppsats. 

  

Vi vill särskilt tacka vår handledare Amanda Norrgård som har givit oss värdefulla 

synpunkter i vårt uppsatsarbete. Det har givits goda råd och konstruktiv kritik. Tack 

Amanda! 

  

Författarna har under uppsatsen skrivande, deltagit i samtliga moment. Båda har varit 

delaktiga och samarbetat i alla delar av uppsatsen. 

  

Gävle, september 2019 

  

Anna Johansson och Carina Pettersson 
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1. Inledning 

 

Forskning har visat att arbetsvillkoren för anställda inom svensk socialtjänst har varit 

problematiska under många år. En särskilt utsatt grupp beskrivs vara socialarbetare som arbetar 

inom barn- och ungdomsenheter (Tham, 2007; Tham & Meagher, 2009; Tham, 2018). I 

Socialstyrelsens senaste lägesrapport över situationen inom socialtjänstens verksamhet Individ 

– och Familjeomsorg (IFO) anges dock att arbetsvillkoren har stabiliserats till viss del 

(Socialstyrelsen, 2018). Vidare vad avser IFO, har verksamheten påverkats av personalbrist och 

hög personalomsättning (Astvik, Melin & Allvin, 2013). I en av Dagens Nyheters debattartiklar 

beskriver förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, Heike Erkers, att personalflykt 

leder till att socialtjänsten brister i ansvaret att värna om barn- och ungdomsvården (dn.se). 

Samtidigt uppger nära 50 % av svenska socialchefer i en enkätundersökning att de har svårt 

eller mycket svårt att rekrytera nödvändig personal (Vision, 2018). Detta kan tyda på att 

arbetsvillkoren fortfarande är ansträngda inom socialtjänsten, åtminstone på vissa håll.  

 

En anställds arbetsvillkor kan påverkas av ett flertal faktorer (Sverke et al., 2016). Exempel på 

dessa faktorer är: kvalitativa – och emotionella krav, arbetsrelaterad stress, förekomsten av 

socialt stöd och tillgången till ledarskap. När det gäller ledarskap har forskningen visat att detta 

är en faktor som kan inverka på känslomässigt välmående, stressnivåer och möjligheten att 

hantera stress (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Dessutom visar forskning på att olika 

former av ledarskapsstilar kan länkas till arbetsvillkor och förekomst av stress (jfr. Skakon et 

al., 2010; Montano, Reeske, Franke & Hüffmeier, 2016).  

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning indikerar att arbetsvillkoren inom socialtjänsten har försämrats markant 

under de senaste åren (Arbetsmiljöverket, 2018). Detta beskrivs bero bland annat på ökad 

arbetsbelastning och krav på arbetsplatsen, minskad tillgång på stödjande resurser, ökade 

rollkonflikter och en ökad grad av rationalisering (Arbetsmiljöverket, 2018; Tham, 2018). 

 

De försämrade arbetsvillkoren har lett till ökad arbetsrelaterad stress och fler psykosociala 

besvär, främst hos kvinnliga socialsekreterare (Arbetsmiljöverket, 2016). Ytterligare en 

konsekvens av de försämrade arbetsvillkoren är att socialarbetare upplever att kvaliteten i deras 

arbete har försämrats (Arbetsmiljöverket, 2018). 
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Forskning inom socialt arbete visar på att ledarskap kan vara en viktig resurs för goda 

arbetsvillkor (jfr. Lawler, 2007; Ruch, 2012; Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014). Vi har 

dock identifierat en kunskapslucka gällande hur ett gott respektive bristfälligt ledarskap från 

närmsta chef kan påverka arbetsvillkoren för socialsekreterare inom svensk socialtjänst. 

Betydelsen av ett gott respektive bristfälligt ledarskap är särskilt intressant att studera då 

forskning bland annat har visat att ett bristfälligt ledarskap kan ha en större påverkan på 

arbetsvillkor än ett gott ledarskap (Brandebo, Nilsson & Larsson, 2016).  

 

För att kunna arbeta med ledarskapsutveckling inom socialtjänsten är det betydelsefullt att ha 

god förståelse kring ledarskap i relation till socialarbetares arbetsvillkor. Detta gäller för 

konsekvenser av ett gott ledarskap såväl som av ett bristfälligt ledarskap. Syftet med studien är 

att belysa ledarskapets betydelse för socialarbetare inom socialtjänsten som arbetar inom enhet 

för barn- och ungdomsvård. Särskilt fokus kommer att läggas på att belysa betydelsen av ett 

gott- eller ett bristfälligt ledarskap för socialarbetares arbetsvillkor.  

1.2 Syfte 
 

Studiens syfte är undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten reflekterar kring sin närmaste 

chefs ledarskap och dess betydelse för sina arbetsvillkor. 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver de intervjuade socialarbetarna ett gott respektive bristfälligt ledarskap? 

2. Hur beskriver de intervjuade socialarbetarna ledarskapets betydelse för sina 

arbetsvillkor?  

1.4 Uppsatsens disposition  

Den här uppsatsen är vidare indelad i sex delar: 

Kapitel 2. Tidigare forskning. Presenterar tidigare studier inom området som uppsatsen ämnar 

belysa. 

Kapitel 3. Teoriavsnitt. Redovisar utvalda teorier som är relevanta för det område uppsatsen 

ämnar belysa. 
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Kapitel 4. Metod. Häri presenteras vår förförståelse, tillvägagångssätt och faktorer som är 

viktiga för uppsatsens trovärdighet. 

Kapitel 5. Resultat. Resultatredovisning av insamlat material. 

Kapitel 6. Analys. Belyser en kritisk analys av resultatet kopplat till utvalda teorier. 

Kapitel 7. Diskussion. Presenterar en sammanfattning av resultatet, resultat – och 

metoddiskussion med en avslutande reflektion kring tidigare forskning.  

 

1.5 Centrala Begrepp  

I denna del definieras några centrala begrepp i vår studie. Enklare begrepp och förkortningar 

preciseras löpande i texten. 

1.5.1 Socialtjänst 

Begreppet socialtjänst innebär social omsorg och myndighetsutövande verksamhet (Wolmesjö, 

2015). Svensk socialtjänst har det övergripande ansvaret att tillgodose individers trygghet, 

jämlikhet och integration i samhället (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453, kap. 1 §1). Den 

organisatoriska strukturen kan variera beroende på kommunstorlek. Socialtjänstens individ och 

familjeomsorg benämns som kommunal förvaltning och innefattas av ett brett ansvarsområde. 

Verksamheten är indelad i flera enheter beroende på vilken målgrupp enheten har som 

ansvarsområde. Exempel på dessa områden är: social barn- och ungdomsvård, 

familjerådgivning och familjerätt. Ytterligare enheter inom socialtjänstverksamhet kan vara 

ekonomiskt bistånd, vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd, samt missbruk- och 

beroendevård (www.skl.se). 

 

1.5.2 Chefskap och ledarskap 

En individ som innehar ett chefskap i en organisation besitter en formell befattning och en 

operativ roll inom administrativ och ekonomisk styrning. Det är chefens roll att förvalta en 

verksamhet. Den formella rollen innefattar arbetsuppgifter som inkluderar planering och 

organisering av verksamheten samt ekonomiskt ansvar. Arbetsledning och kontroll av personal 

och deras arbetsuppgifter, är chefskapets operativa roll (Thylefors, 2016). 

 

 Begreppet ledarskap kan definieras som: en individs påverkan på andra för att nå ett 

gemensamt mål. För att nå ett gemensamt mål i en social kontext, anses inverkan från en individ 

på andra individer ha stor betydelse (Yukl, 2006, 2013; Thylefors, 2016). De båda begreppen 
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chefskap och ledarskap ligger nära varandra. Skillnaden är att ett chefskap är en formell 

position, tillsatt i organisationen. Ett ledarskap är en mer informell position som innehar en eller 

flertalet roller eller egenskaper. Exempel på sådana roller är beslutsamhet, att vara målinriktad, 

strategisk och att kunna arbeta team-fokuserat (Spicker, 2011; Lundström & Shanks, 2015).  

 

1.5.3 Närmsta chef 

Begreppet närmsta chef syftar i denna studie på enhetschef inom barn- och ungdomsvård. 

Enheten ingår i socialtjänstens verksamhetsområde och är lagstyrt. I det dagliga arbetet för 

enhetschefer ingår myndighetsbeslut och tvingande åtgärder gentemot kommuninnevånare. 

Enhetschef har även ett operativt ansvar med personal-, administration- och budgetansvar 

(Wolmesjö, 2015). 

  

1.5.4 Arbetsvillkor 

Begreppet arbetsvillkor beskriver de organisatoriska och psykosociala faktorerna på en 

arbetsplats (Sverke et al., 2016). Exempel på organisatoriska faktorer kan vara: Arbetsform, 

förläggning av arbetstid, eller ledarskapets utformning inom en organisation. Begreppet 

psykosociala faktorer kan delas upp i två delar. Dessa delar består av krav och resurser. Med 

krav menas fysiska, psykiska eller sociala, faktorer kopplat till utförandet av ett specifikt arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Resurser avser fysiska, psykiska eller sociala, faktorer som kan 

hjälpa individen att nå sina uppsatta mål i arbetet. De psykosociala förutsättningarna beskriver 

den anställdes egen upplevelse av sitt arbete. 
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2. Tidigare forskning och bakgrund 

 

I det här kapitlet kommer vi att göra en kortare översikt kring nuvarande vetenskaplig 

kunskapsbas gällande arbetsvillkor och ledarskap 

 

2.1 Arbetsvillkor 
 

2.1.1 Konsekvenser för arbete och hälsa 

Förekomsten av krav och resurser på arbetsplatsen kan innebära både hälso – och 

arbetsrelaterade konsekvenser. Trivsel på arbetet, engagemang och ökad prestation är 

arbetsrelaterade positiva konsekvenser av goda arbetsvillkor (Sverke et al., 2016). Bristfälliga 

arbetsvillkor kan ge upphov till negativa arbetsrelaterade konsekvenser. Exempel på sådana 

konsekvenser kan vara försämrad prestation på arbetet, ökad sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor 

eller tankar på att säga upp sig. Antalet sjuknärvarodagar har visats öka då de kvantitativa 

kraven på en arbetsplats ökar (Miraglia & Johns, 2015). Däremot har studier inte funnit något 

samband mellan kvantitativa krav på arbetsplatsen och personalens engagemang och lojalitet 

gentemot verksamheten (Eatough, Chang, Miloslavic & Johnsson, 2011). 

Hälsorelaterade konsekvenser kopplade till arbetsvillkor kan delas upp i fysisk och psykisk 

hälsa (Sverke et al., 2016). Med psykisk hälsa avses både psykiskt välbefinnande och psykisk 

ohälsa. Exempel på psykisk ohälsa är närvaro av stress, utmattning, trötthet, utbrändhet eller 

depression. Fysisk hälsa innefattar en varierande grad av somatiska symtom på ohälsa: 

problem med mage och tarm, utveckling av övervikt, kardiovaskulär ohälsa eller muskulär 

ohälsa (Sverke et al., 2016). 

 

Organisatoriska aspekter som kan påverka arbetsvillkor är exempelvis: förekomsten av gott 

eller bristfälligt ledarskap, arbetstidsmått, tillgång till god personalomsorg och stabilitet i den 

organisatoriska strukturen (Sverke et al., 2016). Studier har visat att organisatoriska aspekter 

kan ge upphov till både positiva och negativa konsekvenser relaterade till arbete och hälsa. 

Skiftarbete har exempelvis påvisats öka sjuksköterskors önskan att säga upp sig (Chan, Tam, 

Lung, Wong & Chao, 2013). Däremot minskade önskan att säga upp sig hos sjuksköterskor 

när de upplevde närvaron av ett gott ledarskap (Cummings et al., 2010). Ett gott ledarskap 

kan minska antalet sjukskrivningsdagar (Sverke et al., 2016). Enligt Miraglia och Johns 

(2015) kan ett gott ledarskap även minska antalet dagar en anställd spenderar på arbetet trots 
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sjukdom (sjuknärvarodagar). I kontrast till detta kan ett bristfälligt ledarskap negativt påverka 

det psykiska välbefinnandet (Schütte et al., 2014). Ahmed och Nawaz (2015) har beskrivit 

hur trivsel på arbetsplatsen ökar om det finns en möjlighet att få ett gott socialt stöd från 

kollegor och närmsta chef. Vidare har forskning visat att engagemang på arbetsplatsen kan 

öka hos en individ som får regelbunden återkoppling kring sitt arbete och sin prestation 

(Bailey, 2015). 

 

2.1.2 Socialtjänstens arbetsvillkor 

Forskning har länge påvisat problematiska arbetsvillkor för anställda inom 

människobehandlande organisation (MBO). Exempelvis kopplades psykisk ohälsa till hög 

personalomsättning så tidigt som under 1970-talet (Freudenberger, 1974, refererad i 

Baldschun, Hämäläinen, Töttö, Rantonen & Salo, 2019). Problematiska arbetsvillkor 

återfinns framför allt inom yrkeskategorier med en hög grad av mänsklig kontakt. Dessa yrken 

inkluderar till exempel vård – och omsorgsyrken, pedagogiska yrken, men även psykologer 

och socialarbetare inom socialtjänsten (Sverke et al., 2016). Studier har visat på att 

problematiska arbetsvillkor är vanliga inom enheter som arbetar med barn- och ungdomsvård 

inom socialtjänsten (Tham & Meagher, 2009). 

 

 Problematiken orsakar bland annat utbrändhet, utmattning, stress, vantrivsel på arbetet, låg 

grad av socialt stöd och ett lågt engagemang (Mor Barak, Nissly & Levin, 2001). Dessa 

negativa arbetsvillkor leder i sin tur till en ökad personalomsättning inom socialtjänsten 

(Tham, 2018). Ökad personalomsättning kan även leda till försämrad kvalitet, stabilitet och 

kontinuitet bland de tjänster som socialtjänsten utför (Mor Barak et al., 2001).  

 

Bristfälliga arbetsvillkor har inte bara observerats i Sverige. Problematiska arbetsvillkor för 

socialarbetare som arbetar inom barn- och ungdomsvård beskrivs som ett problem i stora delar 

av västvärlden (jmf. Blomberg, Kallio & Kroll, 2015; Travis, Lizano & Barak, 2016; Hussein, 

2018;). 

Blomberg et al. (2015) beskriver att återkommande problem med hög stress kan återfinnas 

bland socialarbetare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. På samma sätt återger Travis et 

al. (2016) att socialarbetare i USA är påverkade av hög arbetsbelastning, låg lön, hög 

ärendemängd och behovet av att kontinuerligt bli kvalitetsgranskade. Hussein (2018) redogör 
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för hur hög stress och utbrändhet är vanligt bland socialarbetare även i Storbritannien. Studien 

redovisade att graden av utbrändhet är högre hos de som arbetar med socialt arbete inom 

området barn och unga, än de socialarbetare verksamma inom enheter som handhar vuxna äldre.  

Forskning visar på att det inom svensk socialtjänst råder ett problematiskt arbetsklimat, 

framför allt för de socialarbetare som är verksamma inom enheter barn – och ungdomsvård. 

Astvik och  Melin (2012) har beskrivit att det finns en obalans mellan höga krav och tillgången 

på resurser för att möta dessa krav inom svensk socialtjänst. Arbete inom socialtjänsten ses 

dessutom ofta som ett genomgångsyrke (Lundberg & Razaghi Khamsi, 2014). 

 

Tham (2018) beskriver att arbetsvillkoren för socialarbetare har försämrats signifikant mellan 

2003 och 2014. De försämrade arbetsvillkoren har lett till en ökad grad av utbrändhet och 

sjukskrivningar. Fler socialarbetare än tidigare överväger dessutom att säga upp sig. I sin studie 

konstaterade Tham (2018) att andelen socialarbetare som övervägde att byta karriär signifikant 

hade ökat mellan år 2003 och 2014. År 2003 var det 28 % av de tillfrågade socialsekreterarna 

som övervägde att helt byta karriär. Denna siffra hade 2014 ökat till 32 %. Andelen 

socialarbetare som det senaste året hade funderat på att byta arbete var då 45 %. Enligt Tham 

(2018) består de försämrade arbetsvillkoren av en ökad arbetsbelastning, förändrade 

arbetsuppgifter och en minskad grad av autonomi och medbestämmande i beslutsfattande. I 

studien beskriver de tillfrågade socialsekreterarna hur de ofta inte hinner med sitt arbete och att 

övertid är vanligt. Därutöver beskriver de att det även skett en markant förändring av 

arbetsuppgifter. Andelen förebyggande och relationsskapande möten med klienter har minskat. 

Istället får socialarbetare oftare än tidigare arbeta med att hantera akuta ärenden (Tham, 2018). 

Att socialarbetare har fått försämrade arbetsvillkor bekräftas även av Arbetsmiljöverket i 

projektrapporten ” Socialsekreterares arbetsmiljö” (2018) där det redovisas att antalet 

anmälningar av arbetssjukdomar kopplade till sociala eller organisatoriska aspekter har ökat 

mellan år 2013 och år 2015. Dessutom beskrivs hur det har blivit vanligare med risker för hot 

och våld för den som arbetar som socialarbetare (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Sedan slutet av nittonhundratalet har den offentliga sektorns organisatoriska och administrativa 

fokus legat på kostnadseffektivisering och decentralisering (Astvik, Mellin & Allvin, 2014). 

Studier har visat på att detta fokus har gett upphov till flera negativa konsekvenser för 

socialarbetare vilken i sin tur lett till ökad arbetsbelastning (Astvik et al., 2014).  
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Den ökade decentraliseringen i kombination med ökade arbetsrelaterade krav har ökat 

förekomsten av stress inom socialtjänsten (Astvik, Mellin & Allvin, 2014). Stress kan hanteras 

individuellt eller kollektivt. Enligt Astvik & Melin (2013) förekommer det fem typer av 

strategier för att hantera stress: kompensatoriska, kvalitetssänkning, disengagement, voice och 

exit strategier. Den kompensatoriska strategin innebär att höga krav eller bristande resurser 

kompenseras genom andra områden får minskad uppmärksamhet. En vanlig kompensatorisk 

strategi är exempelvis att hoppa över lunchen (Astvik & Melin, 2013). Långvarig 

kompensatorisk stresshantering kan leda till utbrändhet och utmattning (Astvik, et al., 2014). 

Att utöva kvalitétssänkande stresshantering innebär att socialarbetare sänker sina krav på vad 

hen anser är godkänd kvalitet på utfört arbete. Genom detta förfarande kan moraliska dilemman 

uppstå. I dess kölvatten följer resignation och minskad motivation och engagemang. Med 

disengagemang avses att frigöra sig från eller att skapa avstånd från en person eller situation 

som orsakar stress (Astvik & Melin, 2013). Detta kan exempelvis ske genom att en 

socialarbetare inte engagerar sig lika mycket i varje ärende (Astvik & Melin, 2013). Voice-

strategier innebär att uttrycka sitt missnöje över brister i arbetsvillkor. Detta kan ske muntligt 

eller skriftligt, individuellt eller kollektivt. Genom att protestera mot rådande arbetssituation 

söks stöd och support för att kunna minska de arbetsrelaterade kraven (Astvik, Melin & Allvin, 

2014). Slutligen, det femte sättet att hantera stress på, exit, innebär att helt separera sig från det 

som skapar stress. Detta kan exempelvis ske genom sjukskrivning. Det kan också ske genom 

att byta jobb eller att helt byta karriär (Astvik & Melin, 2013). 

 

2.2 Ledarskap 
 

2.2.1 Organisation och ledarskap inom människobehandlande organisationer  

Utgifterna inom västvärldens välfärdssektorer var mycket hög under 1970-talet med därtill 

alltmer ökande kostnader (Dunleavy, Margetts, Bastow & Tinkler, 2006). Därför efterlystes 

åtgärder för att komma till bukt med de skenande utgifterna. I och med krav på utgiftsåtgärder 

för att minska kostnaderna, implementerades nya organisatoriska reformer. I Sverige innebar 

detta en introduktion av New Public Management (NPM) i offentlig sektor. NPM var ett 

samlingsbegrepp av olika reformer tagna från privata näringslivet (Pollitt & Dan, 2011; Liff, 

2015). Reformernas avsikt var ökad effektivisering med bibehållen kvalitet inom offentlig 

sektor vilket skulle ske genom ökad verksamhetsstyrning (Johansson, 2005). De nya reformerna 

var fokuserade på kundorientering och resultatinriktat arbete. Med kundorientering menas att 
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offentlig sektor baserar sin verksamhet på kunds efterfrågan och inte efter troliga behov (Liff, 

2015; Karlsson, 2017). Resultatinriktat arbete innebär att tjänster köps in från decentraliserade 

och konkurrerande affärspartner. Det kan medföra att verksamheter tvingas till besparingar för 

att vara konkurrenskraftiga (Hasselbladh, Bejerot, Gustafsson & Bulls, 2008). Sedan införandet 

av NPM har arbetsvillkoren för chefs- och ledarskapet inom välfärdssektorn förändrats då 

ekonomiska styrverktyg används, liknande de som finns inom privat sektor (Pollitt & Dan, 

2011; Liff, 2015).  

Chefs- och ledarskap i offentlig sektor innebär att verka i ett komplext och organisatoriskt 

system (Björk, 2013) Förutom hierarkisk struktur gällande beslut och ansvarsområden, har det 

politiska styret och ideologin mycket stor inverkan på organisationernas verksamheter. Att 

verka inom politikerstyrd verksamhet medför att chef inom kommun och region behöver ha 

kunskap om hur en politikerstyrd organisation fungerar. Chefskapets roll påverkas av politikens 

uppsatta mål och visioner eftersom politik är en dynamisk process. Politik i sig, är i konstant 

förändringsprocess och påverkas av omvärldsfaktorer. För verksam chef och beslutande 

politiker inom offentlig organisation innebär det en nödvändig dialog i konstant interaktion då 

faktorer utanför organisation ständigt påverkar organisationens verksamheter. 

Verksamhetschef har i sin roll att utföra det politiska styrets önskemål om mål och visioner 

(Björk, 2013; Lundström & Shanks, 2015). 

 

En hierarkisk organisationsstruktur kan innefatta tre nivåer av chefskap: chef på högsta nivå, 

mellanchef och första linjens chef. Varje chefsnivå innehar olika operativa och beslutsfattande 

uppdrag. Chefer på högsta nivå utför ett långsiktigt strategiarbete med planering och 

samordning av samtliga verksamheter inom en organisation. Den högre chefens arbetsdirektiv 

styrs av beslut i kommunfullmäktige eller inom region liknade beslutandeorgan. Till den högste 

chefens arbetsuppgifter hör omvärldsbevakning och att implementera politiska beslut. Den 

högste chefen ska även göra antaganden om framtiden och arbeta med idéskapande processer. 

I arbetsåtagandet ingår att ha ett flerårigt perspektiv kring beslut och åtgärder. Detta perspektiv 

behövs eftersom en organisation påverkas av omvärldens skeenden och förlopp både i nutid 

och framtid (Thylefors, 2016; www.skl.se). 

 

Vidare ska en mellanchef utkristallisera direktiv om organisationens vision och mål givna från 

övre chef till konkreta och mätbara effektmål. Effektmålen ska sedan delges enhetschefer och 

medarbetare för genomförande (Larsson, 2008). Underst i chefshierarkin finns slutligen 
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enhetschefen som ofta benämns första linjens chef (Wolmesjö, 2015; Thylefors, 2016). Första 

linjens chef ska omsätta politiska beslut och visioner i praktiken. Första linjens chef tillika 

enhetschef ska leda och fördela arbetet till sina medarbetare samtidigt som administration, 

dataunderstöd och budget upptar stora delar av enhetschefs arbetstid. Mängden av 

administrativa arbetsuppgifter kan påverka enhetschefs möjlighet till att leda och fördela arbetet 

på ett tillfredsställande sätt (Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014; Wolmesjö, 2015). 

  

Arbetsuppgifterna för chefer och arbetsledare inom offentlig sektor har förändrats (Regnö, 

2013; Thylefors, 2016). En chefsbefattning innebär idag ett ansvar att genomföra ålagda 

arbetsuppgifter rätt. Samtidigt ska en chef utöva ett närvarande ledarskap som motiverar och 

förmår de anställda att sträva mot högre mål (Regnö, 2013; Thylefors, 2016). I ledarskapets roll 

ingår att göra rätt saker till skillnad mot chefskapet som ska utföra saker rätt (Thylefors, 2016). 

Tidigare ledarskap inom offentlig sektor var primärt ett auktoritärt ledarskap. Ett auktoritärt 

chefs- och ledarskap innebär att beslut och kommunikation sker vertikalt. Kommunikation sker 

dessutom endast åt ett håll från högsta chef och nedåt i organisationen. Denna form av ledarskap 

är numera främmande och icke attraktivt inom offentlig sektor (Bass, 1985; Karlsson, 2017). 

Idag förväntas en chef ha kommunikativa ledaregenskaper som utförligt och målande kan 

beskriva hur organisationens vision ska uppnås. Organisationens vision ska sålunda presenteras 

på ett för medarbetarna motiverande sätt. Denna form av presentation har till syfte att höja 

medarbetarnas prestationsförmåga för att med goda framsteg nå verksamhetens uppsatta mål. 

För att nå uppsatta mål krävs att arbetsledaren kombinerar sin formella chefsroll med den av 

medarbetare och högre chefer, sanktionerade ledarpositionen (Wolmesjö, 2008; Liff, 2015). 

  

2.2.2 Socialtjänstens organisation och ledarskap 

Socialtjänstens verksamhet som är ett kommunalt ansvar, lyder under socialtjänstlagen 

(Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001: 453, kap. 1§1). Verksamheten består av komplexa 

arbetsområden. Det ska tas hänsyn till flera ständigt påverkande faktorer, mänskliga och 

organisatoriska. Kommuninnevånares behov och efterfrågan om stöd och hjälpinsatser är i 

konstant förändring och påverkas i allra högsta grad via omvärlds- och närvärldsfaktorer. 

Lagstiftning och förändring av kommuns organisation är delar som påverkar omvärldsfaktorer. 

Inverkande faktorer i närvärlden kan vara samspelet mellan individ och organisations övriga 

verksamheter. Detta samspel kan vara kommuninnevånare som utifrån sina behov av 
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kommunala insatser behöver stöd av övriga kommunala verksamheter (www.skl.se; 

Socialstyrelsen, 2018).   

  

För att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledarskap inom socialtjänsten har 

Socialstyrelsen valt att implementera arbetsmetoder utifrån evidensbaserad praktik, EBP 

(Socialstyrelsen, 2012). De nya arbetsmetoderna för chef- och ledarskap ska bidra med ökad 

kunskap om hur kvaliteten inom socialtjänstens verksamhet kan förbättras. Ett förbättrat 

kvalitetsarbete med kompetenshöjande utvecklingsarbete ska bidra med effektivisering av 

socialtjänstens verksamhet. Utvecklingsarbetets mål är att förbättra för verksamhetens 

användare, det vill säga brukarna (Socialstyrelsen, 2012). 

  

Som enhetschef, inom enhet barn och unga innebär uppdraget att kunna lotsa sina medarbetare 

i en komplex organisation. Flera samspelande faktorer bidrar till komplexiteten, bland annat 

styrning av verksamhet utifrån budgetkrav och organisations mål, chefens förutsättningar och 

krav från socialarbetare (Regnö, 2013). Socialarbetarnas arbetsdag består ofta av komplicerade 

ärenden och många samarbetspartners. Det komplexa arbetet för socialarbetarna kräver 

enhetschefens formella kunskap om sina egna befogenheter men också vad som ingår i enhetens 

ansvarsområde. Studier visar på att en enhetschef kan förbättra sina arbetsvillkor genom att 

avgränsa chefsrollens ansvarsområden (Lundström & Shanks, 2015; Regnö, 2013; Shanks, 

Lundström & Bergmark, 2014). 

 

Enhetschefer inom barn och unga, innehar ofta samma utbildning som sina medarbetare. Att 

inneha lika utbildningsgrund kan medföra att socialarbetarna ställer andra och bredare krav på 

sitt ledarskap än det som är yrkesrelaterat. Det efterlysta stödet kan vara mer av ledarskap än 

ett chefskap (Lundström & Shanks, 2015; Shanks, Lundström & Bergmark, 2014). 

Arbetsvillkoren är belastande för enhetschef då denna har att följa kravfyllda arbetsuppgifter 

om budget och verksamhetsplan utan att kunna påverka detsamma. Budget och resultatkrav 

medför förväntningar från högre chef och organisation trots konstant minskning av ekonomiska 

och administrativa resurser. Trots minskade resurser förväntas enhetschef från organisationens 

politiska ledarskap, ändå kunna tillhandahålla efterfrågade behovsinsatser från hjälpsökande 

klienter (Regnö, 2013).  

 

Enhetschefer hamnar i kläm, det så kallade hamburgersyndromet, mellan krav på resultat från 

organisationen uppifrån och önskemål från underställda och krav från klienter. Detta kan orsaka 
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lojalitetskonflikter hos cheferna (Lundström & Shanks, 2015; Wolmesjö, 2015). Att leda och 

delegera ansvar, uttala tillit till underställda chefer och medarbetares egna förmågor är numera 

en självklarhet i ett framgångsrikt ledarskap. En chef inom socialtjänsten, ska agera och 

interagera relationsskapande med sina underställda chefer och medarbetare. Samtidigt ska 

chefens formella utövande av förvaltning, organisering och planering fortgå vilket krävs för att 

uppnå organisationens strategiska mål och möta enheternas resultatkrav (Lundström & Shanks, 

2015).  
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3. Teorianknytning 

 

I detta avsnitt kommer valda teorier att lyftas och beskrivas närmare. Vidare kommer det att 

redogöras för hur dessa teorier skall användas i analys av insamlat intervjumaterial. 

  

3.1 Job demands - resources Teorin 

Job demands - resources (JD-R) teorin strävar efter att beskriva relationen mellan krav och 

resurser på arbetet och hur de påverkar varandra. Denna teori undersöker även hur krav och 

resurser påverkar engagemang och motivation på arbetsplatsen. JD-R teorin beskriver också 

relationen mellan utbrändhet och prestation på arbetet (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). 

Prestation kan delas in i rollspecifik och icke rollspecifik prestation. Med rollspecifik 

prestation menas arbetsuppgifter som direkt påverkar prestation och effektivitet i en 

verksamhet. Icke rollspecifika prestationer beskriver förehavanden som hjälper en verksamhet 

att nå sina mål, men utan att det specifikt är relaterat till de huvudsakliga arbetsuppgifterna 

(Bakker et al., 2004) (bild 1).  

 

 

Bild 1. Översiktsbild av JD-R teorin. Anpassat och översatt från Bakker, Demerouti och Verbeke, 2004, s. 87.  

  

Enligt Bakker och Dermouti (2017) kan JD-R förklaras utifrån åtta grundidéer: Den första 

idén beskriver att delar av ett arbete kan kategoriseras som antingen arbetsrelaterade krav 

Stress & 

Utmattning 
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eller arbetsrelaterade resurser. Arbetsrelaterade krav reflekterar processer inom ett arbete 

som tar energi. Exempel på detta kan vara hög arbetsbelastning eller arbetsuppgifter som är 

känslomässigt krävande. Breevaart (2018) beskriver arbetsrelaterade resurser som aspekter 

vilka skapar motivation, engagemang och personlig utveckling hos en individ. Idé nummer 

två förklarar att för höga krav på arbetet kan leda till en ökad ohälsa bland medarbetare, som 

i slutändan kan leda till utbrändhet och sjukskrivning. När medarbetare får en ökad 

tillgänglighet till resurser på arbetet ökar även graden av motivation och välmående på 

arbetet. Den tredje grundidén beskriver att en ökad tillgång till resurser kan motverka eller 

till och med skapa en motverkande effekt vid en hög grad av arbetsbelastning (Bakker & 

Dermouti, 2017). Detta antagande innebär att hos en personligt resursstark medarbetare, eller 

person med tillgång till resurser kan dessa resurser skapa en skyddande buffert vid ökade 

krav i arbetet. Vad avser den fjärde idén beskriver den att tillgång till resurser på arbetet är 

särskilt viktigt för motivationen vid höga krav på arbetet (Bakker & Dermouti, 2017). 

Behovet av en god tillgång till resurser ökar därför i takt med att de arbetsrelaterade kraven 

ökar. 

 

Den femte grundidén handlar om att positiva personliga egenskaper, kan ha lika stort 

inflytande för motivationen som organisatoriska resurser (Bakker & Dermouti, 2017). 

Individer med olika personligheter, egenskaper och attityder kan närma sig krav på 

arbetsplatsen på olika sätt och därför hantera dem på ett bättre eller sämre sätt. Exempel på 

sådana egenskaper kan vara optimism eller att vara mer självständig i sitt arbete. Personliga 

resurser kan positivt påverka utnyttjandet av de organisatoriska resurserna och vice 

versa.  Gällande den sjätte grundidén handlar den om att när den anställda är motiverad att 

utföra ett arbete påverkar det också dennes önska att utföra detta väl. Medarbetare blir mer 

inriktade och motiverade att nå uppsatta mål. Däremot har en hög arbetsbelastning en negativ 

inverkan. Vid höga krav på arbetsplatsen, som i slutänden kanske leder till utmattning och 

utbrändhet, finns det inte energi över till att vara entusiastisk inför sina arbetsuppgifter eller 

det mellanmänskliga mötet.  Idé sju beskriver att anställda som känner en hög grad av 

motivation också är mer benägna att försöka förändra sin arbetssituation till det bättre, så 

kallad arbetsutformning (Bakker & Demerouti, 2017). En ökad tillgång på resurser ökar 

också motivationen och en positiv spiral skapas.  
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Slutligen, beskriver den åttonde grundidén att en problematisk arbetssituation kan ge upphov 

till en närmast självuppfyllande negativ profetia. En hög arbetsbelastning kan ge en ökad 

arbetsrelaterad stress. Denna stress kan i sin tur ge upphov till ökade krav på arbetsplatsen 

(Bakker & Demerouti, 2017). 

  

Kritik mot JD-R teorin som har lyfts fram gäller främst att vissa viktiga faktorer kring teorin 

fortfarande är okända. Exempelvis är det okänt exakt om och på vilket sätt det finns någon 

kausalitet mellan höga krav och mängd resurser. Ytterligare kritik som har lyfts fram är 

teorins avsaknad av specificitet. Flera faktorer inom en viss arbetsroll kan vara både resurser 

och krav på samma gång. Till exempel att en viss arbetsuppgift tar energi ifrån individen att 

genomföra, men att kunna utföra uppgiften väl skapar en hög grad av tillfredsställelse som 

ökar motivationen och engagemang i arbetet (Bakker & Demerouti, 2017). 

  

Enligt Bakker och Demerouti (2017) kan JD-R teorin vara användbar inom flera olika områden. 

Främst för att undersöka relationen mellan förekomsten av krav och resurser på en arbetsplats 

både på individuell och organisatorisk nivå. I den här studien kommer JD-R teorin att användas 

vid analysen av insamlat intervjumaterial. Teorin kommer att användas för att belysa vidden av 

hur gott eller bristfälligt ledarskap upplevs påverka socialarbetarens arbetsvillkor.  

3.2 Transformellt ledarskap 

Teorin om det transformella ledarskapet introducerades av James MacGregor Burns 

1978. Grundtanken till transformellt ledarskap grundades i uppfattningen att ledare och följare 

i samverkan, höjer nivåer gällande moral och motivation. Bass (1985) vidareutvecklade Burns 

teori och menade att själva processen till förändring, är kärnpunkten för ett transformellt 

ledarskapsutövande då moral och motivation hos ledare och följare utvecklas. En förutsättning 

för en utvecklingsprocess är ett gemensamt deltagande mellan ledare och medarbetare (Bass, 

1985). Det var främst fyra egenskaper i ledarens agerande som bidrog till denna process: 

idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell 

uppmärksamhet.  

 

Utifrån den första egenskapen, idealiserad påverkan, skulle ledarskapet agera föredömligt i 

förändringsprocessen. Den andra egenskapen innebar att ledarskapet skulle presentera en 

attraktiv vision kring hur processen skulle förverkligas genom inspirerande motivation. Som 
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tredje process beskrevs intellektuell stimulans där ledarskapet skulle uppvisa kreativa och 

ibland outforskade arbetssätt i syfte att finna lösningar för uppkomna problem. Till sist, 

individuell uppmärksamhet: ledarskapet nyttjade sin förmåga att skapa relation till varje 

medarbetare på individnivå. För att ta tillvara på individens utvecklingspotential använde 

ledarskapet coaching och mentorskap (Bass, 1985). 

 

 

 Bild 2. Översiktsbild av Transformellt ledarskap. Egen bild.  

 

Teorin om transformativt ledarskap har sedan vidareutvecklats till att passa organisationer och 

företag som är verksamma i nutidens globala värld (Bass & Riggio, 2006). Enligt Rafferty och 

Griffin (2004) är transformella ledarskapets huvudsakliga inriktning att motivera anställda till 

att använda sina resurser och förmågor över förväntan.  De anställdas förmågor ska av 

ledarskapet, eftersträva mer intresse av företagets framgång än egna karriärer. På så sätt 

förbättras organisationens effektivitet och allt högre mål kan sättas av organisationens ledning. 

Det transformella ledarskapet ska vara visionärt, formbart och delegerande arbetssätt (Bass & 

Riggio, 2006). Ett sådant arbetssätt hos transformellt ledarskap kan bidra till att tillvarata de 

anställdas förmågor på bästa möjliga sätt. Med att tillvarata och bevara anställdas kompetens 

kan organisationens uppsatta ekonomiska mål nås menar Tafvelin, Hyvönen och Westerberg 

(2014). Moynihan, Pandey och Wright (2012) berättar att det transformella ledarskapets 

agerande har betydande bidragande faktor till att anställda presterar bättre, upplever sig 

delaktiga och blir mer belåtna. Viktiga faktorer för ett transformellt ledarskap anses vara ett 

utvecklande och utmanande arbetssätt, samt nyskapande idéer i ledarskapet (Moynihan, Pandey 

& Wright, 2012; Thylefors, 2016). 

   

2. Inspirerande 
motivation. 

Visionär

3. Intellektuell 
stimulans. 

Lärande
4. Individuell 

uppmärksamhet. 
Relation
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Känsla av delaktighet och utmanande arbetsuppgifter är faktorer som anställda önskar av sin 

chef i deras transformella ledarskap enligt Bass och Riggio (2006). Tydlighet, transparens och 

att inspirera är ytterligare egenskaper som lyfts fram som positiva i ett transformellt ledarskap 

(Moynihan, Pandey & Wright, 2012).  

 

En chef som utövar ett transformellt ledarskap är enligt Thelin och Wolmesjö (2014) 

beslutskraftig, ger återkoppling och fördelar resurser till medarbetare. Belöningen för 

medarbetare anses vara att de involveras i beslutprocesser och ges kontinuerlig återkoppling 

(Tafvelin, 2013). 

Ytterligare något som upplevs som belöning är när beslutsprocesser fått önskat resultat och 

gemensamma, uppsatta mål nås. Att komma fram till organisationens mål är belönande för både 

medarbetare och det ideala, transformella ledarskapet (Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 

2014). 

Kritik som har riktats mot teorin om transformellt ledarskap gäller exempelvis att en ledare får 

en alltför stor betydelse (Bass & Riggio, 2006; Tafvelin, 2013). En ledare kan agera elitistiskt 

och odemokratiskt med följd att medarbetarnas förtroende missbrukas. Detta 

ledarskapsbeteende i sin negativa form kan innebära omoraliska och oetiska handlingar utförs 

vilka kan medföra konsekvenser för medarbetare och organisation. En chefs ledarstil kan i sitt 

visionsarbete mena att medarbetarnas egna, inre värderingar är förlegade, organisationens 

inriktning är gammalmodig och därför behövs en ny framtidsvision introduceras (Yukl, 2013). 

Tafvelin (2013) menar att nya visioner inte alltid är det bästa, vare sig för en organisation eller 

medarbetare. Historiskt finns berättelser om karismatiska ledare som fått sina följare att gå i 

döden för ledarens vision.  

 

Tafvelin (2013) menar att ett okritiskt synsätt på teorin transformellt ledarskap är orealistiskt 

då alla teorier har sina svagheter. Däremot kan ett transformellt ledarskap ha sina fördelar så 

länge ledarskapets agerande är för medarbetarnas och organisationens bästa (Tafvelin, 2013; 

Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014). Inom offentlig sektor och framför allt verksamhet 

som berör socialt arbete, anses transformellt ledarskap tillhöra nutida syn på chefs- och 

ledarskap (Lundström & Shanks, 2015).  
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För analys av insamlat intervjumaterial har teorin transformellt ledarskap valts med syfte att 

åskådliggöra hur ett gott eller bristfälligt ledarskap kan influera upplevelsen av socialarbetarens 

arbetsvillkor.  
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas förförståelse av ämnet, metodval, och tillvägagångssätt. En diskussion 

sker även kring vårt tillvägagångsätt för att öka studiens validitet och reliabilitet. Slutligen förs 

ett resonemang om forskningsetiska principer och hur de har tillämpats i vår studie.  

 

4.1 Förförståelse 
 

Vår förförståelse inför studien var en kombination av teoretisk-och praktisk kunskap. Den 

teoretiska kunskapen fick vi bland annat från en kurs som berörde ledarskap-och organisation 

inom socialtjänstens verksamhet. Den praktiska kunskapen erhöll vi främst genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). VFU:n genererade bland annat insikt i hur ledarskap 

kan bedrivas och hur arbetsvillkoren inom socialtjänsten kan vara. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

4.2.1 Urval av litteratur 

Innan studien utfördes, granskades det nuvarande kunskapsläget inom det område som studien 

avsåg att belysa. Kunskapsläget undersöktes genom en litteratursökning. Litteratursökningen 

genomfördes i databaserna SocIndex, Web of Science, SCOPUS, Google Scholar. De ord och 

begrepp som användes för att söka fram litteratur var: leadership, job demands-resources, 

transformational leadership, social service, burnout, work satisfaction. Inkluderingskrav för 

relevant litteratur var artiklar som genomgått funktionen peer review och som var skrivna på 

antingen svenska eller engelska. Litteratur hittades även genom en kompletterande sökning. 

Den kompletterande sökningen innebar att finna relevant litteratur genom referenslistor på 

redan inkluderade studier. 

4.2.2 Forskningsdesign 

För att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten reflekterade kring närmaste chefs 

ledarskap och dess betydelse för deras arbetsvillkor utförde vi en empirisk studie med 

kvalitativ ansats. Med empirisk studie avses en vetenskaplig undersökning av verkligheten. 

Denna undersökning kan ske genom insamling av data baserat på exempelvis observationer 

eller intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). En kvalitativ ansats har som avsikt att fokusera på 

individens subjektiva upplevelse och reflektioner kring en situation eller ett fenomen 
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(Backman, 2008). Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan en djupare kunskap inom ett ämne 

erhållas med hjälp av en kvalitativ studie. Vi ansåg därför att denna metod lämpade sig bäst 

för att spegla socialarbetarnas egna reflektioner och erfarenheter.  

 

4.2.3 Urval och rekryteringsprocess 

Den tilltänkta urvalspopulationen bestod av socialarbetare som arbetade inom socialtjänstens 

verksamhet individ- och familjeomsorg, specifikt inom enheter med ansvarsområdet social 

barn- och ungdomsvård. Inom enheterna finns fyra olika benämningar av handläggare; 

socialsekreterare, barnsekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare. Vårt 

fokus låg på samtliga dessa roller. Ett inkluderingskrav för att få delta i studien var att 

socialarbetarna skulle ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom nuvarande tjänst. För att hitta 

möjliga informanter använde vi oss av en ansats till ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att urval av informanter baseras enbart på de informanter som 

finns närmast till hands (Backman, 2011). För oss innebar det att de informanter som erbjöd 

sig att delta inkluderades i studien. Ett sista inkluderingskrav var att intervjuerna skulle kunna 

hållas genom ett personligt möte. Därför begränsades det geografiska urvalsområdet att gälla 

informanter som var anställda i Mellansverige.  

 

Rekryteringsprocessen skedde på följande sätt: En skriftlig förfrågan om deltagande skickades 

till sex enhetschefer inom socialtjänstens verksamhetsområde social barn- och ungdomsvård 

som i sin tur, vidarebefordrade den skriftliga förfrågan. Tillsammans med förfrågan skickades 

ett informationsbrev (Bilaga A). De personer som var intresserade av att delta i studien ombads 

att kontakta oss via e-post. En påminnelse skickades ut till enhetscheferna via e-post tre och 

sju dagar efter första förfrågan hade skickats ut. Sammantaget var det två socialarbetarna som 

anmälde sitt intresse för studien.  

  

4.2.4 Datainsamling 

För att samla in empiriska data användes semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad 

intervju är ett instrument för att inhämta kunskap om sociala förhållanden och enskilda 

individers upplevelser (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Kvale och Brinkman (2014) utgår 

en semi-strukturerad intervju från en intervjuguide. Med en intervjuguide menas korta, 

tematiserade frågor relevanta för en studies syfte och frågeställningar. Vid semi-strukturerade 
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intervjuer kan även följdfrågor ställas baserat på informantens svar. Utöver utvalda tematiska 

frågor ställdes även frågor om informanternas yrkesrelaterade bakgrund (Bilaga B).  

 

Varje intervju hölls i ett avskilt rum. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna lämna 

ett muntligt samtycke till att delta i studien och till att intervjun spelades in. Vardera intervjun 

tog cirka 30 minuter och spelades in på två olika ställen via funktioner på mobiltelefon och 

bärbar dator. Båda författarna deltog vid intervjuerna med uppdelning i roller av intervjuare 

respektive lyssnare och bisittare med kompletterande frågor. Inspelningarna säkerställdes 

genom att ha två inspelningsapparaturer i vilket bisittaren hade kontroll över under 

intervjuernas gång.  

 

4.2.5 Analysverktyg 

De inspelade intervjuerna analyserades i fyra steg. Steg ett innebar att vi direkt efter respektive 

intervju, diskuterade igenom data som samlats in. Bland annat diskuterades hur data kunde 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Steg två gick ut på att vi transkriberade 

intervjuerna i sin helhet samma dag som de utförts. Med transkribering menas att omvandla 

inspelat intervjumaterial till skriftspråk. Detta görs för att ge en djupare förtrogenhet med 

insamlat material, men även för att göra materialet mer lättillgängligt för vidare analys (Kvale 

& Brinkman, 2014). Vi valde att transkribera varsin intervju. Därefter läste vi igenom det 

transkriberade materialet samtidigt som vi lyssnade på det inspelade materialet. Detta för att 

säkerställa att respektive intervju hade blivit korrekt transkriberad. Vi läste igenom det 

transkriberade materialet ett flertal gånger för att bekanta oss med innehållet.  

 

Steg tre i analysprocessen innebar kodning av det transkriberade materialet. Att koda betyder 

att det transkriberade materialet studeras noga, och sedan bryts ner och kategoriseras i mer 

lätthanterliga delar (Kvale & Brinkman, 2014). Steg fyra innebar slutligen att en 

analysmeningstolkning av det kodade materialet utfördes. Med meningstolkning avses en 

djupare och kritisk analys av det kodade materialet baserat på studiens syfte (jfr. Kvale och 

Brinkman, 2014). Utifrån denna meningstolkning kunde vi dela in våra resultat i flertalet 

teman relevanta för studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Citat lyftes ut som berörde 

vårt syfte och frågeställningar och som vi ansåg var centrala i de teman som identifierats. 
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4.3 Uppsatsens trovärdighet  

 

I detta avsnitt diskuteras begreppen reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet. Vi kommer 

även beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att öka studiens trovärdighet.  

 

4.3.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas en studies tillförlitlighet och trovärdighet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) innebär tillförlitlighet exempelvis informanters benägenhet att förändra sina svar under 

pågående intervju. Informanter kan även ge olika svar beroende på hur frågor ställs och vem 

som utför intervjun. Detta kan påverka studiens trovärdighet. Reliabilitet svarar på frågan om 

hur troligt det är att studiens resultat kan reproduceras om den skulle utföras med andra 

informanter, vid ett annat tillfälle eller av andra forskare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). En studies reliabilitet kan också påverkas av hur väl transkriberat material 

överensstämmer med insamlat intervjumaterial (Kvale & Brinkman, 2014). För att höja 

reliabiliteten var vi noga med att frågor som ställdes från intervjuguiden och eventuella 

följdfrågor inte skulle vara ledande. I avsikt att ytterligare öka reliabiliteten lyssnade vi båda 

igenom allt inspelat material och jämförde det med transkriberad text. Ytterligare en form av 

reliabilitet är transparens. Transparens innebär att tydligt redovisa val av metod, studiens 

genomförande, resultat och valda teorier som analys av resultat baseras på (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Även studiens relation till tidigare forskning redovisas. Genom en hög grad 

av transparens kan en studies tillförlitlighet och trovärdighet öka. 

  

4.3.2 Validitet 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) beskriver begreppet validitet om en studie faktiskt 

undersöker vad den utger sig för att undersöka. En kvalitativ forskningsdesign användes för 

att besvara forskningsfrågorna kring hur socialarbetare inom socialtjänsten reflekterade om 

närmaste chefs ledarskap och dess betydelse för socialarbetarens arbetsvillkor kan anses öka 

validiteten. Då studiens syfte och frågeställningar hade en reflekterande och kvalitativ karaktär 

kan detta val anses öka studiens validitet. Under intervjuerna ställde vi flertalet följdfrågor. 

Att ställa följdfrågor kan styrka en studies validitet genom att säkerställa att informanterna 

förstått de frågor som ställts.   
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4.3.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur en studies resultat kan appliceras på andra populationer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vår studie bestod av enbart två informanter. Därför går det inte 

att generalisera studiens resultat till vidare populationer.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska riktlinjer som behöver beaktas när en empirisk studie skall 

utföras: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med informationskrav avses att de som berörs av forskningen ska 

informeras om studiens syfte och upplägg, samt förväntad nytta med studien. I 

informationskravet ingår även att informera om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskrav 

innebär att studiens deltagare får information om att de kan välja om de vill delta eller avbryta 

sin medverkan utan motivering (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) innebär konfidentialitetskrav att uppgifter 

lämnade av studiens deltagare ska behandlas konfidentiellt. Detta innebär att information som 

kan användas för att identifiera personer som ingår i studien skall förvaras så att obehöriga ej 

har tillgång till denna. Det innebär också att uppgifter om ingående personer skall 

avrapporteras på ett sätt som omöjliggör identifikation av deras identitet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Nyttjandekravet innebär att insamlad information inte får användas till andra ändamål. 

Dessa uppgifter får inte heller utnyttjas för att fatta beslut som berör individen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att tillfredsställa Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer bifogades ett informationsbrev 

till det utskick som gjordes till berörda enhetschefer via e-post (Bilaga A). Samma 

informationsbrev skickades även till de socialarbetare inom socialtjänsten som anmält sitt 

intresse att delta i studien. I informationsbrevet presenterades studiens syfte och en 

redogörelse för hur studien skulle genomföras. Vidare upplystes om att varje informant skulle 

anonymiseras och att intervjuerna skulle spelas in. Informanterna informerades också om att 

allt material skulle förstöras efter godkänt examensarbete. Samtyckeskravet beaktades genom 

att varje informant informerades om att deras deltagande var frivilligt samt att de samtyckte 

till sitt deltagande.  
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Utöver dessa fyra riktlinjer gjordes även ett etiskt övervägande kring känsligheten i studiens 

ämne. Studiens syfte och frågeställningar kan anses vara känsliga, eftersom informanterna 

reflekterade över sin nuvarande närmsta chefs ledarskap. För att skydda informanternas och 

eventuella chefers konfidentialitet beslutades att oavsett kön så skulle alla individer i studien 

benämnas som ´hen´. Dessutom presenteras endast begränsad information om respektive 

informant i studien. 
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5. Resultat  

 

I det här kapitlet introduceras informanterna först. Därefter presenteras studiens resultat i 

enlighet med studiens frågeställningar och de teman som framkom vid analysen. Resultatet 

underbyggs med olika citat från informanterna.  

 

5.1 Presentation av informanter  

I studien benämns de två informanterna som ”Informant A” respektive ”Informant B”. 

Informant A arbetar som socialsekreterare inom en enhet för barn och unga. Hen har över 15 

års erfarenhet inom socialt arbete och har arbetat på nuvarande arbetsplats i nästan 2 år. 

Informant B arbetar som familjerättssekreterare inom en enhet för barn och unga. Denna tjänst 

är hens första tjänst inom socialt arbete. Hen har arbetat på nuvarande tjänst i 2 år.  

 

5.2 Betydelse av ett gott ledarskap för socialarbetares arbetsvillkor  

Utifrån vad informanterna berättade kring vad ett gott ledarskap innebar för dem och hur de 

upplevde att detta påverkade deras arbetsvillkor kunde tre teman skönjas: lyhördhet, tydlighet 

samt närvarande och tillgänglighet.  

5.2.1 Lyhördhet  

Informanterna reflekterade över att en chef som var lyhörd inför sina medarbetares behov 

bidrog till ett gott ledarskap och bättre arbetsvillkor. Enligt Informant B påverkades hens 

arbetsbelastning positivt av en lyhörd chef. Hen beskrev att en lyhörd chef kunde fördela arbetet 

så att det blev en acceptabel nivå för alla. Jämt fördelade arbetskrav och arbetsbörda var 

viktigare än att alla arbetade med lika många ärenden: ”Så att man inte fastnar i den barnsliga 

rättvisan att du ska ha den här och du ska ha den här. För det är ju olika hur de tar, vad det är 

för ärenden”. 

 

En lyhörd chef kunde även ge informanterna snabbare tillgång till efterfrågade resurser. Detta 

var speciellt betydelsefullt i akuta situationer. Informant A beskrev att när hen behövde hjälp, 

var det viktigt att chefen agerade snabbt.  

 

 … när det är jag som säger någonting. Då gör jag det av en anledning. Inte bara för att jag vill 

gnälla utan för att jag behöver hjälp. (.…) Och då behöver det hända något nu, inte nästa vecka.  
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Hen beskrev att ett lyhört ledarskap hade en positiv påverkan på hens arbetstillfredsställelse:  

…när jag går in till chefen och säger att ja nu har jag gjort det här, den här utredningen och vi 

behöver göra något. (….) Och det är ju viktigt för annars kan jag inte känna att jag gör ett bra 

jobb.  

5.2.2 Tydlighet  

En annan avgörande aspekt i ett gott ledarskap var enligt informanterna tydlighet. 

Informanterna beskrev att det var centralt för dem att närmsta chef tydligt kunde förmedla vad 

respektive medarbetare hade för arbetsuppgifter och hur ansvarsfördelningen såg ut. Ett tydligt 

ledarskap minskade de kognitiva kraven på arbetsplatsen. Informant B uttryckte: ”Jag behöver 

inte fundera på vad den personen vill att jag ska utföra, eller i vår kommunikation, att jag ska behöva 

fundera ut vad den önskar utav mig”. Hen beskrev även att närmsta chef därför hellre fick vara en 

individ som ”pekar med hela handen (….) än att jag ska gissa vad jag ska göra”.  

 

Ett tydligt ledarskap innebar också enligt informanterna att veta vem hen kunde vända sig till 

för att få information. Informant B uttryckte: ”Tydlighet för mig (….) till vem jag ska vända mig 

till om jag har frågor”. Hen beskrev att ett tydligt ledarskap även innebar en chef som kunde 

vara ärlig och tydlig och svara: ”… det här vet inte jag, måste få återkomma i frågan”. 

 

Genom att fler rutiner hade införts av närmsta chef upplevde Informant B att kraven i arbetet 

minskat då målen för arbetet blivit tydligare: ”Det jag ser idag att det finns mer tydlighet eller man 

kan säga uppbackning kring den här tjänsten”. 

 

Ett tydligt ledarskap var speciellt betydelsefullt för den nyanställde enligt Informant A. Hen 

upplevde att det kunde vara svårt för den som var nyanställd att förstå verksamhetens mål. Hen 

beskrev att ett tydligt ledarskap kunde underlätta för en nyanställd att veta: ”Hur mycket de ska 

göra och vart gränsen går och när [chefen] ska ta vid och alltihop”.  

 

5.2.3 Närvarande och tillgänglighet  

Informanterna beskrev att det var viktigt för dem att känna att de hade tillgång till sin närmsta 

chef när de behövde det. Enligt informanterna kunde detta mål uppnås genom en närmsta chef 

som var närvarande och tillgänglig på arbetsplatsen. Informant B beskrev att tillgänglighet var 

grundläggande för hens arbetsvillkor: 
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Att chefen finns tillgänglig, det är nog det största för mig och jag kan nog fundera ut och förstå 

mycket men har jag bara känslan att ha en chef som backar upp mig, då finns det en trygghet i 

det.  

 

Däremot innebar tillgänglighet enligt informant B inte enbart att vara fysiskt tillgänglig på 

arbetsplatsen. Det innebar istället att hen som medarbetare kunde få återkoppling inom rimlig 

tid.   

 

Tillgänglig för mig betyder att chefen behöver inte vara på plats men att jag inte får vänta 15 

dagar innan jag får tillbaka svaret. Att man får en återkoppling, det behöver inte vara personligt. 

Det kan ske via mail, personligt eller telefon. Men att man känner att man inte kommer i sista 

hand. (Informant B) 

 

En närvarande chef beskrevs vidare av informanterna som en chef som aktivt visade ett intresse 

och engagemang i gruppen. Informant A beskrev hur en närvarande chef genom enkla medel 

varje dag kunde ge både socialt stöd och återkoppling i arbetet till sina medarbetare:  

 

Hen kom in varje morgon och sa: ”Hej! Hur är det med dig? Hur mår du idag?” Och sen så, 

resten kom av sig själv. (.…) Jag kände verkligen att det här gjorde hen mot alla. Jag fattar inte 

hur hen hann allt det här. Men hen gjorde det med alla. Kom in. Det var inte länge. Två-tre 

minuter, sitta en stund. Hälsa och se hur läget är idag. 

 

5.3 Betydelse av ett bristfälligt ledarskap för socialarbetares 

arbetsvillkor  

 

Utifrån vad informanterna berättade kring vad ett bristfälligt ledarskap innebar för dem och hur 

de upplevde att detta påverkade deras arbetsvillkor kunde tre teman observeras: otydlighet, 

bristande kontroll och förståelse samt ett undvikande agerande.  

5.3.1 Otydlighet  

För Informant B innebar ett otydligt ledarskap att  ”… man inte riktigt vet vad som gäller. När man 

pratar med personen i fråga så går man därifrån nästan mer undrande än när man gick dit”. Hen 

beskrev att denna form av ledarskap skapade en osäkerhet kring vad som egentligen hade 

kommits överens om.  
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Ett bristfälligt ledarskap kunde även innebära otydliga gränser gällande relationen mellan chef 

och medarbetare ansåg informanterna. Enligt Informant A kunde en sådan otydlighet leda till 

en särbehandling av medarbetare: ”… en chef måste stå lite, lite avsides. Men hen gör inte det. Hen 

har sina favoriter i gruppen. Och det märks”.  

 

Favorisering ledde enligt informant A till konflikter i arbetsgruppen vilket mynnade ut i ökad 

psykosocial belastning på arbetsplatsen. Informant A berättade att hen hade svårt med tilliten 

till sin närmsta chef baserat på denna favorisering: ” Jag har ju inte fullt förtroende för hen. Så 

är det ju”. 

 

5.3.2 Bristande kontroll och förståelse 

Ytterligare faktorer som visade på ett bristfälligt ledarskap hos närmsta chef var enligt 

informanterna brist på kontroll över rådande situation. Att brista i kontroll innebar svårigheter 

att styra och leda gruppen enligt informanterna. Informant A beskrev att bristande kontroll 

kunde leda till ökade krav i arbetet i form av rollkonflikter: 

 

Det är inte vi som ska gå in till hen egentligen. Det är hen som ska se till att ha kontroll. Men 

det har hen inte (.…) Så att alla inte springer runt och gör en massa olika saker som man inte 

ska göra. Det blir det som nöter ner personalen.   

 

Informant B beskrev även att hen upplevde att chefens oförmåga att visa förståelse för 

arbetstagarnas behov skapade en ökad arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen:  ”…då har man ju 

inte en överblick. Då kan man inte vara tillgänglig och inte ge vad personen eller handläggarna 

behöver”. 

 

5.3.3 Undvikande agerande  

Båda informanterna reflekterade över att ett bristfälligt ledarskap även kunde innebära ett 

undvikande agerande från närmsta chef. Detta undvikande beteende innebar enligt informant A 

att närmsta chef fysiskt undvek att möta sina anställda: ”…om hen har en tid så har hen inte lust 

att prata så kan man se hen springa ut genom den andra dörren. För att komma undan ungefär”.  

 

Dessutom kunde ett undvikande agerande också innebära att närmsta chef aktivt undvek att 

fatta beslut enligt Informant A: 
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 Hen försvann bara in på sitt rum. Och sen: ”Ah, ni kan dra det med stora chefen”. Och då har 

vi redan dragit det. (.…) Nu då? Vad ska vi göra? Ja då drar hen. Och vi står kvar och undrar... 

 

Ett undvikande agerande från närmsta chef minskade upplevelsen av socialt stöd från denne 

enligt Informant A. Hen beskrev problematiken med att närmsta chef aldrig var tillgänglig då 

det behövdes:  

 

Och det här är ju inte roligt. För vi jobbar med tunga ärenden och när vi kommer och vill prata 

då behöver vi få göra det. Det är ingenting som man kan vända ryggen till. 

 

Avslutningsvis beskrev Informant A att närmsta chefs undvikande agerande upplevdes som; 

”Ingen styrning, ingen ledning och inte någon support…”.  
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6. Analys av empiri 

 

I denna studie har socialarbetare fått reflektera kring vad ett gott respektive bristfälligt ledarskap 

innebär för dem. De har också fått beskriva hur de upplevde att närmsta chefs ledarskap 

påverkade deras arbetsvillkor. Informanterna beskrev att ett lyhört, tydligt och närvarande 

ledarskap upplevdes vara viktigt för goda arbetsvillkor. En närmsta chef som var otydlig i sin 

målbeskrivning och i sin kommunikation beskrevs vara en ledare som negativt påverkade 

informanternas arbetsvillkor.  

 

I det här kapitlet kommer de utvalda teorierna Job  demands-resources teorin och teorin om 

Transformellt ledarskap användas för att för finna möjliga förklaringar till studiens resultat.  

 

6.1 Analys av resultat med hjälp av Job demands-resources teorin 

 

Studiens syfte är att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten reflekterar kring sin 

närmaste chefs ledarskap och dess betydelse för sina arbetsvillkor. 

 

Ett gott ledarskap upplevdes av informanterna öka tillgången till arbetsrelaterade resurser. I 

studien beskrevs exempelvis hur informanternas arbete underlättades av en närmsta chef som 

var närvarande och engagerad i sina medarbetare. Informanterna upplevde även att ett gott 

ledarskap minskade de arbetsrelaterade kraven. Dessa krav upplevdes minska genom att 

närmsta chef var tydlig när hen fördelade arbetet mellan sina anställda. En chef som tydligt 

kunde kommunicera och förklara vad och hur ett arbete skulle utföras upplevdes särskilt bidra 

till att minska de kognitiva kraven för socialarbetare. Studiens resultat är i linje med JD-R teorin 

som beskriver att delar av en arbetsuppgift kan delas in i antingen krav eller resurser (Dermouti 

& Bakker, 2017). Enligt Dermouti och Bakker (2017) beskrivs krav som processer som kostar 

energi. Ett gott ledarskap kan minska den energi som krävs för att utföra en arbetsuppgift. Detta 

kan vara en förklaring till varför informanterna upplevde att ett gott ledarskap positivt 

påverkade deras arbetsvillkor. Det goda ledarskapet underlättade för dem att korrekt och 

effektivt utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Att vara lyhörd och tillgänglig för sina medarbetare är en aspekt av gott ledarskap som kan 

benämnas social support (jfr. Sverke et al., 2016). Social support är en viktig arbetsrelaterade 
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resurs enligt JD-R teorin (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Ytterligare resurser som är 

viktiga för goda arbetsvillkor enligt JD-R teorin är möjlighet till feedback och autonomi i sitt 

arbete. Ökade resurser kan enligt JD-R teorins andra grundidé öka motivationen och 

engagemanget på arbetsplatsen. Ett ökat engagemang kan i sin tur leda till en förbättrad 

arbetsrelaterad hälsa och en förbättrad prestation bland arbetstagare (Bakker, Demerouti & 

Verbeke, 2004; Bakker & Dermouti, 2017). Detta kan potentiellt vara en förklaring till varför 

ett ledarskap som är närvarande och lyhört upplevdes som positivt av informanterna. Ett sådant 

ledarskap kan ha ökat deras motivation och på längre sikt minskat förekomsten av stress på 

arbetsplatsen.  

 

Enligt JD-R teorin är arbetsrelaterade resurser speciellt viktiga vid en hög arbetsbelastning 

(Breevaart, 2018). Den tredje grundidén gällande JD-R teorin beskriver att en hög grad av 

resurser kan minska de arbetsrelaterade kraven då arbetsbelastningen är hög (Bakker & 

Dermouti, 2017). God tillgång till social support och ett gott ledarskap kan fungera som en 

skyddande buffert för en individ vid höga arbetsrelaterade krav. Det kan förklara varför 

informanterna upplevde att ett gott ledarskap var fokuserat mer på ökade tillgängliga resurser 

än på egenskaper som ökade effektiviteten.  

 

Ett bristfälligt ledarskap upplevdes av informanterna försämra deras arbetsvillkor och öka de 

arbetsrelaterade kraven. Informanterna beskrev att ett bristfälligt ledarskap ökade 

arbetsbelastningen genom exempelvis en otydlighet kring arbetsuppgifter. De upplevde även 

att en närmsta chef som misslyckades i att förutspå och tillfredsställa sina medarbetares behov 

försämrade deras arbetsvillkor. En potentiell förklaring till varför informanterna upplevde ett 

bristfälligt ledarskap som negativt för deras arbetsvillkor kan återfinnas i JD-R teorins andra 

grundidé. Grundidé två beskriver att en obalanserad hög andel krav på arbetsplatsen kan leda 

till både psykisk och fysisk ohälsa (Bakker & Dermouti, 2017). I enlighet med JD-R teorin går 

det att beskriva att alltför höga krav på arbetsplatsen kan öka risken för stress och utmattning. 

Denna form av ohälsa kan i förlängningen leda till utbrändhet och ökad sjukskrivning (Bakker, 

Demerouti & Verbeke, 2004).  

 

Informanterna i studien upplevde att ett bristfälligt ledarskap både ökade de arbetsrelaterade 

kraven och upplevelsen av stress. Enligt JD-R teorin kan ökade krav leda till försämrad 

rollspecifik och icke rollspecifik prestation (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Ytterligare 

en möjlig förklaring kan sålunda vara att ett bristfälligt ledarskap försämrade deras prestation 
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på arbetet. För höga arbetsrelaterade krav kan även öka ohälsan bland anställda (Bakker, 

Demerouti & Verbeke, 2004).  

 

Den åttonde grundidén kring JD-R teorin förklarar att stress och krav på arbetsplatsen kan skapa 

en negativ spiral som ytterligare ökar förekomsten av stress och krav (Bakker & Dermouti, 

2017). Det kan närmast beskrivas som en självuppfyllande negativ profetia: Höga 

arbetsrelaterade krav kan öka graden av stress och utmattning. Detta ökar den upplevda 

arbetsbelastningen och kraven ytterligare. Ett bristfälligt ledarskap kan därför påverka 

socialarbetarens arbetsvillkor både direkt och indirekt. Detta kan ge en tredje potentiell 

förklaring till studiens resultat; informanterna upplevde att ett bristfälligt ledarskap ökade de 

arbetsrelaterade kraven. Detta kan ge upphov till stress och utmattning, vilket i sin tur innebar 

att kraven upplevdes ännu högre. 

 

6.2 Analys av resultat med hjälp av Transformellt ledarskap 

Informanterna upplevde att en närmsta chef som var lyhörd i sitt ledarskap positivt påverkade 

arbetsvillkoren inom socialtjänsten. Det innebar att informanterna upplevde sig lyssnade på 

gällande rådande arbetssituation. Att vara lyhörd är en komponent som kan återfinnas inom 

teorin om Transformellt ledarskap. Thelin och Wolmesjö (2014) beskriver att ett transformellt 

ledarskap bland annat ska innebära en närmsta chef som kan ge återkoppling. Hen ska också 

väl kunna fördela resurser och arbetsuppgifter till sina anställda. För att möjliggöra detta krävs 

en person som har förmågan att lyssna på individens behov. Detta kan förklara varför 

informanterna upplevde att lyhördhet var viktigt för goda arbetsvillkor. En lyhörd närmsta chef 

kan vara en förutsättning för tillgång till resurser. Ytterligare en potentiell förklaring kan vara 

att en lyhörd chef kan anses kunna stimulera och motivera en anställd på arbetsplatsen (Rafferty 

& Griffin, 2004). En motiverad anställd anses vidare kunna prestera och må bättre på 

arbetsplatsen (Moynihan, Pandey & Wright, 2012).  

 

Tydlighet är en komponent som jämte transparens och förmågan att inspirera lyfts fram som 

positiva konsekvenser av ett transformativt ledarskap (Moynihan, Pandey & Wright, 2012; 

Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014). Den tydliga ledaren kan upplevas vara en förebild 

och visionär. En visionär har förmågan att tydligt förmedla sin vision för verksamheten och 

sina anställda (Bass, 1985). Möjligheten att förstå vad som ska utföras och hur det ska utföras 

är extra viktigt vid hög arbetsbelastning (Tafvelin et al., 2014). Förmågan att tydligt kunna 
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fördela arbetet och förmedla arbetsuppgifter ökar effektiviteten. Det kan också skapa en hög 

kvalitet på utförda tjänster. Detta kan vara en potentiell förklaring till varför informanterna 

uttryckte att tydlighet var en betydande faktor för ett gott ledarskap och goda arbetsvillkor. Det 

tydliga ledarskapet kan hjälpa anställda att minska arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Genom 

detta kan stressen minska och det psykosociala välbefinnandet på arbetet öka.   

 

Tillgång till sin chef var viktigt menade informanterna. En tillgänglig och närvarande chef 

innebar mer positiva arbetsvillkor samt en upplevelse av gott ledarskap eftersom hen påvisade 

ett aktivt intresse och engagemang i arbetsgruppen. Det transformella ledarskapets roll har som 

strävan att nå av organisationen, uppsatta mål. För att förmå sina medarbetare att använda sina 

förmågor och resurser över förväntan, är det transformella ledarskapets huvudsakliga syfte, att 

motivera och inspirera de anställda (Rafferty & Griffin, 2004). Ett ledarskap utövas och verkas 

i förtroende mellan ledare och medarbetare. Arbetsvillkoren kan därmed bli förbättrade i 

balansen mellan krav och resurser (Moynihan, Pandey & Wright, 2012).  

  

Informanterna i studien beskriver hur en bra chef uppfattas. Hen är tydlig i sin kommunikation, 

visar intresse och är tillgänglig för sina medarbetare. Hen är lyhörd och handlingskraftig, 

interagerar med sina medarbetare samt har en överskådlig strategi med sitt chefs- och ledarskap. 

Detta är komponenter som går att återfinna i teorin om det transformella ledarskapet. Enligt 

Bass (1985) är en aspekt av det transformella ledarskapet förmågan att skapa en god, varaktig 

yrkesrelation med sina anställda. Den varaktiga yrkesrelationen skapar en förutsättning för 

ömsesidig tillit och förtroende. Genom dessa relationer kan hen lära känna sina anställda och 

individanpassa sitt ledarskap. Närmsta chef kan även på detta sätt fungera som en mentor och 

coach för sina anställda. På detta sätt tillvaratas medarbetares personliga resurser på bästa sätt. 

En närvarande och lyhörd chef, kan sålunda öka både en individs självförtroende och mod 

(Yukl, 2013). Detta kan vara en möjlig förklaring till varför ett närvarande och tillgängligt 

ledarskap ansågs av informanterna som positivt för deras arbetsvillkor. De upplevde sig sedda, 

respekterade och deras trivsel och engagemang på arbetsplatsen ökade.  

 

En kritik som har riktats mot transformellt ledarskap är att en ledare med fokus på att inspirera 

och motivera, kan få en allt för stor betydelse för gruppens välmående. Om denne då agerar i 

strid med gruppens och verksamhetens värderingar kan det minska tilltron till ledaren i gruppen 

(Tafvelin, 2013). Informanterna beskrev att ett bristfälligt ledarskap visade sig bland annat i 
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form av favorisering och särbehandling till fördel för enskilda medarbetare av närmsta chef. 

Detta gav upphov till konflikter i arbetsgruppen.  

 

En möjlig förklaring till informanternas upplevelse kan vara att närmsta chefs agerande 

upplevdes gå emot informanternas personliga värderingar. På grund av detta agerande minskade 

förtroendet för närmsta chef. Kan ett minskat förtroende också påverka arbetsmotivation och 

samtidigt öka arbetsrelaterade krav? 

 

Informanterna beskrev att en chef som uppvisade brist på kontroll och ett undvikande beteende 

gentemot sina anställda upplevdes försämra deras arbetsvillkor. Denna form av beteende från 

närmsta chef kan mer förklaras utifrån ett laissez-fair ledarskap än ett transformellt ledarskap. 

Ett transformellt ledarskap kan beskrivas vara en form av ett aktivt ledarskap. Motsatsen till ett 

sådant ledarskap kan sägas vara ett passivt låt-gå ledarskap, laissez-faire. En närmsta chef som 

utövar denna form av passivt ledarskap kan sägas medvetet eller omedvetet ha släppt taget om 

sin roll som ledare Konsekvenserna av ett sådant ledarskap kan exempelvis medföra minskad 

effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.  (Brandebo, Nilsson & Larsson, 2016). Informanterna 

berättade om situationer då ledarskapets agerande upplevdes vara undvikande. Till exempel i 

lägen som krävde ett chefsbeslut eller avsaknad av socialt stöd vid ärendehantering som var 

belastande.  
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7. Diskussion 

 
Häri följer en kortare sammanfattning av de viktigaste resultaten. Resultaten kommer att kritiskt 

granskas och sättas i relation till helheten. I diskussionen kommer även konsekvenserna av 

eventuella felkällor att tas upp och diskuteras.   

 

7.1 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur socialarbetare reflekterade kring närmsta chefs ledarskap 

och dess betydelse för sina arbetsvillkor. Informanterna ombads reflektera kring betydelsen av 

ett gott, respektive bristfälligt ledarskap. Resultatet visade på att ett gott ledarskap kunde enligt 

informanterna påverka deras arbetsvillkor positivt. 

 

Ett gott ledarskap kunde enligt informanterna sammanfattas i tre aspekter.  Den första aspekten 

var en närmsta chef som visade lyhördhet inför medarbetarnas arbetskrav och behov av resurser. 

Aspekt nummer två var en chef som var tydlig i sin kommunikation till sina medarbetare samt 

vid presentation av verksamhetsmålen. Slutligen, ett gott ledarskap beskrevs även som en chef 

som var närvarande och tillgänglig. En närvarande och tillgänglig chef innebar en närmsta chef 

som aktivt visade ett intresse för medarbetarnas välmående. Det innebar även möjligheten för 

medarbetarna att ges tillgång till feedback gällande sitt arbete.  

 

Studiens resultat visade också på att ett bristfälligt ledarskap påverkade arbetsvillkoren negativt 

enligt informanterna. De tre viktigaste faktorerna i ett bristfälligt ledarskap kunde summeras på 

följande sätt: en chef som var otydlig i sin ledarskapsroll, upplevdes ha bristande kontroll och 

förståelse samt hade ett undvikande beteende gentemot sina medarbetare. Ett otydligt ledarskap 

beskrev informanterna som svårigheter att förmedla enhetens gällande riktlinjer och vilka 

överenskommelser som gjorts.  Att i sitt ledarskap visa en brist på förståelse försvårade för en 

närmsta chef att leda och styra en verksamhet enligt informanterna.  

7.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande målet för denna studie har varit att bidra med ytterligare en pusselbit kring 

ledarskapets betydelse för socialarbetares arbetsvillkor. Studiens resultat indikerar att ett gott 

ledarskap kan ha en positiv betydelse för socialarbetares arbetsvillkor. Detta är i linje med 



 

36 

 

tidigare forskning. Ett gott ledarskap har vid flertalet tillfällen visats kunna bidra till goda 

arbetsvillkor (Lawler, 2007; Ruch, 2012; Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014).  

Studiens resultat visar på att ett bristfälligt ledarskap kan upplevas påverka arbetsvillkoren 

negativt. Även detta är i paritet med tidigare forskning. Schütte et al. (2014) har exempelvis 

visat att ett bristfälligt ledarskap kan påverka anställdas psykiska välmående i negativ riktning. 

Enligt Tham (2007) är en organisations bristande omsorg gentemot sina anställda en av 

anledningarna till att socialarbetare väljer att avsluta sin tjänst eller byta karriär. Detta 

inkluderar exempelvis ett ledarskap som är lyhört för de anställdas välmående och behov. 

 

Resultatet från vår studie visar på att både ett gott såväl som ett bristfälligt ledarskap kan ha 

stor betydelse för socialarbetares arbetsvillkor. Våra resultat visar även på att ett gott ledarskap 

kan upplevas öka tillgängliga resurser på en arbetsplats. Ett bristfälligt ledarskap däremot, kan 

innebära att kraven och arbetsbelastningen upplevs som högre. Liknande resultat kan återfinnas 

i projektrapporten ”Socialsekreterarens arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2018). I rapporten 

beskrivs hur en ökad balans mellan krav och resurser kan förbättra socialarbetarnas 

arbetsvillkor. Det går därför att anta att närmsta chefs ledarskap kan spela en viktig 

vågmästarroll när det gäller att förbättra arbetsvillkoren för socialarbetare inom svensk 

socialtjänst. Ett bristfälligt ledarskap kan lägga sten på börda genom att öka den redan 

existerande stressen och arbetsbelastningen. Samtidigt kan ett gott ledarskap inte bara förbättra 

arbetsvillkoren genom att skapa ökat engagemang, motivation och prestation. Det kan även 

upplevas mildra existerande arbetsrelaterade krav (Bakker & Dermouti, 2017).  

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka hur arbetsvillkor upplevs är personliga resurser. 

Exempel på sådana resurser är självständighet och optimism. Informanterna beskrev att de ofta 

fokuserade på att vara tydliga i sin kommunikation med närmsta chef kring vad de ville och vad 

de behövde. Denna tydlighet i kommunikation menade informanterna gjorde att de bättre 

hanterade ett stundtals tufft arbetsklimat. Liknande resultat har beskrivits av Bakker och 

Demouti (2017). I sin artikel beskriver de att personliga egenskaper som självständighet och 

optimism kan ha en minst lika positiv påverkan på hur arbetsvillkoren upplevs som tillgång till 

resurser på arbetet. Enligt Bakker och Dermouti (2017) kan personliga resurser ha ett positivt 

inflytande på både motivation och prestation. Det kan antas att en resursstark individ inte bara 

är bättre på att själv utforma sina arbetsuppgifter, hen kan även vara särskilt duktig på att hantera 

stress vid hög arbetsbelastning. Vi ställer oss därför frågan: Bör framtida nyrekrytering till 

socialtjänsten vara tydligare i sin behovs- och kravprofilering om resursstarka individer?  
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Vidare visar studiens resultat på att informanterna främst upplevde ledarskapets mjukare 

egenskaper av betydelse för deras arbetsvillkor. Dessa egenskaper innebär exempelvis en 

närmsta chef som på alla sätt, fysiskt, mentalt och känslomässigt är närvarande och engagerad 

i gruppen. Detta är samstämmigt med var andra studier har visat. Wolmesjö (2005) beskriver 

exempelvis i sin avhandling att medarbetare inom offentlig verksamhet förväntar sig att närmsta 

chef främst agerar som en ledare och utstrålar ledarskap. Däremot är förväntningar från politisk 

organisation att samma chef ska utföra sitt chefsuppdrag med fokus på kostnadseffektivitet och 

administration. Detta kan vara anledningen till att transformellt ledarskap har ifrågasatts som 

ledarskapsstil inom socialt arbete (Peters, 2018).  

 

Transformellt ledarskap har fått en stor genomslagskraft inom verksamheten för socialt arbete, 

men det finns fortfarande utmaningar kring detta ledarskap som måste beaktas. Till exempel är 

det organisatoriska fokuset fortfarande att öka effektivitet och prestation (Riff, 2015). Modernt 

socialt arbete ska trots detta fokusera på att tillgodose individers trygghet, jämlikhet och 

integration i samhället (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453). Detta är något som inte går att 

sätta en prislapp på. Det är därför viktigt att när vi i framtiden fokuserar på att utveckla 

ledarskap inom socialtjänsten även fokuserar på vilken form av ledarskap som mest positivt 

kan påverka arbetsvillkoren inom socialtjänsten.  

 

7.3 Metoddiskussion 

 

7.3.1 Förförståelse 

När studien påbörjades hade vi en grundläggande förförståelse att funktionellt ledarskap är 

viktigt för en fungerande organisation. Risken fanns alltså för en bias i vår analys av resultaten. 

Brinkman och Kvale (2014) skriver att det är viktigt med frihet från bias för att bibehålla en 

god forskningsetik. För att minimera risken för bias lades extra omsorg på att konstruera en 

intervjuguide med objektiva, icke vinklade frågor.  

7.3.2 Urval – och rekryteringsprocess 

I vår studie deltog endast två informanter. En bidragande faktor till detta kan ha varit att vi som 

studenter inte själva fick tillgång till presumtiva informanters e-postadresser. Vid den första 

kommunikationen med enhetscheferna efterfrågade vi möjligheten att kunna kontakta 

socialarbetare direkt. Varje enhetschef valde istället att själva sköta utskick av förfrågan och 
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informationsbrev. Detta skapar en osäkerhetsfaktor som minskar graden av studiens validitet. 

Det går inte att vara säker på hur många socialarbetare som nåddes av förfrågan att delta i 

studien.  

 

Tillvägagångssättet för rekrytering av informanter anses inte ha varit optimalt eftersom antalet 

deltagande blev få. Ett annat möjligt tillvägagångssätt för att rekrytera deltagare hade kunnat 

vara att åka ut till arbetsplatserna och presentera studien, exempelvis på arbetsplatsmöten. Ett 

sådant tillvägagångssätt skulle kunna ha medfört att deltagarantalet ökat och eventuella 

oklarheter kunde tydliggjorts direkt. Samtidigt visar tidigare forskning att tidsbrist och hög 

ärendemängd hos socialarbetare är en stor faktor till att de måste prioritera vad de kan utföra 

under sitt arbetspass. Till den prioriteringslistan tillhör kanske inte ett deltagande i en 

forskningsstudie på högskolenivå. 

 

Kvale och Brinkman (2014) gör gällande att antalet intervjuer som behövs utföras vid en 

kvalitativ studie måste baseras på studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkman 

(2014) gör gällande att antalet intervjuer som behövs styrs av studiens syfte och 

frågeställningar. När dessa har besvarats behövs inte heller fler intervjuer utföras. Generellt 

brukar det sägas att en intervjustudie bör grunda sig i 15 +/- 10 intervjuer (Kvale & Brinkman, 

2014). Det går därför att anta att studiens reliabilitet påverkades negativt av att endast två 

informanter deltog. Samtidigt behöver ett litet antal informanter inte nödvändigtvis vara av 

ondo. Vid ett fåtal informanter är det möjligt att analysera datamaterialet mer noggrant. Det är 

också tidsbesparande att analysera data från bara ett få antal informanter. Slutligen, oavsett 

antal, eller brist på antal informanter så är det ändå möjligt att göra intressanta observationer 

om ett specifikt fenomen eller område (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Den ursprungliga tanken var att deltagare i studien skulle vara de som hade titeln 

socialsekreterare och som arbetade med barn och unga. På grund av svårigheter med att få tag 

på informanter så utvidgades inkluderingskravet till att även innefatta socialarbetare generellt 

som arbetade inom socialtjänstens verksamhetsområde barn- och ungdomsvård. Det är svårt att 

säga hur detta påverkade studiens resultat. De båda informanterna hade olika arbetsuppgifter i 

sitt arbete med barn, unga och familjer inom socialtjänsten. Nackdelen med informanter som 

har olika arbetsuppgifter är att deras upplevelser av ledarskapets betydelse kan skilja sig åt på 

grund av skilda arbetsvillkor och arbetsuppgifter.  
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7.4 Förslag till framtida forskning  

 

Vår studie fokuserade på socialarbetares reflektioner kring ledarskapets betydelse för deras 

arbetsvillkor. Även chefer och arbetsledare har dock beskrivit att de upplever ansträngda 

arbetsvillkor (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Som komplement till denna studie skulle 

det därför vara intressant att fokusera mer på närmsta chefs reflektioner över sitt ledarskap och 

vad hen anser sig behöva för resurser för att kunna både utöva ett tillfredsställande chefs – och 

ledarskap.  

 

De deltagande informanterna visade stort engagemang och intresse kring hur handläggare inom 

socialtjänsten påverkas utifrån sina arbetsvillkor. De visade även stor förståelse kring hur 

närmsta chefs egna arbetsvillkor kunde inverka på deras ledarskap. Det kan vara intressant att 

i framtida forskning vidare undersöka till vilken grad socialarbetarens personliga egenskaper 

påverkar upplevelsen av ett gott respektive bristfälligt ledarskap. Vidare kan det vara fruktbart 

att studera hur socialarbetarens personliga resurser och egenskaper påverkar hur hen upplever 

sina arbetsvillkor.  
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Bilaga A: Följe – och informationsbrev 

 

Vill Du delta i en studie om ledarskapets betydelse för socialsekreterares 

arbetsvillkor?  

Vi som kommer att utföra studien heter Anna Johansson och Carina Pettersson. Studien är vårt 

examensarbete på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring sin närmaste chefs ledarskap och dess 

betydelse för socialsekreterares arbetsvillkor.  

  

Vi vill intervjua socialsekreterare inom socialtjänstens enhet Barn och Ungdom/Familj i olika 

kommuner. Till studien söker vi dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som socialsekreterare. 

Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 17 och beräknas ta cirka 30 minuter på en tid 

och plats som du väljer själv. Din intervju kommer att spelas in och därefter transkriberas. Den 

information som du lämnar kommer att anonymiseras och förvaras utom räckhåll för obehöriga. 

Vidare kommer informationen endast att användas för studiens ändamål. Det godkända 

examensarbetet kommer att publiceras på www.diva-portal.org. Inspelat material, transkriberad 

text och övriga anteckningar som berör studien kommer att förstöras efter godkänt 

examensarbete. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan motivering. Genom att delta i den här studien ger du samtidigt ditt samtycke till att den 

information du delger oss kommer att användas i vårt examensarbete.   

  

Om du vill delta i denna studie, vänligen kontakta oss studenter via telefon eller email.   

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.   

  

Anna Johansson      Carina Pettersson  

Student        Student  

Mail: ofk16ajn@student.hig.se    Mail: vsn10cpn@student.hig.se  

Mobil: 0708-67 42 37      Mobil: 070 556 77 52  

  

Amanda Norrgård  

Handledare  

Mail: Amanda.Norrgard@hig.se  

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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Bilaga B Intervjuguide 

Tema 1 – Inledande frågor 

Syftet med dessa inledande frågor är att få reda på mer om informantens 

bakgrund. 
 

 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat på nuvarande Socialförvaltning/socialtjänst i den 

aktuella positionen? 

• Varför började du arbeta i den aktuella positionen? 

• Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Tema 2 – Gott ledarskap 

 
Syftet med dessa frågor är att låta informanten reflektera kring upplevelsen av 

gott ledarskap. 

 

• Vad innebär ett gott ledarskap hos närmsta chef för dig? 

 

• Följdfrågor 

- Hur upplever du det? 

- Kan du ge några exempel på vad ett gott ledarskap hos närmsta chef 

innebär? 

- Vad tror du ett gott ledarskapet hos närmsta chef beror på? 

 

• Vilken betydelse upplever du att ett gott ledarskap hos närmsta chef har, 

såsom i ärendemängd och administration? 

 

 Följdfrågor 

- Kan du några exempel på situationer där det skett? 

 

• Vilken betydelse upplever du att ett gott ledarskap hos närmsta chef har 

för de resurser du behöver för att utföra ditt arbete väl? 

• Följdfrågor 

- Kan du några exempel på situationer där det skett? 
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Tema 3 – Bristfälligt ledarskap 

Syftet med dessa frågor är att låta informanten reflektera kring upplevelsen av 

bristfälligt ledarskap. 
  

 

• Vad innebär ett bristfälligt ledarskap hos den närmaste chefen för dig? 

 

• Följdfrågor 

- Hur upplever du det? 

-Kan du ge några exempel på vad ett bristfälligt ledarskap hos den 

närmsta chefen innebär? 

- Vad tror du ett bristfälligt ledarskap beror på? 

 

• Vilken betydelse upplever du att ett bristfälligt ledarskap hos närmsta chef 

har för dina arbetskrav, såsom i ärendemängd och administration? 

 

• Följdfrågor 

- Kan du några exempel på situationer där det skett? 

 

• Vilken betydelse upplever du att ett bristfälligt ledarskap hos närmsta chef 

har för de resurser du behöver för att utföra ditt arbete väl? 

 

• Följdfrågor 

- Kan du några exempel på situationer där det skett? 

Tema 4 – Avslutande frågor 

 

1. Är det något ytterligare kring ledarskapets betydelse för dina arbetsvillkor 

du vill framföra? 

2.  Har du några frågor eller något övrigt att tillägga? 

 

Återkom gärna om du vill tillägga något eller ställa en fråga. 

 

 

 


